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چکیده
در نین پژوهش محرکهگگه نفزنیش هزینگگههگگه آممزش لمممی نزجموگگه نثر «بیمگگهر هزینگ ۀ» بگگهمم ،
تجزیهوتحویل میشگگگمد .برنسگگگهظ سۀریۀ بهمم  ،حقمق پردنختشگ گ به معومهن میتمنس بهطمر قهبلتمجهی
ا یم میکن .
ض یح ده  .بهمم نقتصگهد رن به دو بشش پیشگرو و غیرپیشگرو تق گ
نفزنیش هزینههه آممزش رن تم گ
بشش پیشرو شهمل آن بشش نز فعهلیتهه نقتصهد میگردد که فنّهور در آن بهصمرت نب نلهت تبومر دنشته
سهش ی نز مقیهظ زمینۀ نفزنیش تملی سگرنسه رن فرنهم میسمهی .
و نسبهشگت سگرمهیه در آن به فعه کردن صگرفههه گ
در نین بشش نفزنیش دسگتمزدهه متنهسگ به نفزنیش بهر ور نسگت .درسگم مقهبل سیز فعهلیتههیی قرنردنرس
که سقش نساگگهن در آنهه پررسگ نسگگت و رشگ بهر ور در آنهه تنهه بهصگگمرت گه گه و نتفهقی رو میده .
نزسۀر بهمم آممزشوپرورش در بشش غیرپیشگرو جه میگیرس  .در صگنهیع غیرپیشگرو ،سرخ دسگتمزد متنهسگ به
سرخ بهالتر دسگتمزد در بشش پیشِرو برن حفظ کهرگرنن بهوجمد رشگ پهیین بهر ور مشگهبه نثر سسگهممسواگمن-
بهالسگه  1نفزنیش مییهب و بهلث نفزنیش ونح هزینۀ خ مهت در بشش غیرپیشگرو میشگمد .نین نفزنیش هزینه به
نفزنیش قیمت نضگهفی در آممزش تب یل میشگمد و نزآسجهکه تقهضگه برن آممزش بیکشگش نسگت ،نین نمر بهلث
نفزنیش م نو هزینههه لمممی آممزشوپرورش میشگمد .مطهلعۀ حهضگر ،مقهلۀ رشگ سهمتمنزن نقتصگهدک ن و
بروز بحرنن در منگهط شگگگهر بگهمم رن ممرد بگهزبینی قرنردند و نفزنیش هزینگههگه در بشش آممزش نیرنن رن بگه
بررس ی میکن  .ستهیج بون م ت و کمته م ت
نسگتفهد نز م بهمم و روش  ARDLطی دورۀ س 1397-1360گ
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(*نویسنده مسئول).
 .2دانشیار پژوهش دۀ اقتصاد ،پژوهشگاه لوم نساهسی و مطهلعهت فرهنای،
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 .3کارش نا یارش د اقتص اد ،پژوهش دۀ اقتص اد ،پژوهش هاه لوو انس انی و
مطالعات فرهنهی ،رارا  ،ایرا .
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سشگگگهن میده  ،سهتنهگه بیمهر بهمم وجمد س نرد ،بوکگه فزوسی دسگگگتمزد به بهر ور بهلث کههش هزینههه
تملی در آن بششش و میتمنس زمینۀ روس در نین بشش شمد.
کلیدواژهها :بیمهر هزینۀ بهمم  ،هزینۀ سیرو کهر ،بششخ مهت ،آممزش لمممی ،رش بهر ور .
طبقهبندی .I20 ،A20 ،J31 ،D24 ،E24 :JEL

 .1مقدمه
هزینۀ آموزش لمومی ،بخشی قابلروجه از بودجۀ کشور را رش یل میدهد و هزینۀ واحد آموزش لمومی
در درجات مختوف در را ر جاا همچنا درحال افزایش ا ت (مانابو نوز .1)2015 ،رحویل رشد
فزایندۀ هزینههای آموزشی میرواند بر لرضۀ لادالنهرر و باکیفیترر این خدمات کمک کند .همچنین
رشد این هزینهها میرواند ناشی از لوامل گوناگونی باشد؛ مانند :افزایش قیمتها ،رشد نامتواز د تمزد
و بارهوری ،رشد جمعیت یا بابود کیفیت این خدمات باشد که رعیین این لوامل نیاز به برر ی و رعمق
زیادی دارد .شنا ایی باتر این لوامل بالث میشود هزینۀ رانه آموزشی هر فرد با دقت بیشتری
موردمحا به قرارمیگیرد .نظریۀ «بیماری هزینۀ بامول» 2ی ی از نظریههایی که افزایش هزینهها در
بخش خدمات ،ازجموه آموزش را روضیح میدهد؛ بیماری هزینۀ بامول افزایش هزینهها در
آموزشوپرورش را بدو افزایش متناظر با بارهوری روضیح میدهد .برا اس این نظریه ،بارهوری در
این بخش ثابت ا ت؛ درحالیکه هزینههای آ افزایش مییابد .این امر ،بهویژه در بازارهایی دارای
کشش بیشتر ا ت بر رقاضا مؤثررر ا ت .برا اس نظر بامول ،بخشهایی که حضور انسا در آ پررنگ
ا ت رشد بارهوری ارفاق نمیافتد .طبق نظر بامول ،اول باید رشد بارهوری ارفاق بیفتد و پس برا اس
افزایش بارهوری د تمزد افزایشیابد؛ اما اقتصاددانا مدتها ت معتقدند رحریک انهیزه بستهی به
طح درآمد دارد؛ زیرا این درآمد بر روحیه و اشتیاق کارکنا رأثیر میگذارد« .واندر» )1977( 3با ا تفاده
از یک مدل پویا دریافت حقوق و د تمزد معومها از لوامل مام رأمین و حفظ معومها ا ت.
یا تگذارا همچنین ،رشخیصدادهاند شرایط خدمات ارائهشده به معوما  ،ازجموه حقوق و مقیاس
حقوق آ ها ،رأثیر بسزایی در ررکیب نیروی آموزشی و کیفیت آموزشی دارد .طح نسبی حقوق معومها
و در د ترس بود افزایش حقوق در طول دورۀ شغوی آ ها میرواند بر رصمیم افراد واجد شرایط برای
ورود یا ماند در حرفۀ ردریس رأثیر بهذارد .برا اس یافتههای «پیتر دالتو » )2020( 4رعیینکنندۀ
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اصوی لرضۀ معومها د تمزد نسبی و پیشناادی ا ت« .دارلینگ هاموند» )2000( 1در یک برر ی
نشا داد حقوق معومها باید افزایشیابد را بتوا معومهایی دارای ماارت را ا تخدا و پشتیبانی نمود.
ازآنجاکه ایرا هم با معضل افزایش هزینهها در خدمات آموزشی و باداشتی مواجه ا ت؛ برر ی
محرکهای افزایش هزینههای آموزشی برای د تیابی به رخصیص کارآمد و لادالنه هزینهها ،و آزمو
وجود بیماری هزینۀ بامول ضروری بهنظر میر د .در این مطالعه ،قصد داریم لوامل رعیینکنندۀ افزایش
هزینه در بخش آموزش لمومی را با ا تفاده از یک معادلۀ رگر یو از مقالۀ «با خا» و هم ارا
( )1393و دادههای در د ترس کشور ایرا درک کنیم .آیا افزایش هزینه در بخش آموزش منع سکنندۀ
فزونی د تمزد بر بارهوری معوما ا ت؟ مامررین پر ش پژوهش حاضر این ا ت که ،متغیر بامول
را چه اندازه میرواند افزایش هزینهها در بخش آموزش کشور ایرا را روضیح دهد؟
 .2ادبیات موضوع
در این بخش ،مفاو بیماری هزینۀ بامول ،دیدگاه اقتصاددانا مختوف نسبت به آ و مبانی نظری آ
بیا میگردد.
 .1-2مفهوم بیماری هزینۀ بامول
نظریۀ بامول نشا میدهد که کارگرا در هر دو بخش رعدیل نرخ د تمزد مشابه را رجربه میکنند،
ال مسئول هرگونه کمبود بارهوری ا ت؛ ازاینرو ،نرخ د تمزد بهطورکوی بیش از
اما بخش راکد کام ً
بابود بارهوری بالث افزایش هزینۀ واحد در بخش راکد میشود .صنایع پیشرو ازنظر ماهیت دارای
رمایۀ باالیی هستند و باگذشت زما در معرض نوآوریهای فراوانی هستند .چنین خصوصیاری به
افزایش بارهوری نیروی کار در صنایع پیشرو کمک میکند .درحالیکه نرخ د تمزد باگذشت زما در
صنایع پیشرو افزایش مییابد ،هزینههای واحد بهدلیل افزایش متنا ب بارهوری نیروی کار نسبتاً ثابت
باقیمیماند .درمقابل ،صنایع غیرپیشرو ،ازجموه مراقبتهای پزش ی و آموزش نسبتاً فاقد نوآوریهای
افزایش بارهوری جایهزین نیروی کار هستند و یا نیروی کار را قادر به رولید بازده بیشتر در مدتزما
معین میداند؛ درنتیجه ،بارهوری نیروی کار در این صنایع نسبتاً راکد ا ت (بتسا و هم ارا .2)2012 ،
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بیماری هزینه ،بهطورکوی بیانهر این ا ت که بخشهای «غیرپیشرو» و بدو رشد بارهوری باید
حقوق را افزایشدهند را بتوانند برای حفظ و جذب کارگرا با بخشهای «پیشرو» همراه با رشد
بارهوری باال رقابت کنند .چنین رشد د تمزدی در بخش راکد ،الجر بالث رشد نامتواز میا بخشها
میشود (چن و مول.1)2014 ،
مطالعۀ اقتصاددانا به رابطۀ بین رشد اقتصادی و رغییر روزیع اشتغال در صنعت به پژوهشهای «آلن
فیشر» )1935( 2و «کوهن کالرک» )1940( 3برمیگردد .کالرک ( )1940برای اولینبار به نقش بخش
خدمات در اقتصاد روجه کرد؛ وی نشا داد که در کشورهای مختوف رعداد بنهاههایی که در بخش
صنعت فعالیت دارند باگذشت زما درحال کاهش هستند و این درحالی ا ت که رعداد بنهاههای بخش
خدمات درحال افزایش ا ت .کالرک نوشت« :مامررین رویداد پیشرفت اقتصادی حرکت کار از بخش
کشاورزی به بخش رولید و از رولید به مت رجارت و خدمات ا ت» .ی ی از مامررین رخدادهای
رئوری ی در رحقیقات برر ی اشتغال در بخش خدمات حدود  50ال پیش در ال  . 1967از وی
اقتصاددا معروف «ویویا جی بامول» رشریح شد .بیماری هزینۀ بامول ،افزایش هزینهها بدو افزایش
بارهوری را روضیح میدهد .بیماری هزینه در ابتدا رو ط ویویا بامول و ویویا بوو  4در اوا ط دهۀ
 . 1960در مطالعۀ هنرهای نمایشی به نمایندگی از بنیاد فورد رشخیص داده شد .مشاهدههای آ ها
درمورد دیفرانسیل پیشرفتهای بارهوری در بخشهای «پیشرو» و «غیرپیشرو» یا «راکد» به روضیح
ش اف درآمد در هنر و همچنین لناصر بحرا های شاری و افزایش هزینهها در بسیاری از بخشهای
خدمات کمک کرده ا ت .بامول پس از برر ی بیماری هزینه در بخش هنر ،عی کرد ریشههایی از
این بیماری را در بخشهای دیهر اقتصاد جستجو کند و در مقالهای در ال  . 1967رشد نامتواز
اقتصاد و بروز بحرا در مناطق شاری را موردبرر ی قرارداد؛ بامول در این مقاله به این نتیجه ر ید
که ،باگذشت زما بخش لمدهای از هزینهها در اقتصاد به مت فعالیتهایی وق خواهند یافت که
بارهوری پایینی دارند.
بامول ،یک مدل رشد دوبخشی که با لد رواز رشد بارهوری در دو بخش همراه ا ت را ارائه میدهد.
مدل بامول از دو خروجی رولیدشده رو ط یک لامل واحد ،نیرویکار رش یل شده ا ت؛ لذا اقتصاد به
دو بخش کاالیی و خدماری رقسیم میکند .نیرویکار در بخش کاالیی درنتیجۀ پیشرفت فنّاوری با
افزایش بارهوری بهطور مداو با نرخ ثابت  ،rکاال را رولید میکند و در بخش خدماری ،با بارهوری ثابت
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خدمات اولیه را ارائه میدهد؛ درنتیجه این دو بخش دارای رشد بارهوری غیرمتواز میباشند ،اما
د تمزدها کموبیش با یک نرخ در هر دو بخش رشد میکند و قیمتها در بخش خدمات برحسب بخش
کاالیی و بهطور مداو افزایش پیدا میکنند .درنتیجه هزینهها در بخش غیرپیشرو و همچنین قیمتها
در این بخش بسیار بیشتر از بخش پیشرو افزایش مییابد و ام ا بروز بیماری بامولی وجود دارد .این
پدیده لمدراً بهلنوا «بیماری هزینه» شناخته میشود؛ «نوردهاس» 1این پدیده را «بیماری رشد»
مینامد؛ زیرا نرخ رشد بارهوری بهمرورزما کاهش مییابد؛ چراکه وز صنایعی که رشد بارهوری
پایین دارند ،بهطور پیو ته افزایش مییابد.
بامول برای اثبات نظریۀ خود چاار فرض درنظر میگیرد این فروض که بهصورت پیو ته بههم مربوط
میشوند در را تای اده کرد فضای پیچیده اقتصاد میباشند .بامول ابتدا اقتصاد را به دو بخش
پیشرو 2و غیرپیشرو 3رقسیم کرد .در این پژوهش -بخش آموزش -در بخش غیرپیشرو جای میگیرند.
بخش پیشرو شامل آ بخش از فعالیتهای اقتصادی میگردد که فنّاوری در آ بهصورت ابدالات ربوور
داشته و انباشت رمایه در آ با فعال کرد صرفههای ناشی از مقیاس زمینۀ افزایش رولید رانه را
فراهم مینماید .در وی مقابل نیز فعالیتهایی قراردارند که رشد بارهوری در آ ها رناا بهصورت گاهگاه
و ارفاقی روی میدهد .منشأ رفاوت در دو بخش را میروا در نقش نیروی انسانی در رولید دانست .در
برخی از فعالیتها غالباً بخش خدمات نیرویانسانی نقش ا ا ی ایفا نموده و حضور آ برای ارائه ناایی
محصول الز هست .نمونه بارز این بخش را میروا خدماری دانست که کیفیت محصول رولیدشده
مستقیماً به نیروی کار وابسته خواهد بود .بامول برای ر میل نظریۀ خود ه فرض دیهر را نیز مطرح
مینماید .بامول از هزینههایی که بنهاههای اقتصادی برای مواردی بهجز ا تخدا نیرویکار پرداخت
مینماید ،صرفنظر مینماید؛ اگرچه این فرض غیرواقعی بهنظر میر د ،اما کمک شایانی در را تای
حذف پیچیدگیهای اقتصاد مینماید .فرض دیهر بامول که با دنیای واقعی نیز ازگاری بسیاری دارد،
وجود همبستهی باال میا د تمزدهای ا می دو بخش پیشرو و غیرپیشرو ا ت .با روجه به اینکه
نیروی کار از قابویت جابهجایی برخوردار ا ت ،د تمزد فعالیتهای مختوف با یک وقفۀ زمانی محدود
به مت مقدار واحدی همهرا بوده و رفاوت میا د تمزدها در بوندمدت پایدار نخواهد ماند .بامول ،فرض
میکند باوجود رفاوتها و رغییرات صورتگرفته ،در بوندمدت طح د تمزد ا می در هر دو بخش باهم
برابر خواهد بود.
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آخرین فرضی که بامول برای نظریۀ خود مطرح مینماید ،افزایش د تمزد ا می بهاندازۀ رشد بازدهی
نیرویکار در بخش پیشرو اقتصاد ا ت .در این بخش ،د تمزد نیرویکار بهاندازۀ رشد بارهوری
افزایشیافته و بنابراین طح قیمتها در این بخش رغییر نخواهد کرد .با روجه به اینکه نیروی کار دو
بخش پیشرو و غیرپیشرو ،از محصولهای رولیدشده در هر دو بخش ا تفاده مینمایند و با درنظر گرفتن
فرض قبوی ،د تمزدهای ا می در بخش غیرپیشرو نیز بهاندازۀ بخش پیشرو افزایش خواهد یافت؛
بنابراین ،باوجود اینکه طح قیمتها در بخش پیشرو ثابت ا ت ،این متغیر در بخش غیرپیشرو افزایش
خواهد یافت .با روجه به فروضی که بامول درنظر گرفته کل اقتصاد به دو بخش رقسیم خواهد شد؛ در
یک بخش ،نیروی کار با بارهوری ثابت قرار دارد؛ و در بخش دیهر ،بارهوری نیروی کار با نرخ ثابت r
رشد مینماید ،بنابراین خواهیم داشت:
)(1

𝑡𝑌1𝑡 = 𝑎𝐿1

)(2

𝑟 𝑒 𝑡𝑌2𝑡 = 𝑏𝐿2

که در آ 𝑡 𝐿1و 𝑡 𝐿2بهررریب مقادیر ا تفادهشده از نیروی کار در دو بخش پیشرو و غیرپیشرو بوده
و  aو  bضرایب ثابت میباشند .اگر فرض کنیم که نرخ د تمزد نیروی کار دو بخش در 𝑡𝑊 دالر
برای هر واحد نیروی کار باشد که با نرخ رشد بارهوری در بخش پیشرو ( )rافزایشیابد:
𝑡𝑟 𝑒𝑊 = 𝑡𝑊1

)(3

باروجه به این رابطه ،نتایج قابلروجای میروا گرفت .ی ی از مامررین این نتایج ،انتظار رشد
نامحدود هزینهها در بخش پیشرو  𝐶1ا ت؛ چراکه هزینۀ متو ط (هزینۀ هر واحد محصول) در دو بخش
پیشرو و غیرپیشرو (  𝐶2و  )𝐶1بهصورت زیر خواهد بود:
)(4
)(5

𝑡𝑟 𝑒𝑊
𝑎
𝑊
𝑏

=
=

𝑡𝑊𝑒 𝑟𝑡 𝐿1
𝑡𝑎𝐿1
𝑡𝑊𝑒 𝑟𝑡 𝐿2
𝑡𝑟 𝑒 𝑡𝑏𝐿2

=
=

𝑡𝑊𝑡 𝐿1
𝑡𝑌1
𝑡𝑊𝑡 𝐿2
𝑡𝑌2

= 𝐶1
= 𝐶2

که در اینصورت ،هزینۀ متو ط در بخش غیرپیشرو طی زما به مت بیناایت میل میکند؛ درحالیکه
هزینۀ متو ط در بخش پیشرو ثابت خواهد بود؛ بنابراین ،هزینۀ نسبی نیز طی زما به مت نامحدود
(بیناایت) میل میکند؛ بهلبارتدیهر داریم:
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𝑡𝑟 𝑒𝑏
𝑎

)(6

𝑡𝐿1

=

𝑡𝑌1
𝑡𝐿2
𝑡𝑌2

𝐶1
=
𝐶2

در این شرایط انتظار میرود که رقاضای بازار برای محصوالت رولیدشده در بخش غیرپیشرو با کاهش
مواجه گردد با فرض این ه کشش قیمتی منحنی رقاضا برای محصوالت هر دو بخش برابر باشد ،مخارج
نسبی انجا شده بر روی دود ته کاال ثابت خواهد بود .بهگونهای که:
)(7

)𝑡𝑛𝑎𝑡𝑠𝑛𝑜𝑐(𝐴 =

𝑡𝐿1
𝑡𝐿2

𝑡𝑊𝑒 𝑟𝑡 𝐿1

=

𝑡𝑊𝑒 𝑟𝑡 𝐿2

=

𝐶1 𝑌1
𝐶2 𝑌2

بیانهر مخارج نسبی بوده با روجه به این معادله،میروا نسبت بازده دو بخش را بهصورت زیر رعریف
نمود:
)(8

𝐴𝑎
𝑡𝑟 𝑒𝑏

=

𝑡𝑎𝐿1
𝑡𝑟 𝑒 𝑡𝑏𝐿2

=

𝑌1
𝑌2

این نسبت نیز باگذشت زما  ،به مت صفر میل خواهد کرد .با روجه به این موضوع ،بامول معتقد ا ت
که رقاضا برای محصوالت رولیدشده در بخش غیرپیشرو که از کشش قیمتی باالیی برخوردار ا ت
کاهشیافته و درناایت به صفر خواهد ر ید .موضولی که در اینجا مطرح میشود این ا ت که ،آیا
ام ا ثابتماند نسبت رولیدات دو بخش پیشرو و غیرپیشرو وجود دارد؟ بامول در ه حالت این فرض
را محتمل میداند؛ هنهامیکه :الف) کشش قیمتی برای محصوالت بخش غیرپیشرو پایین باشد ،یعنی
با رغییر قیمت (درنتیجۀ افزایش هزینهها) مقدار رقاضا چندا رغییر ن ند .ب) کشش درآمدی محصوالت
بخش غیرپیشرو باال باشد ،یعنی با رشد اقتصادی و افزایش درآمد ،مقدار رقاضا شده برای محصوالت
بخش غیرپیشرو افزایشیابد را کاهش ناشی از افزایش قیمت را جبرا نماید .ج) دولت بهدلیل نیازها
جامعه به محصوالت رولیدشده در این بخش (مانند :آموزش و باداشت) اقدا به حمایت از رولیدات دو
بخش بهطور مصنولی در مقدار ثابتی رثبیت شود.
)(9

)𝑡𝑛𝑎𝑡𝑠𝑛𝑜𝑐( 𝐾 =

𝑡𝐿1
𝑡𝑟 𝑒 𝑡𝐿2

=

𝑏 𝑌1
𝑎 𝑌2

اگر نیروی کار کل اقتصاد نیز در این دو بخش مشغول به فعالیت باشند و  ، 𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2داریم:
)(10
یا:

𝑡𝑟 𝑒𝐾) 𝐿1 = (𝐿 − 𝐿1
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𝑡𝑟 𝑒𝐾𝐿

)(11

𝑡𝑟 𝑒𝑘1+

= 𝐿1

و
)(12

𝐿
𝑡𝑟 𝑒𝑘1+

= 𝐿2 = 𝐿 − 𝐿1

در اینصورت اگر  tبه مت بیناایت میل کند ،در اینصورت  𝐿1به مت  Lو  𝐿2به مت صفر میل
خواهد کرد؛ در اینصورت اگر بههر طریقی نسبت رولیدات دو بخش ثابت نهاهداشته شود ،رفتهرفته
نیروی کار بیشتری به بخش غیرپیشرو انتقالیافته و نیرویکار موجود در ایر بخشها به صفر خواهد
ر ید (با خا و هم ارا .)1393 ،
 .2-2انتقادها بر نظریۀ بامول
در ال  . 1968مصرف فناوری روجه «بِل» 1را بهخود جوب کرد و نظریۀ بامول را موردانتقاد قرارداد.
بل اشاره کرد ،هما طورکه ویقۀ مصرفکنندگا در رابطه با لمو رد رابع رقاضا قرارگرفته ا ت،
فناوری هم رابطهای مشابه با رابع لرضه دارد .در رابطه با بارهوری خدمات ،بل ( )1968نقل میکند:
ال وجود نداشته ،زیرا فناوریهای ا تفاده از کاالها و همچنین
نمونههایی از خدمات بهوجود آمده که قب ً
رولید آ ها رغییر کرده ا ت .ازنظر بل ،مقایسۀ بارهوری در بخش کاالها و خدمات بیاوده ا ت .در
ادلای بل ( )1968مشخص شد که «رناا راه منا ب برای ارزیابی هر صنعت ایجاد یک نسبت ورودی-
خروجی متش ل از ابزار کار و مصرف ا ت»؛ بنابراین نتیجه گرفت ،اگر بتوا میزا رضایت مصرفکننده
را رعیین کرد ،میروا بازده کاالها و خدمات را با شرایطی قابلمقایسه ارزیابی کرد و پس بارهوری
که بهلنوا نسبت ورودی کار به ابزار رعریف میشود ،میرواند در بین صنایع یا بخشهای اقتصادی
قابلمقایسه باشد .فقدا چنین دادههایی نشا میدهد که باید در روصیف رشد نسبی صنایع رولیدکنندۀ
کاالها و بخش خدمات ،احتیاط زیادی انجا شود .التراض بل ( )1968بنابراین به این واقعیت مربوط
میشود که پیشرفت فناوری در رابطه با مصرف بهاندازۀ رولید در پیشرفت اقتصادی مؤثر ا ت .باوجود
مش ل مبانی منا ب اقتصاد خُرد در نظریۀ بامول ،مقایسۀ بارهوری کاالها و خدمات کار دشواری ا ت.
ازنظر «بردفورد» 2پیچیدگیهای زیادی در نظریۀ بامول وجود دارد .آیا میروا خروجیهایی که
ال آ ها را بهلنوا خدمات طبقهبندی میکنیم ،اندازهگیری کرد؟ آیا د تهبندی کاالها به دو نوع
معمو ً

Bell
Bradford

1.
2.
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پیشرو و غیرپیشرو صحیح ا ت؟ ازنظر بردفورد گزارههای بامول بسیار بدبینانه ،غیرواقعی و متأثر از
رولید نامتواز ا ت.
بامول و «فرانتی» 46 )2012( 1ال بعد از رئوری بیماری هزینه با کتابی با همین نا  ،رئوری خودش
را اصالح کرد؛ افزایش هزینههای مراقبتهای باداشتی و آموزشی را برر ی کرد .ایدۀ بامول این بود
که :بارهوری در همۀ بخشهای اقتصاد افزایش مییابد ،اما در بعضی از صنایع مانند رولید و کامپیورر،
بارهوری بسیار ریعرر از صنایع خدماری مانند مراقبتهای باداشتی و آموزش که در آ محصول
« فارشی» ا ت و دارای کار د ت و غیرقابلبرگشت ا ت .ماشینها را میروا رو ط روباتها اخت،
ال ا تاندارد شدهاند؛ بااینحال ،روباتها هنوز نمیروانند جراحی مغز و الصاب انجا دهند.
زیرا رقریباً کام ً
البته که اینکار اده ا ت ،اما پیامدهای آ زیاد ا ت .ازآنجاکه بخشهای با بابود بارهوری آهسته
(آ چه بامول از آ بهلنوا «بخشهای راکد» یاد میکند) کندرر از دیهر بخشها بابود مییابد و البته
که آ ها درصد بزرگی از پولی که ما خرج میکنیم را رش یل میدهند .اما به گفتۀ بامول ،هنوز خطر
قابلروجای وجود دارد؛ با روجه به رجربیات افزایش هزینهها در ایاالتمتحده و انهویس ،یا تمدارا
اغوب اقدامات جدی را برای کاهش هزینههای مراقبتهای باداشتی و آموزشی انجا میدهند؛
درحالیکه در واقعیت ،هزینهها لزوماً نیاز به کاهش ندارند .در حالت ایدهآل ،یا تگذارا متوجه
میشوند که هزینهها بهطور طبیعی افزایش مییابد و برای حل مش وی رالش میکنند که مش ل
نیست ،آ ها درواقع با د تا خود و دخالتها یک مش ل را خوق میکنند .روزیع لادالنۀ مراقبتهای
باداشتی درحالیکه هزینهها به رشد خود ادامه میدهند ،هنوز یک چالش بزرگ ا ت .بامول بهما
اطمینا میدهد ،این ارفاق خوب ا ت؛ زیرا ماهیت بیماری بهگونهای ا ت که جامعه قادر خواهد بود
افزایش هزینهها را رحمل کند ،دغدغه بامول مقرو بهصرفه بود این خدمات برای خانوادههای با
درآمد کم و متو ط بود .ی ی از اصویررین درسهای «بیماری هزینه» این ا ت که از زمانیکه
میروانیم و ا تطالت مالی برخورداری از مراقبتهای باداشتی را داریم اطمینا حاصل کنیم که
م انیسمهای انتقال درآمد قوی برای کمک به افراد فقیر وجود دارد .دلیل اینامر آ ا ت که باوجوداین
واقعیت که بیماری هزینه رضمین میکند برخورداری ما از مراقبتهای باداشتی بیشتر در جامعه لزوم ًا
بهمعنای روزیع لادالنه آ نیست .بهجای رالش برای کُند کرد رشد هزینههای رویس همهانی
المت در انهویس یا مدی ر در ایاالتمتحده ،باید اطمینا حاصل کنیم که روزیع مجدد برای افراد
فقیر و بیمار قوی ا ت.

Ferranti

1.
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 .3-2مروری بر مطالعات گذشته
هر یک از مطالعات زیر با ا تفاده از روشهای مختوفی به برر ی و آزمو بیماری هزینۀ بامول در
کشورهای مختوف پرداختهاند؛ در جدول  1به چند نمونه از این مطالعات اشاره میشود.
جدول  .1مطالعات صورتگرفته درزمینۀ بیماری هزینۀ بامول.
نویسنده

مکان و دورۀ مطالعات

رریپوت و بوثورت
1
()2003

ایالت متحده آمری ا
1973-2000

مورداستفاده
حسابداری رشد

2

ایالتمتحده آمری ا
1948-2001

OLS
(حداقل مربعات
معمولی)

3

 19کشور لضو ازما هم اری
هم اری اقتصادی و رو عۀ
1970

OLS
(حداقل مربعات
معمولی)

 23کشور ازکشورهای لضو
ازما هم اری اقتصادی و
رو عه در ال 2006

OLS
(حداقل مربعات
معمولی)

نوردهاس ()2006

هاررویگ ()2008

پومپ و وجیک
4
()2008

روش

نتایج
ش ت اب نرخ بارهوری نیرویک ار در
خ دم ات پس از ال  . 1995ب هان دازۀ
میانهین کل اقتص اد بوده ا ت .بههمین
دلی ل آ ه ا ،بیم اری ب امول درم ا ش ده
دانس تند .بابود در ص نایع خدمات ،رش د
بارهوری چن د ل ام ل ،لمیقرر ش د
رم ای ۀ فن اوری اطالل ات و افزایش
ا تفاده از ورودیهای وا طهای (بهویژه
در ص نایع خدمات با رلت درحال رش د)
همه نقش داشتند.
نتایج نش ا میدهد که بیماری رش د
ب امول ی ک ل ام ل مام در این دوره بود.
بهطورکوی بخش غیرپیش رو بهطور واض ح
ب ا افزایش قیم ت و ک اهش رولی د واقعی
مواجه بوده ا ت.
وی نتیجه گرفت که رو عۀ هزینههای
المت در کش ورهای لض و ازما
هم اری و رو عه از دهۀ  . 1970مطابق
با نظریۀ بامول درمورد «رش د نامتعادل»،
افزایش د تمزد بیش از رش د بارهوری
متغیر آم اری ق اب لروجای برای رش د
هزینههای المت ا ت.
نتایج نش ا داد متغیر بامول در روض یح
رش د ام هزینههای المت در رولید
ن اخ الص داخوی کش وره ای ازم ا

1

. Triplett Bosworth
William D. Nordhaus
3. Jochen Hartwig
4. Pomp. M. Vujić
2.
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عۀ معنیدار

1

ایشجا ()2010

کاررین 3و ورزل
)2010(4

5

کومبیر ()2011

جیبتسا 6و
هم ارا ()2012
7

چن و مول
()2014

ررکیب بخش اشتغال آمری ا
1800-2000

رعادل لمومی

 174رئارر برای فصول -1991
 1992و 2006-2005

آنالیز مرزی
رصادفی

 20کشور لضو ازما هم اری
و رو عه در بازۀ زمانی  1965را
2007
 50ایالت از ایالتمتحده آمری ا
در طول دورۀ 2009-1980

R

 50ایالت ،ایالت متحده آمری ا و
ناحیۀ کومبیا طی دورۀ -1997
2010

حداقل مربعات
دومرحوهای
)(2SLS
OLS
حداقل مربعات
معمولی

هم اری اقتص ادی و رو
بوده ا ت.
نشا داد که دو لامل کشش درآمدی باال
(نظریۀ انهل) 2بخش خدمات (غیرپیشرو)
و رش د ب ا رهوری پ ای ی ن در ب خ ش
غیرپیش رو (نظری ۀ ب امول) بیش از دو-
و رغییرات در اش تغال بخش خدمات و
رشد ام این بخش را روضیح میدهد.
ی افت هه ا نش ا داد ک ه افزایش در واح د
واق ع ی ک ار و درن ت ی ج ه اف زای ش ن رخ
د تمزد ،بن ابراین نت ایج ب هنفع بیم اری
هزینۀ بامول ا ت .برا اس این مدل
رو عۀ منفی رحوالت فناوری را میروا
ب هلنوا ش اخص افزایش هزین هه ای
واق ع ی واح د ک ار درن ت ی ج ۀ اف زای ش
د تمزدها رفسیر کرد.
نت ایج نش ا میده د ک ه مراقب ته ای
باداش تی با بیماری هزینۀ بامول رابطه
دارد ،اما این میزا جزئی ا ت.
این مط الع ه نش ا میده د ک ه بخش
مراقب ته ای با داش تی ای االتمتح ده از
بیماری هزینۀ بامول رنج میبرد.
نتایج رحقیق نش ا داد که بارهوری در
بخش ص نع ت ک ارخ ان های ر أثیر منفی
معنیداری بر نس ب ت معوم-دانشآموز
دارد و به اینش ل وجود بیماری بامولی
را در بخش آموزش ایاالتمتحده را رأیید
کردند .بهطور خالص ه ،فرض یۀ هزینۀ
بیماری بامول که مطرح شد پایا ا ت.
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وولف ،1بامول و
یانی)2014( 2

 30کشور از کشورهای لضو
ازما هم اری و رو عۀ
1998-2008

حداقل مربعات و
GMM

در ای ن م ق ال ه ک و ی ۀ اف زای ش م داو
هزین هه ای آموزش در بین کش وره ای
لض و ازم ا هم اری و رو ع ه
هم ا طورک ه رو ط «بیم اری هزین ۀ
بامول و بوو » پیشبینیش ده بود ،رأیید
شد.

رور  .آندر ن و
3
هم ارا ()2015

کشورهای لضو ازما هم اری
و رو عۀ 2012

رعادل لمومی

نتایج نش ا داد که دولت رفاه درص ورت
وجود بیماری بامول پایدار ا ت ،دولت
رفاه پایدار ا ت و حتی زمینه برای بابود
پ اررو رح ت بیم اری هزین ۀ ب امول وجود
دارد.

 61کشور پیشرفتۀ  1995را
2009

مدل رصحیح
خطای برداری

بیم اری هزینۀ بامول در بخش آموزش را
برر ی کرد و نتیجه گرفت متغیر بامول
مثبت و معنیدار ا ت ،اما ض ریب آ از
یک بسیار کمتر ا ت.

کومبیر)2017( 5

 24کشور لضو ازما هم اری
اقتصادی و رو عه نشا داد طی
دورۀ  1990را 2010

حداقل مربعات-
اختهی
( )LSDVو
رخمینزنندۀ
MM

اریک بروج و
هم ارا )2018( 6

نروژ
2012–1970

مدل رصحیح
خطا

نتایج نشا میدهد که هزینههای دولت،
بهویژه هزینههای کل دولت ،باداش ت و
آم وزشوپ رورش و ب هم ی زا ک م ت ری
درزمینۀ رفریح ،فرهنگ و دین رحترأثیر
بیم اری هزین ه قرارمیگیرن د ،نش ا
میده د ک ه بیم اری هزین ۀ ب امول برای
دول ته ایی ک ه ی ک ق انو ب ا بودج ۀ
متواز را اجرا کردهان د ،معض ل ج دی
ایجاد میکند.
نت ایج از م انیس م ب امول حم ایت جدی
ک رد؛ زی را ب ا رهوری ر ول ی د م ا مر ری ن
محرک رش د نس بی قیم ت در بخش
دولتی ا ت .هم در دف اع و هم در
م دیری ت لمومی ح دود  ٪70از رش د
نس بی قیمت را میروا با رش د بارهوری
در بخش رولید روض یحداد .ض ریب مثبت

4

مانابو نوز ()2015
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کشور ایرا
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و م ع ن یدار ب رای ر ول ی د ب ا رهوری ،از
م انیس مهای مدل بامول حمایت جدی
میکن د .ر أثیر منفی و ق اب لروج ه از
ش اخص هیرفیندال هیرش من این فرض یه
را رأیید میکند که یک رهبری یا ی
قدررمند قادر به رش د قیمت نس بی دفاع
ا ت.
نتایج نش ا داد که رش د د تمزد بهاندازه
بیش از رش د بارهوری نیرویک ار ر أثیر
معنیداری بر رش د ام هزین هه ای
المت در اقتصاد ایرا داشته ا ت.
آموزش رأثیر مثبت و معنیداری بر درآمد
دارد .نرخ نس بت اً ب االی ب ازدهی آموزش
نش ا میده د ک ه رم ای هگ ذاری در
آموزش دارای روجیه اقتص ادی ا ت؛ لذا
یا تگذارا باید به رو عۀ آ اهتما
ورزند

با روجه به نتایج مطالعات میروا گفت در همۀ مطالعات بهغیراز مطالعۀ ایشجا  ،متغیر بامول معنیدار
بوده ا ت و فقط روش رحویوی آ ها متفاوت ا ت؛ همچنین رمامی مطالعات معطوف به بخش آموزش
نیست .بیشتر مطالعات صورتگرفته با دادههای پانل ا ت .با مرور مطالعات پیشین ،نتیجه گرفته
میشود رابهحال از روش  ARDLبرای آزمو بیماری هزینۀ بامول ا تفادهنشده و بیماری هزینۀ
بامول در بخش آموزشوپرورش در کشور ایرا رابهحال موردمطالعه قرار نهرفته ا ت.
 .3مدل و روش تحقیق
با روجه به مبانی نظری قوی و نیز مطالعات رجربی صورتگرفته ،مدل بیماری هزینه را میروا مبنایی
برای برر ی افزایش هزینهها در بخش آموزش قرارداد؛ همچنین در مطالعات داخوی صورتگرفته
بیماری هزینۀ بامول در بخش آموزشوپرورش رابهحال موردبرر ی قرار نهرفته ا ت؛ بهلبارتدیهر،
این موضوع برر ی میشود که آیا افزایش ام مخارج بخش آموزش از رولید ناخالص داخوی کشور
بیشتر ناشی از افزایش د تمزد یا افزایش بارهوری نیرویکار بوده ا ت؟ قومرو م انی این پژوهش
محدود به کشور ایرا ا ت و هدف آ برر ی لوامل مؤثر بر افزایش هزینههای آموزشی در بخش
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لمومی و آزمو وجود بیماری هزینۀ بامول در این بخش ا ت .ازنظر زمانی ،این رحقیق قصد دارد
وجود بیماری هزینۀ بامول و ایر لوامل مؤثر بر افزایش هزینههای آموزشی لمومی طی دورۀ -1360
 1397را برر ی کند .دادههای این پژوهش برا اس ال پایۀ  1383ا ت .قبل از معرفی مدل
اقتصاد نجی رصریحشده ،متغیرهای بهکار گرفتهشده در مدل اقتصاد نجی در جدول( )2معرفیشدهاند.
جدول  .2متغیرهای تحقیق.
نماد متغیر
𝑙𝑜𝑚𝑢𝑎𝐵𝑛𝑙
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑓𝑛𝑖𝑛𝑙
𝑟𝑒𝑝𝑃𝐷𝐺𝑛𝑙
𝑒𝑡𝑎𝑐𝑢𝑑𝑒𝑛𝑙
𝑀𝑈𝐷
𝑡𝑈

تعریف متغیر
لهاریتم رفاوت د تمزد و بارهوری
لهاریتم شاخص قیمت مصرفکننده
لهاریتم رولید ناخالص داخوی رانه
لهاریتم ام هزینههای آموزشی در رولید ناخالص داخوی
متغیر مجازی جنگ
جزء اخالل رگر یو

متغیر ام هزینههای آموزش لمومی از رولید ناخالص داخوی حاصل رقسیم هزینههای آموزش لمومی
در هر ال بر کل رولید ناخالص داخوی هما ال ضربدر  100ا ت .متغیر بارهوری حاصل ،درصد
رغییر شاخص بارهوری نیرویکار در هر ال ا ت .متغیر د تمزد برا اس درصد رغییر حداقل حقوق در
هر ال ا ت .جنگ ی ی از رویدادهای مامی ا ت که در ایرا ارفاق افتاده ا ت .برای برر ی اثر این
متغیر بر ام هزینههای آموزش در رولید ناخالص داخوی از متغیر مجازی جنگ در مدل رعریفشده
ا ت .باالرر رفتن ام دفاع میرواند نقش مامی در رخصیص باینۀ ام انات مالی بخش لمومی داشته
باشد ،افزایش ام دفاع از کل مخارج لمومی میرواند بب کاهش ام دیهر بخشها ،ازجموه
آموزش شود.
برای رخمین ،مدل زیر را درنظر میگیریم؛ این مدل برگرفته از پژوهش پیری جمعیت و رادید
بیماری هزینهای بامول در بخش المت ا ت .دادهها و اطاللات کمّی از ایت بانک مرکزی و مرکز
موی آمار ایرا ا تخراجشده ا ت.
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑓𝑛𝑖𝑛𝑙 ∗ 𝑙𝑛𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑒 = ⍺0 + ⍺1 ∗ 𝑙𝑛𝑏𝑎𝑢𝑚𝑜𝑙 + ⍺2 ∗ 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟 + ⍺3
𝑡𝑢 + 𝐷𝑈𝑀 +
)(13
)𝑀𝑈𝐷 𝑙𝑚𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑒 = 𝑓(𝑙𝑛𝑏𝑎𝑢𝑚𝑜𝑙, 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟, 𝑙𝑛𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,
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 .4یافتههای تجربی
ازآنجاییکه دادهها موردا تفاده در مطالعه ری زمانی هستند ،قبل از برازش مدل باید وضعیت مانایی
متغیرهای رحقیق با ا تفاده از آزمو دی ی-فولر رمیمیافته برر ی شود را مدل رخمین زده شده
قابلا تناد باشد؛ همچنین آزمو برو زایی متغیرهای روضیحی و آزمو های الز برای برر ی لد
نقض فروض کال یک در پیو ت اضافهشده ا ت.
نتایج حاکی از آ ا ت رما متغیرها در طح ) 𝑖(0یا رفاضل مرربۀ اول ) 𝑖(1خود مانا شدهاند.
متغیرهای 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑓𝑛𝑖𝑛𝑙 و 𝑙𝑜𝑚𝑢𝑎𝑏𝑛𝑙 در طح ) 𝑖(0و متغیرهای 𝑒𝑡𝑎𝑐𝑢𝑑𝑒𝑛𝑙 و 𝑟𝑒𝑝𝑝𝑑𝑔𝑛𝑙
با یکبار رفاضلگیری ) 𝑖(1در طح معناداری  %5مانا شدند.
جدول :3نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته.
وضعیت مانایی
) I(1مانا
) I(0مانا
) I(1مانا
) I(0مانا

مقدار بحرانی
-2.95
-2.95
-2.95
-2.95

آمارۀ  ADFبا عرض از مبدأ
-4.89
-3.27
-4.6
-3.85

متغیر
Lneducate
Lnbaumol
Lngdpper
Lninflation

مأخذ :یافتههای رحقیق.

در این مطالعه ،آزمو واریانس ناهمسانی بهشیوۀ آزمو  LMو فرضیۀ واریانس ناهمسانی رو ط
آزمو پریوش پاگا گادفری انجا و مورد ابطال واقع شد؛ همچنین فرضیۀ رصریح صحیح مدل (فر
ربعی منا ب) رو ط آزمو رمزی موردبرر ی قرارگرفت و فرضیۀ رصریح منا ب الهو مورد ابطال واقع
نشد .فرضیۀ وجود خودهمبستهی رو ط آزمو پروش گادفری رد شد .آزمو نرمالیتی هم نشا داد که
جمالت پسماند بهش ل نرمال روزیعشدهاند (در پیو ت اضافهشده ا ت).
جات برر ی وجود رابطۀ کوراهمدت و بوندمدت در مدلها از روش  ARDLا تفاده میکنیم .این
روی رد از محا ن ویژهای برخوردار ا ت؛ اول اینکه ،این روی رد بین متغیرهای وابسته و روضیحی
رفاوت قائل ا ت و مش ل درو زایی را حل میکند .دو اینکه ،اجزاء بوندمدت و کوراهمدت را بهطور
همزما رخمین و مش الت مربوط به متغیرهای ازقومافتاده و خودهمبستهی را برطرف میکند .و
اینکه ،ازجموه روشهایی ا ت که در آ برخالف روش «یوهانسو جو ویوس» که در آ باید همۀ
متغیرها مانا از درجۀ یک باشند ،الز نیست درجۀ مانایی متغیرها ی سا باشد و صرفاً با رعیین
وقفههای منا ب برای متغیرها ،میروا مدل منا ب را انتخاب کرد؛ بهلبارتدیهر ،در این روش
نیازی به رقسیم متغیرها به متغیرهای همبسته از درجۀ یک و صفر نیست .در روشهای همانباشتهی،
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ازجموه یوهانسو مستوز ی سا بود درجۀ انباشتهی متغیرها ا ت و اگر یک متغیر با یک درجۀ
رفاضل مانا شود ،باید از رفاضل مرربۀ اول رما متغیرها ا تفاده شود و اینکار منجر به ازد ت رفتن
حجم زیادی از اطاللات میشود .چاار  ،اجتناب از نواقص موجود در ایر مدلها ،ازجموه وجود اریب
در نمونههای کوچک و نبود روانایی در انجا آزمو آماری ا ت که ما را به وی روشهای منا برری
برای رحویل روابط بوندمدت و کوراهمدت بین متغیرها ،ازجموه رهیافت خودهمبسته با وقفههای روزیعی
وق میدهد؛ بنابراین بهدلیل اینکه برخی از متغیرها مانا و برخی دیهر نامانا هستند ،روش ،ARDL
برای برر ی رابطۀ بین متغیرهای طح منا ب ا ت (لبا ینژاد و گودرزی.)307 :1392 ،
ماکزیمم وقفه در مدل برای دادههای االنه 4 ،درنظر گرفتهشده ا ت .مرربۀ وقفههای هر متغیر
برحسب معیار «حنا -کویین» در مدل بهصورت ( )2, 3, 0, 4, 1شنا اییشده ا ت.
جدول  .4نتایج مدل پویای کوتاهمدت.
سطح معنیداری
0.0001
0.0001
0.0025
0.1576
0.5325
0.0878
0.0016
0.0005
0.0418

آمارۀ t
5.142532
-5.117274
3.621793
-1.487681
-0.638978
1.826189
-3.855479
4.384689
-2.225912

1.196878
0.2499
-1.747233
0.101
1.826733
0.0877
1.737455
0.1028
-5.993134
0
-4.295088
0.0006
Fstatistic=49/95
مأخذ :یافتههای رحقیق.

ضرایب
0.776503
-0.743414
0.789455
-0.066756
-0.024984
0.068646
-0.133208
0.259633
-0.109901

متغیرهای مدل
)LNEDUCATE (-1
)LNEDUCATE (-2
LNGDPPER
LNBAUMOL
)LNBAUMOL (-1
)LNBAUMOL (-2
)LNBAUMOL (-3
LNINFLATION
)LNINFLATION (-1

)LNINFLATION (-2
0.072774
)LNINFLATION (-3
-0.114614
)LNINFLATION (-4
0.08609
DUM
0.322278
)DUM (-1
-1.001955
C
-19.21942
𝑅2 = 0.95

با روجه به جدول باال ،رناا متغیرهای  LNGDPPERو  LNINFLATIONدر وقفۀ صفر و در
طح خطای  %5معنیدار ا ت و متغیرهای  DUMو  LNBAUMOLدر وقفههای بهررریب  1و 3
خود معنیدار شدند؛ و این بدا معنا ت که متغیر جنگ و بامول بهررریب پس از  1و  3دوره در کوراهمدت
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بر متغیر وابسته رأثیر منفی دارند .همچنین آمارۀ  𝑅2نشا میدهد که حدود  %95رغییرات متغیر وابسته،
رو ط متغیرهای مستقل روضیحی نشا داده شده ا ت.
جدول  .5آزمون کرانهها.
مقدار بحرانی%1

وضعیت
الهوی آموزش

I(1)=4.37

I(0)=3.29

مقدار بحرانی%5
I(1)=3.49

I(0)=2.56

آمارۀ محاسباتی
F
18.69

مأخذ :یافتههای رحقیق.

طبق گفتههای «پسرا » و هم ارا ( ،)2001اگر ضرایب در بین متغیرهای با یک وقفه ( طح)
بهطور مشترک باالرر از مقدار بحرانی کرانهی باال باشند ،این نشا میدهد که یک رابطۀ طوالنیمدت
بین متغیرها وجود دارد .برای آزمایش این فرضیه ،باید ضرایب را محدود کنیم .برای رد یا پذیرش
فرضیۀ  ،𝐻0آمارۀ محا بهشدۀ 𝐹 با مقدار بحرانی محا به میشود .فرضیۀ  𝐻0بیانهر لد وجود رابطۀ
بوندمدت ا ت .آمارۀ آزمو باالرر از مقدار بحرانی کرانه باال باشد فرضیۀ  𝐻0رد میشود ،پایینرر از
مقدار بحرانی کرانه پایین قرار گیرد فرضیۀ  𝐻0نمیروا رد کرد و اگر بین کرانههای باال و پایین قرار
گیرد نتیجۀ آزمو نامشخص ا ت.
مشاهده میشود مقادیر  Fمحا بهشده برای الهو برابر با  18.69ا ت؛ بنابراین آمارۀ  Fمحا بهشده
در طوح اطمینا  %99و  %95بیشتر از حد باالی مقدار بحرانی ا ت؛ بنابراین فرض لد وجود رابطۀ
بوندمدت میا متغیرها رد میشود و لذا رابطۀ بوندمدت وجود دارد.
جدول .6ضرایب بلندمدت.
سطح معنیداری
0.0001
0.0585
0.0479
0
0

آمارۀ t
5.30543
-2.048188
2.154356
-5.657052
-7.06204

ضرایب
0.816471
-0.161651
0.200619
-0.702936
-19.87712

متغیرهای مدل
LNGDPPER
LNBAUMOL
LNINFLATION
DUM
C

مأخذ :یافتههای رحقیق.

ضرایب بهد تآمده کششهای بوندمدت ام هزینههای آموزش از رولید ناخالص داخوی را نسبت به
هر یک از لوامل اثرگذار بر آ نشا میدهد .با روجه به جدول باال ضریب متغیر رولید ناخالص داخوی
ال معنیدار ا ت ،ضریب بوندمدت رولید ناخالص داخوی رانه برابر با مقدار 0/816
رانۀ مثبت و کام ً
ا ت ،یعنی اگر رولید ناخالص داخوی رانه بهاندازۀ یک درصد رغییر کند مقدار هزینههای آموزش در
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رولید ناخالص به مقدار  %0/816رغییر خواهد کرد .ضریب بوندمدت رشد شاخص قیمت مصرفکننده
برابر  0/2ا ت .این شاخص بیانهر رأثیر مثبت و معنیدار این متغیر بر ام هزینههای آموزشوپرورش
در رولید ناخالص دارد؛ بهطوریکه یک درصد افزایش در شاخص قیمت مصرفکننده بالث افزایش
مقدار هزینههای آموزشوپرورش در رولید ناخالص بهاندازه  0/2ا ت و این نشا میدهد بخشی از
رحمیل افزایش ام هزینههای آموزش در رولید ناخالص داخوی ناشی از رور ا ت .افزایش قیمتها
و نرخ رور از قدرت خرید هر واحد پول میکاهد ،و بهنوبۀ خود ،قدرت خرید اختصاصیافته به آموزش
را رقویل میدهد .این مسأله ایجاب میکند که بودجۀ آموزشوپرورش هر اله با رشدی بیش از نرخ
رور افزایش یابد.
ال معنیدار و لالمت ضریب متفاوت از
مطابق نتایج بهد تآمده ضریب بوندمدت متغیر بامول کام ً
رحقیقهای پیشین ا ت و بدا معنا ت بارهوری معوما در ایرا متنا ب با د تمزدی که دریافت
میکنند نیست و نهرناا بیماری بامول وجود ندارد ،بو ه فزونی د تمزد به بارهوری بالث کاهش
هزینههای رولید در آ بخش شده و میرواند زمینۀ رونق در این بخش شود؛ بهطوریکه اگر متغیر
بامول یک درصد رغییر کند با روجه به ثابت بود ایر شرایط مقدار هزینههای بخش آموزش در رولید
ناخالص بهاندازه  0/16رغییر خواهد کرد؛ بهلبارتدیهر ،بخش آموزشوپرورش در بوندمدت مبتال به
بیماری بامول نیست و افزایش رشد د تمزد بیشتر از اندازه رشد بارهوری نیست .متغیر دیهری که در
این مدل موردبرر ی قرارگرفته ا ت ،متغیر مجازی جنگ ا ت؛ هما طورکه نتایج جدول ( )6نشا
میدهد ضریب متغیر جنگ رحمیوی منفی و معنیدار ا ت ،منفی بود آ بیانهر این ا ت که وجود
جنگ بالث میشود که ام هزینههای آموزشوپرورش در رولید ناخالص ،به موارد مرربط با جنگ
رخصیص داده شود .برای مشاهده اینکه آیا لد رعادلها در رابطه بوندمدت رعدیل میشوند یا خیر ،از
مدل رصحیح خطای  ECMمرربط با رابطۀ رعادلی بوندمدت ،که از روش  ARDLبرآورد شده ا تفاده
میکنیم .انتظار بر این ا ت ضریب  ECMمنفی باشد .این ضریب نشانهر رلت رصحیح خطا و میل
به رعادل بوندمدت خواهد بود .این ضریب نشا میدهد چند درصد از لد رعادل متغیر وابسته رعدیلشده
و به مت رابطۀ بوندمدت نزدیک میشود .رخمینهای بهد تآمده از خروجی نر افزار در جدول  7آمده
ا ت.
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جدول  .7رگرسیون تصحیح خطا.
0

آمارۀ t
8.184217

ضرایب
0.743414

متغیرهای مدل
))D (LNEDUCATE (-1

0.0319

-2.365482

-0.066756

)D (LNBAUMOL

0.0337

2.337545

0.064562

))D (LNBAUMOL (-1

0.0002

4.810552

0.133208

))D (LNBAUMOL (-2

0

6.80646

0.259633

)D (LNINFLATION

0.2

-1.340631

-0.04425

))D (LNINFLATION (-1

0.4575

0.762597

0.028524

))D (LNINFLATION (-2

0.0308

-2.382785

-0.08609

))D (LNINFLATION (-3

0.0083

3.036056

0.322278

)D(DUM

0

-12.22867

-0.966912

ECM

سطح معناداری

مأخذ :یافتههای رحقیق.

نتایج آزمو رصحیح خطا نشا میدهد که ضریب رصحیح خطای مدل کوچکرر از یک و ازنظر
آماری معنیدار ا ت و منفی بود آ نشا دهندۀ این ا ت که هر لد رعادلی در بوندمدت به مت
رعادل حرکت میکند .ضریب برآورد شدۀ رصحیح خطا برابر با  -0/96و این بدا معنا ت که در هر
دوره ،حدود  %96از لد رعادلهای متغیر وابسته برطرف میشود و مدل به رعادل بوندمدت بازمیگردد.
برای برر ی پایداری ضرایب رخمین زده شده در  ARDLدر روش خودرگر یو با وقفههای روزیعی
الهوی بوندمدت میروانیم از پویاییهای الهوی کوراهمدت ا تفاده کنیم .در این بخش از آزمو های
گرافی ی  CUSUMو  CUSUMQبرای جمالت باقیماندههای الهوی کوراهمدت ا تفاده میشود.
آزمو های گرافی ی  CUSUMو  CUSUMQبرای جمالت باقیماندههای الهوی کوراهمدت ا تفاده
میشود که رو ط «براو » 1ارائه شده ا ت .این آزمو ها بهصورت گرافی ی ارائه میشود و اگر نمودار
مجموع رراکمی باقیماندههای بازگشتی و مجذور آ داخل آزمو ناحیه بین دو خط بحرانی در طح
 %5قرار گیرد ،رابطۀ بوندمدت پایدار خواهد بود و پایداری ضرایب برآورد شده مورد رأیید قرار میگیرد؛
اما اگر مجموع رراکمی باقیماندههای بازگشتی خارج از ناحیه بین دوخط بحرانی در طح  %5قرار
بهیرد ،رابطۀ بوندمدت ناپایدار خواهد بود و بهلبارتدیهر ،پایداری رابطۀ بوندمدت در دورههای زمانی
Brown

1.
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مختوف با مخاطره مواجه خواهد شد .آمارۀ  CUSUMبرای رغییرات یستماریک در ضرایب رگر یو
و آمارۀ  CUSUMQزمانیکه انحراف از پایداری ضرایب رگر یو ارفاقی و ناگاانی ا ت ،ا تفاده
میشود .محور افقی این نمودار ال و محور لمودی پسماند رجمعی را نشا میدهد.
12

8

4

0

-4

-8

-12
94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

CUSUM

5% Significance

نمودار  .1آزمون گرافیکی .CUSUM
1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

-0.4
94

93

92

91

90

89

5% Significance

88

87

86

85

84

83

82

81

80

CUSUM of Squares

نمودار  .2آزمون گرافیکی .CUSUMQ

با روجه به اینکه نمودارهای ارائه شده در داخل فاصوۀ اطمینا قراردارند ،فرضیۀ صفر مبنیبر پایداری
ضرایب موردپذیرش واقع میشود.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادهای کاربردی
الهوی «رش د نامتع ادل» بامول در این پژوهش دوباره مورد بازبینی قرارگرفت و بهلنوا یک مبنای
نظری برای روضیح رشد هزینههای آموزش بهکار رفته ا ت .در مدل بامول ،رشد د تمزد ا می بیش
از رش د بارهوری بهلنوا رعیینکنندۀ اص وی افزایش هزینههای آموزش مش خص میش ود .این فرض یه
در اینجا بهص ورت رجربی با یک مدل رگر یو با ا تفاده از دادههای ری زمانی کش ور ایرا ،
آزمایش ش د .متغیر بامول رفاوت بین د تمزد و رش د بارهوری ا ت که بهطور قابلروجای در روض یح
رشد ام هزینههای آموزش در رولید ناخالص داخوی کمک میکند.
نتایج بوندمدت و کوراهمدت نش ا میدهد که بیماری هزینهای بامول را در بخش آموزش ایرا وجود
ندارد .مامررین لامل مؤثر بر افزایش ام هزین ههای آموزش در رولی د ناخالص داخوی متغیر رولید
ناخالص داخوی رانه ا ت که در بوندمدت ض ریبی معادل  0.81دارد .نتایج ض رایب رخمین مدل
رص حیح خطای کوراهمدت نیز معنیدار هس تند و این نش ا دهندۀ این ا ت که این متغیرها در
کوراهمدت نیز بر هزینههای آموزش رأثیر خواهند گذاش ت .نتایجی که حاص لش د به این ش رح بود که
برخالف آ چ ه انتظ ار داش تیم بیم اری هزین ۀ ب امول در بخش آموزش وجود ن دارد و متغیره ای کال
رور و رولید ناخالص موی رانه از لوامل مؤثر برافزایش ام هزینۀ آموزش در رولید ناخالص داخوی
هستند.
نتایج حاص ل از رحقیق نش ا داد متغیر بامول معنیدار ا ت ،ولی ض ریب آ منفی ش د؛ این یعنی
افزایش ام هزینههای آموزش در رولید ناخالص داخوی رحترأثیر حقوق و د تمزد نیست .با روجه به
اینک ه بخش آموزش ب ه بیم اری ب امول مبتال نیس ت و بارهوری ک ارکن ا این بخش بیش ازآ چ ه
دریافت میکنند ،ا ت؛ لذا روص یه میش ود به این بخش روجه بیش تری ش ود .این پژوهش خوا تار
اص الحاری در حقوق و د تمزد معوما ا ت و افزایش د تمزدها در بخش آموزش لمومی روص یه
میش ود .ش رایط کار برای معوما باید بهگونهای باش د که آ ها را قادر ازد را بر وظایف حرفهای خود
متمرکز ش وند و یادگیری مؤثر را رو ط دانشآموزا اررقا دهند؛ بنابراین ،حقوق و د تمزد برای
معوما باید درحدی باش د را از یک زندگی منا ب برخوردار ش وند و برای پیش رفت حرفۀ خود بیش تر
رم ای هگ ذاری کنن د؛ زیرا درآم د پ ایین آ ه ا را مجبور میکن د فع الی ته ای ک اری دیهری را ب هغیراز
ر دریس انتخ اب ی ا در زیر خط فقر زن دگی کنن د .ب هطورکوی ،مقی اس حقوق و د تمزد معوم ا
منع سکنندۀ یا تهای دولت در قبال کارمندا دولتی ا ت .اگر این موارد در رابطه با بخش
خص وص ی یا ایر فرص تهای ش غوی نامطووب باش د ،نیروی کار لمومی رمایل به کیفیت پایینرری
دارد.
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انتقادی که میروا به نظریۀ بامول وارد کرد؛ نسبتداد نرخ رشد بارهوری صفر در بخش غیرپیشرو
منصفانه نیست.
رقس یم کرد اقتص اد به دو بخش ص نعت و خدمات و مقایس ۀ آ ها باهم مم ن ا ت ،ص حیح نباش د؛
زیرا ورود فناوری به بخش ص نعت مس تقیماً بارهوری را افزایش میدهد ،اما آموزش بهص ورت رولید
انبوه بس یار مقاو ا ت و مطالعات نش ا دادهاند رزریق فناوری برای افزایش بارهوری در این بخش
لمدراً با ش س ت مواجه میش ود .درگیری لاطفی و اررباط برای آموزش بس یار ا ا ی ا ت .در
رئوریهای مختوف روابط حمایتی و دلسوزانه بین معوم و دانشآموز از اهداف اصوی فرض شده ا ت و
بهزلم آ ها ابزار اص وی امروز در آموزش رابطۀ بین معوم و دانشآموز ا ت .فزونی د تمزد برای
معومها میرواند این انهیزه را در آ ها ایجاد کند که درص د بیش تری از رمرکز خود را بر دانشآموزا
اختص اص دهند .از دیهر روص یههای این رحقیق کنترل قیمتها ا ت و باید از ا ترارژیهای هر
دولتی باشد.
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پیوست
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared

0.629377
11.10139

Prob. F (14,15)
Prob. Chi-Square (14)

0.8034
0.6781

Scaled explained SS

3.563922

Prob. Chi-Square (14)

0.9976

Heteroskedasticity Test: Glejser
F-statistic

0.794387

Prob. F (14,15)

0.6640

Obs*R-squared
Scaled explained SS

12.77275
7.177506

Prob. Chi-Square (14)
Prob. Chi-Square (14)

0.5445
0.9277

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
0.566556
Obs*R-squared
0.596016

Prob. F (1,27)
Prob. Chi-Square (1)

0.4581
0.4401

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
3.529278
Prob. F(2,13)
Obs*R-squared
10.55693
Prob. Chi-Square (2)

0.0597
0.0051

9

Series: Residuals
Sample 1360 1397
Observations 37

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

Ramsey Reset Test
Equation: Education
Specification: Lneducate Lneducate (-1) Lneducate (-2)
Lngdpper Lnbaumol Lnbaumol (-1) Lnbaumol (-2) Lnbaumol
-3) Lninflation Lninflation (-1) Lninflation (-2) Lninflation

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.38e-15
0.004124
0.120949
-0.159225
0.058562
-0.253043
3.568271

Jarque-Bera
Probability

0.723817
0.696346
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-3) Lninflation (-4) Dum Dum (-1) C
Omitted Variables: Squares of fitted values
t-statistic
F-statistic

Value
1.575357
2.481749

Df
14
(1, 14)

226

Probability
0.1375
0.1375
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Abstract
This paper analyzes the incentives to increase the cost of public education,
including the effect of the "cost sickness" scheme. According to the theory, the
salary paid to teachers can explain the significant increase in tuition costs. Bamol
divides the economy into two leading non-progressive parts. The leading sector
includes the part of economic activities in which technology is crystallized as
innovations and the accumulation of capital in it by activating economies of scale
provides the basis for increasing per capita production. In this sector, the increase
in wages is proportional to the increase in productivity. On the other hand, there
are activities in which the human role is prominent and productivity growth occurs
only occasionally and accidentally. In terms of education, they are located in the
non-leading sector. In non-leading industries, the wage rate increases in
proportion to the higher wage rate in the leading sector to retain workers despite
the low productivity growth similar to the effect (Samuelson-Balasa) and
increases the unit cost of services in the non-leading sector. This increase in cost
translates into an additional increase in the cost of education, and because the
demand for education is unbearable, it continues to increase the general cost of
education. The present study reviews the article on unbalanced macroeconomic
growth and crisis in urban areas of Bamol and examines the increase in costs in
the Iranian education sector using the Bamol model and ARDL method during the
period (1360-1397). Long-term and short-term results show that not only is there
no sick disease, but also an increase in wages to productivity reduces production
costs in that sector and can lead to prosperity in this sector.
Keyword: Baumol cost Disease, Labor cost, Service sector, Public education,
Productivity Growth.
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