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چکیده
در این مقاله شدت یادگیری به مفهوم میزان صرفهجویی در هزینه نیرویکار و رشد
بهرهوری در اثر تجربه ،با استفاده از منحنی یادگیری اندازهگیری و اثرات آن بر عملکرد
صنایع کارخانهای ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد .بدین منظور از دادههای  031صنعت
فعال کد چهاررقمی  ISICایران طی سالهای  0331 -0331استفاده شده تا اثرات
یادگیری و میزان مزایای هزینهای نیرویکار در اثر افزایش تجربه مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج پژوهش داللت بر آن دارد که شیب منحنی یادگیری در تمامی زیر بخشهای صنعت
ایران مطابق انتظار منفی است .همچنین ضریب نرخ یادگیری در زیر بخشهای صنعتی
متفاوت بوده که این امر منجر به افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تولید محصول در بخش
صنعت ایران شده است .البته این ضریب در بخش عمدهای از صنایع کمتر از متوسط
شدت یادگیری در بخش صنعت است .عالوه بر این اثر شدت یادگیری همانند بقیه
متغیرهای مؤثر بر سودآوری مثبت و معنیدار است .بررسیهای تکمیلی نیز مؤید آن است
که در صنایع با ارزشافزوده باال به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر میزان یادگیری باالتر
از متوسط یادگیری در بخش صنعت است.
واژههای کلیدی :شدت یادگیری ،نرخ سودآوری ،بهرهوری نیرویکار ،پنل دیتا.
طبقهبندی .O43 ،L60 ،L25 :JEL
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 -1مقدمه
توسعه دانش یکی از مهمترین منابع رشد اقتصادی اکثر کشورهای درحالتوسعه است .بر
این اساس در این کشورها به اقتصاد دانشبنیان با محوریت نیرویکار خالق و نوآور اهمیت
داده شده است .در اقتصاد ایران نیز در سند چشمانداز  0111و همچنین در قالب قانون
حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان به تشکیل این شرکتها به منظور ایجاد
زمینههای رشد و توسعه اقتصادی تأکید بسیار شده است .بنابراین توسعه بنگاهها و
شرکتهای دانش بنیان به ویژه در بخش صنعت به دلیل اهمیتی که این بخش در ایجاد
ارزشافزوده باال ،اشتغال و افزایش بهرهوری دارد ،میتواند نقش مؤثری در رشد و توسعه
بخشهای دیگر اقتصاد ایفا نماید.
از طرفی بررسی منابع رشد اقتصادی کشورهای مختلف نشان میدهد که عالوه بر سرمایه
فیزیکی ،حق مالکیت ،نرخ پسانداز و تکنولوژی پیشرفته ،سرمایه انسانی از طریق تغییرات
تکنولوژیکی و انتشار آن میتواند به عنوان عاملی مؤثر و کارا نقش اساسی در رشد اقتصادی
ایفا نماید؛ به طوریکه شولتز )0310( 0و بکر )0311( 1دریافتند که دانش و مهارت
نهادینه شده در سرمایه انسانی به طور مستقیم بهرهوری را افزایش داده و باعث افزایش
ظرفیت اقتصاد برای جذب تکنولوژی جدید و رشد اقتصادی میشود .درواقع یادگیری از
طریق تجربه و دانش یا کالسهای آموزشی و بازپروری عاملی مؤثر در رشد ،ارزیابی کارایی
پویا و رقابتپذیری بنگاه و صنایع در اقتصاد میباشد .از اینرو برنامهریزان و مشاوران
استراتژی در بخش صنعت و خدمات تحلیلهایشان را با استفاده از منحنی یادگیری انجام
میدهند .درنتیجه منحنی یادگیری ابزاری است که بهطور گسترده ،جهت برنامهریزی
تولید و پیشبینی هزینه در اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد.
حال با توجه به اینکه مطالعات در سطح اقتصاد خرد و صنعتی بیانگر آن است که افزایش
تجربه میتواند موجب ارتقای بهرهوری و افزایش سودآوری بنگاه و صنعت گردد ،از اینرو
هدف محوری این تحقیق اندازهگیری شدت یادگیری در بخش صنعت و بررسی اثرات آن
بر سودآوری در صنایع کارخانهای ایران است .در واقع این مقاله درصدد است که صرفه-
جویی در نهادهها را به دلیل فرایند یادگیری و تجربه در بخش صنعت ایران بررسی نماید
تا به این سؤاالت پاسخ دهد که آیا فرایند یادگیری و افزایش تجربه در زیر بخشهای
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صنعت ایران موجب کاهش نیرویکار الزم برای تولید هر واحد ستاده شده است؟ و در
زیر بخشهای صنعتی با نرخ یادگیری متفاوت عملکرد صنایع کارخانهای ایران چگونه
است؟ بدین منظور از دادههای کد چهاررقمی  ISICمرکز آمار ایران 0در زیر بخشهای
صنعتی طی سالهای  0331 -0331جهت تخمین و برآورد استفاده شده است.
در ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است .در قسمت دوم ادبیات تحقیق شامل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق در خصوص فرایند یادگیری به طور اجمالی بیان میگردد.
در قسمت سوم ،ساختار الگو مورد بررسی قرار میگیرد .سپس برآورد اقتصادسنجی و
تجزیه و تحلیل دادهها در قسمت چهارم ارائه خواهد شد .در نهایت در بخش پایانی
نتیجهگیری و توصیه سیاستی بیان خواهد شد.

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2مبانی نظری
در ادبیات اقتصاد صنعتی ،فرایند یادگیری در تحلیل بهرهوری و تخمین هزینه تولید در
دو گروه یادگیری نیرویکار و یادگیری سازمانی طبقهبندی میشوند که از دیرباز مورد
توجه برنامهریزان و پژوهشگران این حوزه بوده است .درواقع یادگیری نیرویکار فرایندی
است که طی آن اشخاص مهارت و توانایی الزم را از طریق تجربه به دست میآورند .در
این فرایند تجربه محصول فرعی یا مشترک تولید کاال و خدمات است که با سرمایهگذاری
در نیرویکار ،برنامههای آموزشی و تحقیق و توسعه محقق میشود؛ به عبارت دیگر در
ابتدای تولید عملکرد کارگران در حداقل خود قرار دارد و با کسب تجربه بیشتر پدیده
یادگیری رخ میدهد .بنابراین هرچه تجربه بیشتری کسب شود عملکرد کارگران بهبود
یافته و زمان مورد نیاز برای تولید هر واحد محصول کاهش مییابد که این امر منجر به
افزایش بهرهوری کارگران میشود (آنزالنو و فوگلیاتو .)1100 ،1در حالی که یادگیری
سازمانی فرایندی پویا است که به توانایی و مهارت بنگاهها از طریق تجربه در تولید
محصول نسبت به رقبای خود اشاره دارد .در این فرایند توسعه دانش با ابداع تولید ،بهبود
در فرایند تولید و کیفیت تولید مرتبط است و بنگاهی که نسبت به رقبا ،با تولید دانش
جدید سازگارتر باشد اثربخشتر و کاراتر خواهد بود و بهرهوری را افزایش میدهد (تامر،3
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 .)0390اولین کوشش در این حوزه را میتوان به مطالعه رایت )0331( 0در زمان جنگ
دوم جهانی که برنامهریزان به دنبال راهی برای پیشبینی هزینههای ساخت کشتی و
هواپیما بودند ،نسبت داد .در این مطالعه ،شدت یادگیری به صورت کاهش متقارن در
هزینه نیرویکار و افزایش تولید تراکمی هواپیما گزارش شده است .پس از آن ،اگرچه
شدت یادگیری برای حدود سه دهه صرفاً در مباحث نظامی و هوافضا مورد بررسی و
استفاده قرارگرفته اما با شروع دهه هفتاد مطالعات گستردهای در این حوزه و سایر رشتهها
آغاز شده است .به طوریکه در این زمان عمده مطالعات ،فرایند یادگیری را به تغییرات
تکنولوژی تبلور نیافته و بیطرف 1نسبت دادهاند؛ یعنی اثرات یادگیری به عنوان متغیر
جابجا کننده تابع تولید و مستقل از بقیه متغیرها به صورت زیر در تابع تولید وارد میشود.
() 0
) Yt = A(X t )F(Lt , K t
که در آن  Lنیروی کار K ،سرمایه A ،تابع بهرهوری و  Xتوسعه دانش (تجربه) را نشان
میدهد .همچنین در این مدلها توسعه دانش (تجربه) از رابطه زیر به دست میآید.
() 1
) X t = h(St
به طوری که  h́ > 0و  St = ∑t−1 yτبیانگر ستاده ناخالص تراکمی است .البته ذکر این
نکته ضروری است که فرایند یادگیری لزوماً از ابتدای دوره تا بینهایت ادامه نخواهد داشت
بلکه این امکان وجود دارد که بعد از یک دوره زمانی یادگیری تا حد صفر کاهش یابد .در
این دیدگاه فرایند یادگیری از طریق تغییرات تکنولوژیکی بر بهرهوری و هزینه تولید اثر
میگذارد .به عبارت دیگر در این مدلها که تغییرات تکنولوژیکی در نیرویکار و سرمایه
تبلور نیافتهاند تنها منبع تغییرات تکنولوژیکی بیطرف فرآیند یادگیری است که میتواند
تفاوت در بهرهوری صنایع را در سطح ثابت عوامل تولید نشان دهد .از طرفی ششینسکی3
( )0331وجود صرفههای یادگیری در اقتصاد را امری انکارناپذیر میداند .از نظر وی آن
تغییرات تکنولوژیکی که در نهاده سرمایه و نیرویکار تبلور نیافته است به طور مساوی در
بخشهای مختلف اقتصاد انتشار مییابد .بنابراین بخشی از رشد بهرهوری از فرایند
یادگیری و بخش دیگر از رشد تکنولوژی نشأت میگیرد .به اعتقاد وی با افزایش
سرمایهگذاری و استفاده از تکنولوژی پیشرفته از یکسو و بهکارگیری فرآیندهای جدید
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تولیدی از سوی دیگر یادگیری اتفاق میافتد و منجر به افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی
میشود .روزن )0331( 0نیز معتقد است که دانش بر تکنولوژی تولید اثر میگذارد و دانش
جدید تنها از طریق تجربه در تولید به دست میآید و نمیتوان آن را از منابع بیرونی
خریداری کرد .از نظر وی دانش به عنوان کاالی سرمایهای خاص در کنار بقیه نهادهها در
تابع تولید وارد شده و میتواند بر بهرهوری کل اقتصاد اثر بگذارد .از دیگر مطالعات این
مقوله میتوان به لیبرمن ،)0391( 1باکت و گورت ،)0333( 3هنگ و لو )0331( 1و
پرامونگیت ،شویان و سیریناواکول )1111( 1اشاره نمود.
در نقطه مقابل برخی از اقتصاددانان بهبود بهرهوری را به تغییرات تکنولوژی تبلوریافته در
نهادهها نسبت دادهاند .به اعتقاد آنها تغییرات تکنولوژی تبلوریافته در نهاده سرمایه و
نیروی کار باعث افزایش ظرفیت اقتصاد برای جذب تکنولوژی جدید و فرایندهای جدید
تولیدی میشوند .از اینرو فرایند یادگیری اتفاق میافتد و میتوانند منجر به افزایش
بهرهوری و رشد اقتصادی شوند .بنابراین آنها از تابع تولید به فرم تبعی زیر استفاده نمودند.
() 3
) Yt = At G(Vt , X t )F(Lt , K t
بهطوریکه  Lنیرویکار K ،سرمایه V ،متوسط ذخیره ناخالص سرمایه X ،توسعه دانش
(تجربه) A ،تابع بهرهوری و )  G(.پیشرفت تکنولوژی تبلوریافته در نهاده سرمایه و نیروی-
کار را نشان میدهد .ارو )0311( 1نیز بهبود بهرهوری را به فرایند یادگیری نسبت میدهد.
وی معتقد است که تغییرات تکنولوژی تبلوریافته در موجودی سرمایه یا نیرویکار منجر
به افزایش در فرایند یادگیری شده و میتواند یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد بهره-
وری باشد .وی بیان میکند که اگر سطح ستاده ثابت باشد انگیزه نیرویکار برای یادگیری
ثابت بوده و یادگیری بندرت اتفاق میافتد .بنابراین بهتر است از سرمایهگذاری ناخالص
تراکمی به عنوان شاخص تجربه استفاده شود ،زیرا زمانی که ماشینآالت جدید و با
تکنولوژی مدرن ،تولید و استفاده شود ،امکان تغییر در فرایند تولیدی وجود دارد .از اینرو
یادگیری اتفاق افتاده و همسو با آن بهرهوری افزایش مییابد .همچنین اگر بهرهوری نهایی
سرمایه از بهرهوری نهایی کل کمتر باشد اثرات یادگیری در بازار مؤثر نخواهد بود.
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هیرشمن )0311( 0توانایی ذاتی نیرویکار در انجام یک فعالیت مشخص و میزان استفاده
از این توانایی ذاتی توسط بنگاه یا سازمانی که فرد در آن فعالیت میکند را به عنوان
عوامل اساسی بهبود فرایند یادگیری و بهرهوری عوامل میداند .در این میان نیز گروهی
از پژوهشگران عوامل مؤثر در فرایند یادگیری را به مسائلی از قبیل ساختار برنامه آموزشی،
انگیزه کارگران در انجام کار قبلی ،تجربه کار قبلی و پیچیدگی کار نسبت داده و سپس با
استفاده از مدلهای ریاضی مناسب به ارزیابی و تفسیر منحنی یادگیری میپردازند.
براساس دیدگاه آنها منحنی یادگیری ابزاری کارا در به تصویر کشیدن عملکرد کارگران
ضمن افزایش تجربه بشمار میآید (جابر و دیگران .)1119 ،1از سوی دیگر ،این منحنی
در تحلیل و کنترل فعالیتهای مولد ،تخمین هزینهی ایجاد تکنولوژی ،تخصیص فعالیت
به کارگران براساس میزان یادگیری آنها در تولید کاربرد دارد .بنابراین مدیران با استفاده
از این منحنی میتوانند نسبت به واگذاری فعالیتهای تولیدی به کارگران اقدام نمایند
(آنزالنو و فوگلیاتو .)1101 ،امروزه نیز مدلهای تک متغیره و چند متغیره منحنی
یادگیری عالوه بر کاربرد در زمینههای مدیریت استراتژیک ،تنظیم سیاستهای بازار،
قیمتگذاری و ارزیابی رفاه مصرفکنندگان به عنوان ابزاری برای محافظت تولیدکنندگان
داخل در مقابل رقبای خارجی به کار میروند (هنگ و لو .)0331 ،شایان ذکر است که
در این مدلها برای اندازهگیری عملکرد کارگران معموالً از متغیرهای وابسته شامل زمان
الزم برای تولید یک واحد محصول ،تعداد واحدهای تولید شده در هر بازه زمانی و هزینه-
های مربوط به تولید یک واحد محصول استفاده میشود (فرانسچنی و گالیتو.)1111 ،3
از اینرو الزم است در ادامه این بحث انواع فرمهای تبعی چند متغیره و تک متغیره منحنی
یادگیری معرفی شود .در مدل لگاریتم خطی که بیشتر برای مطالعه زیر بخشهای صنعتی
مناسب است و اولین بار توسط رایت معرفی شد ،رابطه بین هزینه متوسط و تولید تراکمی
(تجربه) به فرم تبعی زیر تصریح میشود.
() 1
Cx = C1 x b
به طوریکه  Cxهزینه متوسط برای تولید  xواحد محصول C1 ،هزینه تولید اولین واحد
محصول x ،تولید تراکمی (تجربه) و  bنرخ یادگیری کارگر یا شیب منحنی یادگیری را
1
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نشان میدهد .در واقع رابطه فوق به این نکته اشاره دارد که هزینه متوسط هر واحد تولید
وقتیکه تولید تراکمی (تجربه) دو برابر شود با نرخ ثابتی کاهش مییابد در این رابطه b
منفی است و هرچه قدرمطلق  bبزرگتر باشد شدت یادگیری بیشتر میشود .از طرفی به
دلیل انعطافپذیری مدل میتوان از آن برای فعالیتهای نیازمند نیرویکار ،تخمین زمان
تکمیل کار و پیشبینی در فعالیتهای تکراری استفاده نمود (بادیریو .)0331 ،0همچنین
منحنی یادگیری مسطح ،یکی دیگر از مدلهای تعمیمیافته مدل رایت به فرم زیر است.
() 1
Cx = C + C1 x b
همان طوری که مشخص است در این مدل عالوه بر متغیرهای مدل رایت جمله ثابت C
به منظور نشان دادن وضعیت ایستای عملکرد کارگران به الگو اضافه شده است .در این
الگو پس از اتمام فرایند یادگیری و یا زمانی که محدودیت ماشینآالت مانع بهبود عملکرد
کارگران شود کارگران در وضعیت ایستا قرار میگیرند .بنابراین از این مرحله به بعد منحنی
یادگیری به شکل خطی افقی میشود (باالف.)0330 ،1
از طرفی مطالعات انجام شده در موسسه پژوهشی استنفورد منجر به اصالحاتی در مدل
لگاریتم – خطی رایت و شناسایی مدل استنفورد 3B-بافرم تبعی زیر شده است.
() 1
Cx = C1 (x + B)b
به طوریکه  Bمیزان تجربه قبلی کارگران را نشان میدهد .در این مدل پارامتر  Bمیتواند
مقدار بین صفرتا ده را اختیار کند .1این مدل کاربردی دارای این ویژگی است که تجربه-
های قبلی کارگران در شروع فرایند یادگیری را در الگو وارد نموده است (آشر.)0311 ،1
همچنین ،کرر )0311( 1منحنی  Sشکلی به فرم زیر را برای منحنی یادگیری ارائه نمود.
() 3
] Cx = C1 [M + (1 − M)(x + B)b
به طوریکه  Mنفوذ ماشینآالت در فرایند یادگیری و  Bتجربه قبلی کارگران را نشان
میدهد .این منحنی در ابتدای شروع فرایند یادگیری به صورت تابع توزیع نرمال تجمعی
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و در مرحله یادگیری و تکرار کار به صورت تابع عملیاتی 0بوده است .همچنین در این
منحنی ،مرحله شروع فرایند یادگیری یک مرحله زودگذر است زیرا در مراحل اولیه تولید،
تعداد کارگران و ابزارها دستخوش تغییر و تحول میشوند .بنابراین در مطالعات تجربی،
معموالً از منحنی  Sشکل به صورت تابع درجه سوم زیر استفاده میشود.
Cx = C1 + b1 x 3 + b2 x 2 + b3 x
() 9
logCx = C1 + b1 logx 3 + b2 logx 2 + b3 logx
که در آن  Cxهزینه تولید  xواحد محصول C1 ،هزینه اولین واحد محصول x ،مقدار تولید

تجمعی (تجربه) را نشان میدهد (میلر.)0330 ،1
از سوی دیگر ،دیجنگ )0313( 3با استفاده از یک تابع توانی اثرات ماشینآالت را نیز در
فرایند یادگیری وارد نمود .در این مدل که بخشی از فعالیت توسط نیرویکار و بخشی
دیگر توسط ماشینآالت انجام میشود دارای فرم تبعی زیر میباشد.
] Cx = C1 [M + (1 − M)x b

() 3
به طوریکه  Cxهزینه تولید  xامین واحد محصول C1 ،هزینه اولین واحد محصولx ،
تجربه کارگران b ،نرخ یادگیری و  Mبیانگر نسبت نهاده نیرویکار به ماشینآالت بوده و
عاملی است که میزان کار انجامشده توسط ماشینآالت را نشان میدهد .البته در این مدل
متغیر  Mدر محدوده صفر و یک قرار دارد .زمانی که  M = 1باشد ماشینآالت در انجام
کار هیچ دخالتی ندارند و کل فعالیت توسط نیرویکار انجام میشود و اگر M = 0باشد
کل فعالیت توسط ماشینآالت انجام شده ،فرایند یادگیری اتفاق نمیافتد و هزینه تولید
به مقدار ثابت  C1محدود می شود .ذکر این نکته ضروری است که عالوه بر منحنیهای
یادگیری ذکر شده باال ،برخی از مدلهای منحنی یادگیری کمتر به فرم لگاریتم خطی
بیان میشود که در ادامه توضیح داده میشود.
لوی )0311( 1به دلیل عدم توانایی مدلهای لگاریتم خطی در یکنواخت کردن نرخ تولید
و شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیری مدلی را به شرح زیر پیشنهاد نمود.
−1

()01

1
1 xb
] Cx = [ − ( − ) K −kx
β
β C1
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که در آن  βشاخص تولید برای اولین واحد k ،مقدار ثابتی است که منجر به مسطح شدن
منحنی یادگیری در مقادیر باالی  xمیشود و در واقع عملکرد کارگران در وضعیت ایستا
را نشان میدهد .نکت )0331( 0نیز مدل تعدیلیافتهای از منحنی یادگیری را براساس
تئوری یادگیری و برای نشان دادن انحرافات بین هزینه واقعی و پیشبینی شده ،زمانی
که تعداد واحدهای تولیدی بیشتر از  111باشد به صورت زیر ارائه نمود.
ج

C1 x b+1
()00
= Cx
)(1 + b
به طوریکه  Cxهزینه تولید  xامین واحد محصول C1 ،هزینه اولین واحد محصولx ،

تجربه کارگران b ،نرخ یادگیری را نشان میدهد .ویژگی اصلی این مدل آن است که امکان
تغییر نرخ یادگیری در طول فرایند تولید وجود دارد .همچنین وی مدل دیگری را به
منظور نشان دادن روند رو به ترقی نرخ یادگیری به صورت تابع نمایی زیر ارائه نمود.
()01
Cx = C1 x b ecx
 cدر رابطه فوق یک جمله ثابت است .البته در این مدل تفاوت رابطههای ( )00و ()01
این است که در رابطه ( ،) 00همانند مدل رایت شیب منحنی همواره نزولی است اما در
رابطه ( ،)01شیب منحنی در سطوح باالی تولید تراکمی روند رو به ترقی را نشان میدهد.
از سوی دیگر ،یلی )0331( 1نیز منحنی یادگیری را در فعالیتهایی که کارگران به تولید
یک محصول جدید میپردازند ،به فرم تبعی زیر ارائه نمود.
()03
Cx = C1 x1b1 + C2 x2b2 + ⋯ + Cn xnbn
که در آن  nتعداد فعالیتهای تولیدکننده محصول و  Ci xibiمنحنی یادگیری  iامین فعالیت
را نشان میدهد .از اینرو این مدل معموالً در فرایندهای تولیدی متشکل از  nفعالیت
متفاوت م استفاده میشود ..از طرفی هاول )0391( 3ادعا نمود که استفاده از مدل یلی
در مطالعات تجربی میتواند منجر به تصمیمگیری نادرست در مورد نرخ یادگیری شود؛
زیرا در این مدل اوالً به دلیل تفاوت در نرخ یادگیری ،منحنی یادگیری نمیتواند لزوماً به
صورت خطی مستقیم باشد؛ ثانیاً منحنی یادگیری برای تولید یک محصول معموالً
منطقیتر از مدل ارائه شده فوق است .همچنین با توجه به اینکه نرخ یادگیری کارگران
عالوه بر تجربه میتواند تحت تأثیر عواملی از قبیل سطح مهارت ،سطح آموزشهای قبلی،
1
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شولتز0

تغییر طراحی تولید ،پیچیدگی کار و میزان آموزش همزمان باشد؛ کانوی و
( )0313با اصالح و توسعه مدلهای قبلی یک مدل چند متغیره برای منحنی یادگیری
به فرم زیر ارائه نمودند.
n

()01

b

Cx = C1 ∏ Ci xi i
i=1

به طوریکه  xبرداری از عوامل مستقل xi ،مقدار  iامین عامل n ،تعداد عوامل در مدل،
 Ciضریب  iامین عامل bi ،نرخ یادگیری  iامین عامل را نشان میدهد .مدل توانی کاب
داگالسی نیز یکی دیگر از مدلهای یادگیری چند متغیره است که به فرم زیر ارائه میشود.
()01
Cx = C1 X β x1b1 x2b2 … xnbn
که در آن  Cxمیزان نیرویکار الزم برای تولید هر واحد محصول در زمان ( tهزینه هر
واحد ستاده) C1 ،نیروی کار برای تولید اولین واحد ستاده (هزینه تولید اولین واحد)X ،
مقدار تولید تراکمی xi ،مقدار  iامین متغیر مستقل و  biنرخ یادگیری  iامین متغیر را
نشان میدهد (گرابر .)0331 ،1شایان ذکر است که در اکثر مطالعات تجربی بیشتر از توابع
توانی ،به دلیل قدرت توضیح دهندگی باال در اندازهگیری نرخ یادگیری ،استفاده میشود.
 -2-2پیشینه تحقیق
اوهاشی )1101( 3به تحلیل اثرات یادگیری و نقش یارانه صادرات بر رشد صنعت آلومینیم
ژاپن طی سالهای  0311 -0311پرداخته است .در مدل وی یارانه صادرات ابزار افزایش
هزینه رقابتپذیری در حضور اثرات یادگیری است .نتایج پژوهش وی نرخ یادگیری باالی
 %11و توسعه دانش اندکی را در این صنعت نشان میدهد .همچنین نتایج شبیهسازی
مدل مؤید آن است که سیاست یارانه صادرات تأثیر ناچیزی بر رشد این صنعت دارد.
یونگ ) 1101( 1در پژوهشی به بررسی اثرات یادگیری در صنایع الکتریکی آمریکا و آسیا
طی سالهای  0333-0333پرداخته است .در این مطالعه اثرات یادگیری به سه مؤلفه
تجربه خود بنگاه ،تجربه بنگاههای دیگر در همان کشور و تجربه بنگاهها در کشوری دیگر
تفکیک شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که بنگاههای آمریکایی به دلیل داشتن
مزیت رقابتی تکنولوژی موجب انتقال دانش به صنایع آسیایی میشوند .از طرفی شدت
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یادگیری در بنگاههای آسیایی به دلیل ادغامهای عمودی ،آموزش برتر و حمایت دولت
نسبتاً باال است ،که این امر منجر به مشارکت بیشتر بنگاهها در بازار و رشد سریع کشورهای
آسیایی شده است .بنابراین بنگاههای آسیایی در بازار تولید محصوالت الکتریکی به عنوان
بنگاه رهبر شناخته میشوند.
بولینگر و گیلینهم )1101( 0به بررسی کاهش هزینه ناشی از فرایند یادگیری در تولید و
نصب باتریهای خورشیدی ایالت کالیفرنیا طی سالهای  1111 -1101پرداختند .آنها
با استفاده از مسئله حداکثر سازی سود معادله رفتار قیمت را به گونهای طراحی نمودند
که تجربه خود بنگاه و بنگاه های دیگر از طریق هزینه نهایی بر معادله رفتار قیمت مؤثر
بوده است .آنها در پژوهش خود دریافتند که یادگیری اثر قابل توجهی در کاهش هزینه
نصب باتریهای خورشیدی دارد .از طرفی عدم معنیداری تجربه بنگاههای دیگر بیانگر
آن است که انتقال دانش تأثیری در کاهش هزینه نصب این باتریها ندارد.
تاکاهاشی )1103( 1در مطالعهای صحت همسانی نرخهای یادگیری را در سطوح مختلف
شامل صنعت ،بنگاه و محصوالت متنوع بررسی نموده است .وی اذعان مینماید اگرچه
منحنی تجربه به عنوان یک قانون سرانگشتی در نظریه مدیریت استراتژیک کاربرد دارد،
اما تقریباً  91درصد منحنیهای یادگیری با شکل خطی -لگاریتمی دارای این ویژگی
هستند .براساس نتایج این مطالعه با پیشرفت تکنولوژی دیگر کاالی جدیدی به طور کامل
وجود نداشته است .بنابراین نرخ یادگیری برای کاالهای مختلف متفاوت بوده و هر کاال
دارای نرخ یادگیری منحصر به فرد میباشد .از اینرو تاکاهاشی برابری نرخ یادگیری را
برای محصوالت مختلف ،فارغ از سطح بنگاه و صنعت چیزی شبیه به خرافه تلقی نمود.
باالسیبرمانین و لیبرمن )1100( 3به بررسی ارتباط ساختار بازار و فرایند یادگیری در
 111صنعت از صنایع کد چهاررقمی  ISICآمریکا پرداختند .آنها ابتدا اثرات یادگیری با
استفاده از تابع تولید تعمیمیافته را محاسبه و سپس با بهرهگیری از رویکرد مرزی ساتن
ارتباط ساختار بازار و اثرات یادگیری را بررسی نمودند .نتایج آنها مؤید آن است که در
صنایع با نرخ یادگیری باال حد پایینی تمرکز بیشتر است .همچنین تأثیر فرایند یادگیری
بر ساختار بازار همانند اثرات هزینه تبلیغات و تحقیق و توسعه بر ساختار بازار است.
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رهمن و ویزارات )1101( 0در مقالهای با عنوان تجربههای بهرهوری و هزینه در بخش
صنعت کشور پاکستان به اندازهگیری و تحلیل فرایند یادگیری نیرویکار با استفاده از
منحنی  Sشکل یادگیری طی سالهای  0313 -1119پرداختهاند .آنها دریافتند که در
نیمه اول منحنی ،شدت یادگیری باال است؛ اما نیمه دوم منحنی با تأخیر در فرایند
یادگیری و کاهش بهرهوری مواجه است .همچنین کشش هزینه متوسط نسبت به ستاده
تراکمی داللت بر نرخ یادگیری  1/10در صنایع کارخانهای پاکستان دارد.
باالسیبرمانین و لیبرمن ( )1101در مطالعهای با بهرهگیری از تابع تولید تعمیمیافته توانی
به ارزیابی ناهمسانی فرایند یادگیری در صنایع فعال کدهای سهرقمی  ISICآمریکا
پرداختند .در این مطالعه ارتباط نرخ یادگیری و عملکرد صنایع نیز بررسی شده است.
آنها مشاهده نمودند که نه تنها نرخ یادگیری به طور قابل مالحظهای در بین صنایع
تغییر می کند بلکه این نرخ در صنایع با شدت تحقیق و توسعه ،شدت تبلیغات و شدت
سرمایه بیشتر ،باالتر است .همچنین نرخ یادگیری باالتر ،سودآوری و عملکرد صنایع این
کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
هنگ )1101( 1با استفاده از تابع تولید نئوکالسیکی ،منحنی یادگیری در  11صنعت
تولیدی کشور سنگاپور را در بازه زمانی  0391-1113بررسی نمود و دریافت که اوالً در
صنعت تولید و تجهیزات حملونقل بیشترین و صنعت تولید الستیک و پالستیک کمترین
اثر یادگیری وجود دارد .ثانیاً در صنایع مدرن از قبیل صنایع الکتریکی ،ابزارهای دقیق
اندازهگیری و داروسازی شدت یادگیری بیشتر از صنایع قدیمی است .ثالثاً در بین صنایع
قدیمی ،صنعت تولید مواد غذایی و آشامیدنی و تنباکو شدت یادگیری نسبتاً باالیی دارند.
کالرک )1119( 3با بهرهگیری از یک مدل ساختاری منحنی یادگیری را برای  113صنعت
تولیدی در سطح کدهای چهاررقمی  ISICکشور استرالیا طی سالهای 0319-0331
ارزیابی نمود .نتایج این مطالعه نشان داد که پویاییهای مدل ساختاری تنها برای صنایع
دانش محور موضوعیت دارد و برای دیگر صنایع این موضوع صادق نیست؛ بنابراین بهره-
گیری از مزایای منحنیهای یادگیری برای تمامی گروههای صنعتی امکانپذیر نمیباشد.

1

Rehman & Wizarat
Heng
3
Clark
2
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از میان مطالعات داخلی راسخی و حقجو )0331( 0در مقالهای با بهرهگیری از نظریههای
جدید تجارت بینالملل و روش گشتاورهای تعمیمیافته به آزمون فرضیه یادگیری ضمن
صادرات و بررسی اثرات صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع کارخانهای ایران
طی سالهای  0391-0393میپردازند .آنها دریافتند که صادرات بر بهرهوری کل عوامل
در صنایع کارخانهای ایران اثرات مثبت و معنیداری دارد .بنابراین به نظر میرسد که
ارتقای صادرات بنگاههای صنعتی موجب افزایش بهرهوری عوامل خواهد شد.
با مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده به نظر میرسد که تا زمان نگارش مقاله حاضر
در خصوص اندازهگیری اثرات یادگیری و تأثیر آن بر عملکرد صنایع در اقتصاد ایران
مطالعه تجربی زیادی چاپ نشده است؛ بنابراین مقاله حاضر درصدد است با استفاده از
دادههای ترک یبی اثرات یادگیری را به طور جداگانه برای هر زیر بخش صنعتی محاسبه
نموده و سپس به بررسی تأثیرات آن بر عملکرد صنایع کارخانهای بپردازد.

 -3ساختار الگو
همانطوریکه در قسمت مبانی نظری بیان گردید ،اقتصاددانان و پژوهشگران معموالً از
روشهای عملی و فرمهای تبعی متفاوت برای اندازهگیری شدت یادگیری در بخش صنعت
استفاده میکنند ،ازاینرو مقاله حاضر تالش دارد که با ادغام منحنی یادگیری و تابع تولید
نئوکالسیکی توانی به اندازهگیری شدت یادگیری در بخش صنعت بپردازد و سپس اثرات
این متغیر بر عملکرد صنایع کارخانهای ایران را ارزیابی نماید .بنابراین جهت کمی نمودن
شدت یادگیری از فرم کلی منحنی یادگیری و تابع تولید توانی کابداگالسی تصریح شده
در مطالعات تجربی به صورت زیر استفاده میشود.
Ln
()01
Ct = C11 Xt−λ → LnCt = LnC11 − λLnX t
به طوریکه  Ctمیزان نیروی کار الزم برای تولید هر واحد محصول در زمان  C11 ،tنهاده
نیرویکار برای تولید اولین واحد محصول Xt ،تولید تراکمی و  𝜆 > 1کشش هزینه هر
واحد نیرویکار نسبت به تولید تراکمی (نرخ یادگیری) را نشان میدهد و هرچه مقدار λ
بزرگتر باشد بیانگر شدت یادگیری بیشتر در آن صنعت است .در این منحنی زمانی که
تراکم دانش دو برابر شود هزینـه هر واحد ستـاده نسبت به سطـح قبلـیاش بهانـدازه

)Rasekhi & Haghjoo (2015

1
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𝜆 𝑑 = 1 − 2−درصد کاهش مییابد (یلی .)0333 ،عالوه براین ،در الگوی مذکور از تابع
تولید توانی کابداگالسی به فرم تبعی زیر استفاده میشود.
β γ
()03
Q t = At Lαt K t Mt
بهطوریکه  Qستاده L ،نیرویکار K ،سرمایه M ،مواد اولیه و واسطهای A ،وضعـیت
تکنولوژی و 𝛾  α, 𝛽,کشش تولید نسبت به نهادهها را نشان میدهند .ذکر این نکته ضروری
است که توسعه دانش از طریق کسب مهارت نیرویکار میتواند موجب افزایش بهرهوری
و کاهش در میزان نیرویکار الزم برای تولید هر واحد محصول شود .بنابراین وضعیت
تکنولوژ ی که بیانگر میزان توسعه و افزایش ذخیره دانش است با متغیر تولید تراکمی به
صورت زیر مرتبط میشود.
()09
At = HX tλ
که در رابطه فوق  Hیک مقدار ثابت است .در ادامه با جایگذاری رابطه ( )09در رابطه
( ،)03نیرویکار الزم برای تولید هر واحد محصول به فرم لگاریتمی زیر خواهد بود.
()03
Ln(L⁄Q)t = −LnH − λLnX t + (1 − α)LnLt − βLnK t − γLnMt
همچنین در این الگو با افزایش تولید رابطه بین سرمایه و مواد اولیه با نهاده نیرویکار به
صورت زیر تعریف میشود.
()11
K t = μLσt ,
Mt = ηLθt
در رابطه فوق  η, σ, μ ,θمقادیر ثابت هستند حال با جایگذاری رابطه ( )11در رابطه ()03
خواهیم داشت.
()10

Ln(L⁄Q)t = (−LnH − βLnμ − γLnη) − λLnX t
+ [1 − α − βσ − γθ]LnLt

در واقع روابط ( ،)10ارتباط بین میزان نیرویکار الزم به ازای هر واحد ستاده در زمان t

(هزینه هر واحد ستاده) و تراکم دانش به عنوان معیار تجربه را نشان میدهد .ضریب
مطمح نظر در این معادله  –λاست که در واقع بیانگر شدت یادگیری در هر صنعت طی
زمان میباشد .از طرفی ،به منظور ارزیابی اثر این متغیر بر سودآوری و عملکرد صنایع
کارخانهای ایران از رابطه زیر استفاده میشود.
πt = c0 + c1 λt + c2 At + c3 RDt + c4 Nt + c5 K t + c6 St
()11
+ c7 πt−1 + εt
به طوریکه  πشاخص سودآوری λ ،شدت یادگیری A ،شدت تبلیغات RD ،شدت تحقیق

و توسعه K ،شدت سرمایه S ،نرخ رشد فروش صنعت و  Nتعداد بنگاهها در هر صنعت را
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نشان میدهد .در این الگو انتظار بر این است که بین سودآوری صنایع با کلیه متغیرهای
اثرگذار فوق رابطه مثبت و معنیداری وجود داشته باشد.

 -4برآورد الگو و تجزیهوتحلیل دادهها
در این بخش تحقیق برای کمی شدن شدت یادگیری در بخش صنعت از تابع توانی
منحنی یادگیری ادغام شده در تابع تولید نئوکالسیکی و دادههای کد چهاررقمی ISIC
مرکز آمار ایران طی سالهای  0331-31در  031زیر بخش صنعتی ایران در قالب سومین
ویرایش طبقهبندی استاندارد بینالمللی فعالیتهای صنعتی )I.S.I.C,Rev.3( 0استفاده
شده است .از طرفی ،فرم تبعی منحنی یادگیری جهت اندازهگیری شدت یادگیری در
صنایع کارخانهای ایران با استفاده از دادههای ترکیبی به شرح زیر است.
Ln(Lit ⁄Q it )it = (−LnH − βLnμ − γLnη)it − λit LnX it
()13
+ [1 − α − βσ − γθ]LnLit
⁄
)
Ln(Lit Q it it = φ0it − φ1it LnXit + φ2it LnLit φ1it = −λit
در رابطه باال ،اندیس  iبیانگر صنعت مورد نظر و اندیس  tزمان را نشان میدهد .در این

معادله متغیر  Ln(Lit/Qit)itلگاریتم نیرویکار الزم به ازای هر واحد محصول LnLit ،لگاریتم
نیرویکار Xit ،تولید تراکمی (متغیر جانشین تجربه) و 𝑡𝑖𝜆 φ1𝑖𝑡 = −نرخ یادگیری در هر
صنعت طی سالهای مورد بررسی را نشان میدهد .همچنین ،برای ارزیابی اثرات شدت
یادگیری بر سودآوری و عملکرد صنایع کارخانهای ایران از رابطه زیر استفاده شده است.
RPIit = β0i + β1 λit + β2 PRIit−1 + β3 RADVit + β4 RRDit
()11
+ β5 GSit + β6 KSit + β7 Nit + εit
به طوریکه  RPIitبیانگر شاخص سودآوری واقعی λit ،شدت یادگیری در بخش صنعت،

 RADVitشدت تبلیغات واقعی RRDit ،شدت تحقیق و توسعه واقعی GSit ،نرخ رشد فروش
واقعی KSit ،شدت سرمایه واقعی و  Nitتعداد بنگاهها در هر صنعت است.
در این پژوهش به منظور برآورد الگو ،از روش تلفیقی اطالعات مقطعی و اطالعات سری
زمانی و برآورد کنندههای حداقل مربعات معمولی OLS 1و گشتاورهای تعمیمیافته3
 GMMدومرحلهای استفاده شده است زیرا در مدلهایی که متغیر وابستهی با وقفه به
عنوان متغیر توضیحی در سمت راست معادله ظاهر میشود خودهمبستگی متغیر وابسته-
ی با وقفه و جزء خطا سبب تورشدار و ناسازگار بودن تخمین زننده حداقل مربعات
1

International Standard Industrial Classification
Ordinary Least Square
3
Generalized Method Of Moment
2
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معمولی میگردد .بنابراین آرنولد و باند )0330( 0روش گشتاور تعمیمیافته دومرحلهای را
برای تخمین دادههای تابلویی پویا پیشنهاد نمودند .در این روش برای رفع خودهمبستگی
متغیر با وقفه و سایر متغیرهای توضیحی از ماتریس ابزارها استفاده میشود؛ همچنین
معتبر بودن ماتریس ابزارها با استفاده از آزمون سارگان 1مورد بررسی قرار میگیرد .از
اینرو با توجه به توضیحات باال الزم است که جهت تخمین ضرایب معادله ( )13از روش
حداقل مربعات معمولی و ضرایب معادله ( )11به دلیل وجود متغیر  PRIit-1به عنوان یک
متغیر توضیحی در سمت راست معادله که با جزء خطای معادله همبسته است از روش
گشتاورهای تعمیمیافته دومرحلهای استفاده شود.
قبل از برآورد معادالت به منظور جلوگیری از تخمین رگرسیون ساختگی 3به دلیل
غیرواقعی بودن نتایج این رگرسیونها آزمونهای ریشه واحد و وجود همانباشتگی 1بین
متغیرها در معادالت رگرسیونی انجام شده است .نتایج آزمون ایستایی متغیرها با استفاده
از آزمون ایم ،پسران و شین (IPS) 1نشان میدهد که متغیرها در سطح ،غیرایستا هستند
و با یکبار تفاضلگیری ایستا میشوند .از طرفی آمارههای آزمون همانباشتگی پدرونی1
( )1111فرض عدم همانباشتگی بین متغیرها را رد میکند یعنی متغیرها در بلندمدت
همانباشته هستند .از اینرو بدون هیچ نگرانی میتوان نسبت به تخمین ضرایب در
معادالت اقدام نمود .در ادامه الزم است تا نوع دادهها از جهت  Poolیا پنل بودن و شیوه
تخمین معادله شدت یادگیری در بخش صنعت مشخص گردد که در این پژوهش برای
تعیین نوع معادله از آزمون  Fلیمر 3استفاده شده است.
جدول ( :)1محاسبه آماره  Fلیمر
آماره  Fلیمر
( 1119( =1/00 Prob=)1/111و F)013

فرضیه  :H0یکسان بودن عرض از مبدأ
رد فرضیه صفر

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج مربوط به محاسبه آماره  Fلیمر و رد فرضیه صفر آن در جدول ( )0بدین مفهوم
است که عرض از مبدأ برای هریک از صنایع مورد بررسی متفاوت بوده و مدل از نوع پنل
1

Arellano and Bond
Sargan Test
3
Spurious Regression
4
Cointegration
5
Im,Pesaran,Shin
6
Pedroni
7
F-Limer Test
2
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خواهد بود .حال که پنل بودن دادهها اثبات گردید ،الزم است نسبت به تخمین معادالت
به روش پنل با اثرات ثابت ) (FEو مدل پنل با اثرات تصادفی ) (REتصمیمگیری شود.
در این مقاله از اثرات ثابت استفاده شده است .چون نتایج آزمون هاسمن 0در جدول ()1
مؤید آن است که مدل ،پنل با اثرات ثابت ) (FEبوده است.
جدول ( :)2آزمون هاسمن در معادله اندازهگیری شدت یادگیری
آزمون هاسمن
(𝜒 2 =031/11 Prob=)1/111

فرضیه  :H0مدل پنل با اثرات تصادفی
رد فرضیه صفر

منبع :یافتههای تحقیق

همچنین در جدول ( ،)3به نتایج واریانس همسانی و خودهمبستگی مرتبه اول
در معادله منحنی یادگیری اشاره شده است.

ولدریج1

جدول ( :)3آزمون ناهمسانی واریانس و عدم خودهمبستگی جمالت اختالل
معادله
منحنی یادگیری

فرضیه  :H0عدم خودهمبستگی
( 013( =01/31 Prob=)1/111و F )0

فرضیه  :H0همسانی واریانس
(𝜒 2 =0311 Prob=)1/111

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج جدول ( ) 3بیانگر ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در معادله مذکور است که به
ترتیب با وزندهی به مقاطع و وارد نمودن جمله ( AR)0در معادله منحنی یادگیری نسبت
به رفع آن اقدام گردید .در ادامه پس از انجام آزمونهای الزم به تخمین معادله منحنی
یادگیری به روش حداقل مربعات متغیرهای دامی (LSDV) 3پرداخته که نتایج آن در
جدول ( )1درج شده است.
جدول ( :)4نتایج تخمین منحنی یادگیری در بخش صنعت ایران
نام متغیر
constant
LnXit
LnLit
)AR(1
آمارههای تشخیصی

ضریب تخمین
1/191303
-1/911130
1/111311
1/113330
𝑅̅ 2 = 1/3313
D.W=1/131

آماره t
01/11113
-93/11111
31/10103
33/11331

احتمال
()1/1111
()1/1111
()1/1111
()1/1111
𝑅 2 = 1/3311
(F=113/11 Prob=)1/111

منبع :یافتههای تحقیق

1

Hausman
Wooldrige First Order Autoregressive
3
Least Square Dummy Variables
2
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031

همان طوری که در جدول ( )1مشخص است ،شیب منحنی یادگیری که بیانگر میزان
متوسط شدت یادگیری است مطابق انتظار منفی و با مقدار  φ1it = 1/91در سطح باالیی
قرار دارد .همچنین در این معادله مقدار آمارههای  F, R2خوبی برازش و معنیداری کل
مدل رگرسیون را نشان میدهند .عالوه براین آماره دوربین واتسون با مقدار = 1/131
 D.Wفرض عدم خودهمبستگی را تائید میکند .از سوی دیگر ،در ادامه بحث به منظور
بررسی های تکمیلی ،عالوه بر متوسط شدت یادگیری در بخش صنعت اندازه این متغیر
به طور جزئی بررسی شده است که نتایج مربوط به فراوانی صنایع براساس شدت یادگیری
در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)5فراوانی صنایع براساس شدت یادگیری در بخش صنعت ایران
دامنه کشش یا شدت یادگیری
1/11 > φ1it> 1/11
1/11 > φ1it> 1/91
1/91 > φ1it> 1/33
φ1it < 1/33

تعداد صنایع
1
90
30
03

فراوانی نسبی صنایع
1
11
11
01

فراوانی نسبی تجمعی
1
11
31
011

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج جدول ( )1بیانگر آن است که شدت یادگیری در زیر بخشهای صنعتی ایران متفاوت
و در بخش عمده ای از صنایع در سطح کمتر از متوسط شدت یادگیری قرار دارد .به
طوریکه از  031صنعت بررسی شده در  91صنعت این کشش از مقدار متوسط 1/91
کمتر و در  11صنعت باالتر از این مقدار قرار دارد .عالوه براین در جدول ( )1وضعیت
شدت یادگیری در صنایع با بیشترین اشتغال و ارزشافزوده مورد بررسی قرار گرفته است.
همان طور که در جدول ( )1مشخص است در اکثریت صنایع با اشتغال باال ،شدت یادگیری
در پایینتر از متوسط شدت یادگیری بخش صنعت است؛ که دلیل آن را میتوان به
مدیریت غیرعلمی ،توجه کمتر مدیران به تجربه و مهارت نیروی انسانی و استفاده از
تکنولوژی متوسط به پایین 0برای تولید نسبت داد .البته در بین این صنایع دو صنعت
تولید قطعات و ملحقات برای وسیله نقلیه موتوری و موتور آنها ( )3131و تولید وسایل
نقلیه موتوری ( )3101با وجود استخدام زیاد نیرویکار به دلیل استفاده از سرمایه قابل
 1سطح تکنولوژی صنایع براساس طبقهبندی  OECDدر گروههای چهارگانه با تکنولوژی برتر ،تکنولوژی متوسط
برتر ،تکنولوژی متوسط به پایین و تکنولوژی پایین در نظر گرفته شده است .در این روش سطح تکنولوژی برحسب
شدت فعالیت تحقیق و توسعه ( )R&Dکه از نسبت مخارج تحقیق و توسعه به ارزش تولید ،ارزشافزوده و یا میزان
فروش به دست میآید ،سنجیده میشود.
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توجه و تجهیزات مدرن شدت یادگیری باالست .از سوی دیگر در صنایعی از قبیل تولید
فرآورده نفتی ( ،)1311تولید مواد پالستیکی و ساخت الستیک مصنوعی ( ،)1103تولید
مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت ( ،)1100تولید کود شیمیایی و ترکیب
ازت ( )1101و غیره با باالترین ارزشافزوده شدت یادگیری باالست و در این صنایع توسعه
دانش و تجربه اثر مثبت بر کاهش هزینه هر واحد ستاده دارد.
جدول ( :)6وضعیت شدت یادگیری در صنایع با بیشترین اشتغال و ارزشافزوده
وضعیت یادگیری در صنایع با بیشترین اشتغال
شدت
نام صنعت
یادگیری
1/131
آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج بافت منسوجات
1/933
تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد
0/093
تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن
1/991
تولید وسایل نقلیه موتوری
1/913
تولید آجر
1/911
تولید محصوالت پالستیکی به جز کفش
1/911
تولید سیمان و آهک و گچ
1/903
تولید سایر محصوالت فلزی طبقهبندی نشده درجای دیگر
1/913
تولید وسایل خانگی طبقهبندی نشده در جای دیگر
1/331
تولید قند و شکر
1/331
تولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی
وضعیت یادگیری در صنایع با بیشترین ارزشافزوده
شدت
نام صنعت
یادگیری
1/311
تولید فرآوردههای نفتی تصفیه شده
1/933
تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد
1/991
تولید وسایل نقلیه موتوری
1/919
تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی
1/319
تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت
1/911
تولید سیمان و آهک و گچ
0/093
تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن
1/310
تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت
1/933
تولید محصوالت اساسی مسی
1/931
تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی

تعداد کارگر
(نفر)
33911
11031
19131
13119
39139
13131
13931
13131
11033
10111
11131
ارزشافزوده
(میلیون ریال)
31133019
13390111
31111111
31131111
11131111
03199111
00103911
9310133
3331913
3113393

منبع :یافتههای تحقیق

د ر ادامه ،اثرات شدت یادگیری بر عملکرد صنایع کارخانهای ایران با استفاده از روش
 GMMارزیابی شده است .نتایج مربوط به این تخمین در جدول ( )3ارائه شده است.
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جدول ( :)7نتایج تخمین اثرات شدت یادگیری بر عملکرد صنایع کارخانهای ایران
نام متغیر
PRI(-1)it
landat
RADVit
RRDit
GSit
KSit
Nit
آزمون سارگان
آزمون آرالنو و باند

ضریب تخمین
1/11131
1/1131
1/10193
1/1911
1/1111
1/1931
1/1111
(Prob =)1/309
(Prob =)10111
(Prob =)1/130

احتمال
آماره t
()101111
9/1331
()101111
11/3113
()101013
1/1101
()101111
1/9093
()101111
01/3333
()101111
11/1103
()101111
11/1133
J-Statistic =019/911
M-Statistic-AR(1) =-1/319
M-Statistic-AR(2) = 1/113

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که تمامی متغیرهای مدل در سطح احتمال  %1تأثیر
معنیدار و مطابق انتظار بر متغیر سودآوری دارند .از طرفی در بین متغیرهای مؤثر بر
سودآوری نرخ یادگیری با ضریب مثبت برابر  1/11بیشترین اثر را بر سودآوری داشته
است .همچنین بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها با استفاده از آزمون سارگان و مقدار
احتمال این آماره بیانگر آن است که فرضیه صفر عدم خودهمبستگی ابزارها با اجزای
اخالل را نمیتوان رد کرد .بنابراین ابزارهای مورد استفاده برای تخمین مدل از اعتبار الزم
برخوردارند .همچنین آزمون آرالنو و باند برای بررسی درجه خودهمبستگی جمالت
اختالل با توجه به آمارههای  M1و  M2نشان میدهد که فرضیه صفر عدم خودهمبستگی
مرتبه اول رد شده اما عدم خودهمبستگی مرتبه دوم رد نمیشود؛ بنابراین روش آرالنو و
باند روش مناسبی برای حذف اثرات ثابت مدل است و تورش تصریح در مدل وجود ندارد.

 -5نتیجهگیری و توصیه سیاستی
هدف محوری این تحقیق ارزیابی شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد
صنایع کارخانهای ایران بود جهت دستیابی به این هدف از تابع توانی منحنی یادگیری
ادغام شده با تابع تولید نئوکالسیکی و دادههای  031صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC
طی سالهای  0331 -31استفاده شد .یافتههای این پژوهش به طورکلی داللت برآن دارد
که در بخش صنعت شیب منحنی یادگیری که بیانگر میزان متوسط شدت یادگیری است
مطابق انتظار منفی و با مقدار  φ1it =1/91در سطح باالیی قرار دارد .بنابراین زمانی که
تراکم دانش دو برابر شود ،مقدار بهرهوری نیرویکار افزایش و هزینه هر واحد ستاده به
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میزان  11درصد نسبت به سطح قبلیاش کاهش مییابد .بررسیهای جزئیتر نشان می-
دهد که مقدار ضریب شدت یادگیری در زیر بخشهای صنعتی ایران متفاوت و در بخش
عمده ای از صنایع کمتر از متوسط شدت یادگیری است .به طوریکه از  031صنعت
بررسی شده در  11درصد صنایع کشش یادگیری پایینتر و در  31درصد این کشش باالتر
از متوسط شدت یادگیری است .همچنین بررسیهای تکمیلی مؤید آن است که در بین
صنایع با اشتغال باال ،شدت یادگیری کمتر از متوسط یادگیری تحقق یافته در بخش
صنعت است .دلیل این امر میتواند انتخاب مدیران برحسب وابستگی ،اعتماد و تبانی با
مقام باالتر و نبود تخصص مدیریتی الزم باشد که موجب میشود تا اشتغال باالی کارگران
در این صنایع براساس مبنای دقیقی نباشد .همچنین مالکیت دولتی برخی از صنایع،
استفاده از تکنولوژی متوسط به پایین ،وجود رقبای خارجی و مدیران داخلی منجر به
کاهش توانایی سرمایهگذاری در آموزش و سرمایه انسانی شده است .البته در صنعت تولید
قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها ( )3131و تولید وسایل نقلیه
موتوری ( )3101باوجود اشتغال باال به دلیل سرمایهگذاری قابل توجه و استفاده از
تجهیزات سرمایهبر یادگیری اتفاق افتاده و منجر به ارتقای بهرهوری و کاهش هزینه هر
واحد نیروی کار برای تولید ستاده شده است .از سویدیگر در صنایع با ارزشافزوده باال
نیز شدت یادگیری باالتر از متوسط یادگیری در بخش صنعت است که دلیل آن را میتوان
به استفاده از تکنولوژی مدرن ،انرژی جدید و سرمایه بیشتر نسبت داد .به عبارت دیگر در
اینگونه صنایع نیرویکار ،در طی زمان به دلیل استفاده از تکنولوژی مدرن و تجهیزات
سرمایهای ،آموزش تخصصی الزم را دیدهاند .بنابراین یادگیری در این صنایع با شدت
بیشتری هزینه هر واحد نیرویکار برای تولید ستاده را کاهش داده است .براین اساس در
بخش صنعت ،جهتدهی و استفاده از مزایای یادگیری از الزامات سیاستگذاری در صنایع
تولیدی ایران است .نتایج بررسی اثرات یادگیری بر عملکرد صنایع کارخانهای ایران نشان
میدهد که در کنار بقیه متغیرهای اثرگذار بر سودآوری ،نرخ یادگیری با ضریب مثبت و
معنیدار برابر  1/11بیشترین تأثیر را بر نرخ سودآوری به عنوان متغیر عملکردی صنایع
کارخانهای ایران دارد .با توجه به اینکه در صنایع بزرگ و با ارزشافزوده باال شدت یادگیری
باالست به برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه صنعتی استفاده از تکنولوژی برتر و مدرن،
اعزام کارگران به دورههای آموزش تخصصی و ارتقای سرمایه انسانی و استفاده از مدیران
باتجربه و دارای تخصص مرتبط در بخش صنعت توصیه میشود.
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