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 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، شماره 66، 1391، صص . 24- 1 
 

  
  

  تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادي در کشور ایران
  

  2و  محمد حسنی *1کیومرث شهبازي
  

   چکیده
بر اساس مطالعات تجربی تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف یکسان 

. این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادي در کشور ایران بودهدف . نیست
تحقیق حاضر از نوع کاربردي بوده و براي برآورد مدل از روش خودرگرسیون برداري و مدل تصحیح خطا 

هاي فصلی دوره زمانی   جامعه آماري پژوهش کشور ایران و نمونه آماري داده. استفاده شده است
فولر تعمیم یافته و  - براي بررسی پایایی متغیرها از آزمونهاي ریشه واحد دیکی. بود 1375 - 1386

. دهنده آن است که متغیرها جمعی از درجه صفر یا یک هستندفیلیپس و پرون استفاده شده و نشان
ج نتای. و علیت گرنجري صورت گرفتیوسیلیوس  - یوهانسونتجزیه و تحلیل با استفاده از آزمونهاي 

ترتیب بیشترین تأثیر را بر رشد نشان داد که در بلندمدت سطوح تحصیلی عالی، راهنمایی و ابتدایی به
داري بر رشد شاغالن داراي تحصیالت دوره متوسطه تأثیر معنا. اندتولید ناخالص داخلی کشور داشته

ح مختلف آموزشی      مدت و بلندمدت یک رابطه علیت یکطرفه از سطودر کوتاه .انداقتصادي نداشته
استثناي شاغالن داراي سطح تحصیلی دوره متوسطه به رشد اقتصادي وجود دارد، ولی رشد اقتصادي به

ها حاکی از آن است که در بلندمدت کلی، یافتهطوربه. علیت گرنجري سطوح مختلف آموزشی نیست
ب بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادي ترتیتوسعه فرصتهاي آموزشی در سطوح عالی، راهنمایی و ابتدایی به

همچنین، با . عالی در تسریع رشد اقتصادي کشور استخواهد داشت که بیانگر اهمیت باالي آموزش
  .افزایش نرخ باسوادي شاغالن رشد اقتصادي افزایش خواهد یافت

  
  .آموزش، رشد اقتصادي، مدل خودرگرسیون برداري، علیت گرنجري :کلیدواژگان 

  JEL: I21, O47, O52 بنديطبقه
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  تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادي در کشور ایران  2
 

  مقدمه
با توجه به اینکه آموزش از . هاي اقتصادي سرمایه انسانی نقش مهمی در رشد اقتصادي داردطبق نظریه

دهد و از طرف دیگر، انتشار دانش را وري نیروي کار و توان نوآوري آن را افزایش مییک طرف بهره
تأثیر آموزش در رشد . شودسرمایه انسانی محسوب میهاي اصلی عنوان یکی از مؤلفهکند، بهتسهیل می

با . اثر سطح و اثر ترکیب آموزش: تواند به دو اثر تفکیک شودوري و در نتیجه، در رشد اقتصادي میبهره
البته، . شودثابت فرض کردن ترکیب آموزش، افزایش سطح آموزش به افزایش رشد اقتصادي منجر   می

 ردش، ویژگی رشدافزایی آموزش به ترکیب آن نیز بستگی دابا ثابت فرض کردن سطح آموز
(Vandenbussche, Aghion & Meghir, 2006) شده  گرفته که در مطالعات داخلی نادیده

  .است
با توجه به اینکه در مطالعات تجربی خارجی نتایج متفاوتی در خصوص تأثیر سطوح مختلف آموزشی     

این پژوهش رابطه بلندمدت آموزش و رشد اقتصادي در کشور  ست، دربر رشد اقتصادي گزارش شده ا
دانشگاهی و تحصیالت ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، پیش(ایران با تمرکز بر سطوح مختلف آموزشی 

  . بررسی شده است) عالی
مدت بر انباشت سرمایه در تئوریهاي اقتصادي اولیه در کوتاه :ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

ترین منبع رشد اقتصادي تأکید شده عنوان مهممدت بر تغییرات تکنولوژیکی برونزا بهدر بلندفیزیکی و 
البته، تالشها در خصوص درونزا ساختن منابع رشد به ظهور مفهوم رشد درونزا منتهی شد . است

(Lucas, 1988) .در عنوان یک عامل تولید درونزا در ادبیات مذکور به اهمیت سرمایه انسانی به
  عنوان یکی از در ادبیات موجود در زمینه رشد، آموزش به. توضیح رشد اقتصادي تأکید شده است

وري نیروي کار، منافع رود، زیرا آموزش عالوه بر بهبود بهرهشمار میهاي اصلی سرمایه انسانی بهمؤلفه
تک افرادي که به تکرسانی خارجی دیگري نیز به دنبال دارد؛ بدین مفهوم که آموزش عالوه بر نفع

اقتصاددانان کالسیک، نئوکالسیک و معاصر به . بینند، منافعی نیز براي جامعه خواهد داشتآموزش می
ترین پیشرفت در عمده. اندگذاري اساسی و پرفایده نگریستهعنوان یک سرمایهآموزش و پرورش به

، 6، ساخارو پولوس5، گري بکر4ینسر، ژاکوب م3اقتصاد آموزش توسط اقتصاددانانی نظیر تئودور شولتز
از نظر ساخارو پولوس الزم است منابع انسانی هماهنگ با آموزش . و دیگران صورت گرفته است 7تودارو

تواند به طرق زیر طبق نظریه تودارو، توسعه فرصتهاي آموزش در تمام سطوح می. ابتدایی توسعه یابد
  :(Motavasseli & Ahanchian,2009)موجب افزایش رشد اقتصادي کشور شود 

                                                             
3 . Theodore W. Schultz 
4. Jacob Mincer 
5. Garys S. Becker 
6. Psacharopoulos 
7. Todaro 
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فراهم آوردن اشتغال گسترده و فرصت . 2ایجاد نیروي مولدتر و باال بردن سطح دانش و مهارت آنان؛ . 1 
هاي کتابهاي درسی،   کسب درآمد براي معلمان، کارکنان مدرسه و کارگران ساختمانی، چاپخانه

منظور کرده بهایجاد طبقه رهبران تحصیل. 3هاي تولیدکننده لباسهاي متحدالشکل براي مدارس؛ کارخانه
اشغال پستهایی که از متخصصان خارجی خالی شده یا مشاغل بالتصدي در بخش خدمات دولتی، 

فراهم آوردن نوعی آموزش براي باال بردن سطح . 4شرکتهاي دولتی و بنگاههاي اقتصادي خصوصی؛ 
ترویج طرز تفکر جدید در بین طبقات متعدد سواد خواندن و نوشتن و  مهارتهاي اصلی و در عین حال، 

روش صحیح آزمون تأثیر آموزش بر رشد اقتصادي این  (Griliches,1997)از نظر گریلیچز  .جمعیت
نقطه شروع این روش مدل نئوکالسیک یا مدل . است که چنین متغیري را در تابع تولید لحاظ کنیم

. بحث کرده است به تفصیل(Barrett, 2001)  رتبا در باره این مدل رشد قبالً. است) 1957( 8سولو
  صورت تابعی از گیریم که در آن یک مقیاس تولید بهداگالس زیر را در نظر می - تابع تولید کاب

  :شودهاي مرتبط نوشته مینهاده
c
t

b
t

a
ttt MLKAY =  

 Mبیانگر اشتغال نیروي کـار،  Lبیانگر سرمایه فیزیکی،  Kتولید ناخالص یا فروش،  tYدر این تابع 
هـا،  لذا، به ازاي مقادیر معینی از نهـاده . بیانگر کارایی است tAاي و هاي واسطهبیانگر مواد و سایر نهاده

تواند با در نظر گرفتن انـواع  این مدل کالسیک می. تر باشد، تولید نیز  بیشتر خواهد بودبزرگ tAهر چه 
1(مختلف سـرمایه 

1
a
tK ،2

2
a
tK ،... ،na

ntK (     و انـواع مختلـف نیـروي کـار)    ،سـطوح مختلـف تحصـیالت
شوند، در نظر گـرفتن  با فرض اینکه ماهیت همگنی متغیرها حفظ می. تکمیل شود...) ها و فهمهارتها، حر

  :دهد دست می، مدل زیر را بهHوسیله یک مقیاس یا برداري از مقیاسها، تغییر کیفیت آنها به
d
t

c
t

b
t

a
ttt HMLKAY =  

هاست و تا حدودي میانگین وزنی آمـوزش یـا مهارتهـا را بیـان     بیانگر تغییر کیفیت نهاده Hدر این تابع 
ایـده اصـلی   . توان ارتباطی را از این مدل  به ادبیات توابع تولید دانش بسـط داد آسانی میحال به. کندمی

رئـی و نـامرئى   هـاي م این روش آن است که معیاري از تولید، ترجیحاً تولیـد ناخـالص، را بـر روي نهـاده    
  :بنابراین، تابع زیر را داریم. رگرس کنیم

e
nt

d
t

c
t

b
t

a
ttt RRMLKAY −= ...  

 & Wilson)گـذاریهاي حـال و گذشـته در دانـش اسـت      بیـانگر سـرمایه   Rدر این تابع متغیرهـاي 
Briscoe, 2004).  

                                                             
8. Solow 
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 در بـاره نقـش   1970-1991هاي مربوط به دوره زمـانی  استفاده از داده با (Raymo,1995) ریمو   
صورت طبق نظر وي تابع تولید در حالت کلی به. سرمایه انسانی در رشد اقتصادي ژاپن بررسی کرده است

  :زیر است
),,( HKLKfY =  

دهنده سرمایه فیزیکی نشانKبیانگر اشتغال کامل، Lدهنده تولید ناخالص داخلی، نشان Yدر این تابع
کار گرفته شـده در ایـن تـابع    همچنین، شاخصهاي سرمایه انسانی به. معرف سرمایه انسانی است HKو

وي . مجموع مخارج آموزشی و متوسط تعداد سالهاي تحصیل ضرب در تعداد شـاغالن : اند ازتولید عبارت
داگالس، سهم هر کدام از متغیرهاي مخارج آموزشی و تحصـیالت نیـروي   -تابع تولید کاب کارگیريبا به

  :صورت زیر برآورد کرده استکار را مستقالً به
LnY = LnA +αLnK + βLnL + γLnHKA+ε 
LnY = LnA +αLnK + βLnL + γLnEDU+ε 

  

تحصیل نیروي کار تأثیر مثبت دهد که مخارج آموزشی  و متوسط سالهاي نتایج پژوهش وي نشان می   
 ,Sadeghi & Emadzadeh)صادقی و عمادزاده . اندداري بر رشد اقتصادي ژاپن داشتهو معنا

اند که نتایج آنها نشان نیز با الهام گرفتن از ریمو توابع مذکور را براي کشور ایران برآورد کرده (2004
دهنده تأثیر مثبت ل با ثبات و معنادار و نشاندهد در هر دو معادله عامل سرمایه انسانی یک عاممی

 . آموزش بر تولید است
است که آن هم  (Lucas, 1988)یکی از مشارکتهاي مهم و تأثیرگذار در این زمینه مطالعه لوکاس    

در این . شوداست، مربوط می آن را انجام داده (Uzawa,1965)به مطالعه قبل از لوکاس که اوزاوا 
  در بلندمدت رشد پایدار فقط در صورتی . ید تابعی از انباشت سرمایه انسانی استمدلها سطح تول

  .پذیر است که سرمایه انسانی بدون محدودیت رشد کندامکان
لحاظ کردن سرمایه انسانی در  با (Mankiw, Romer & Weil, 1992) منکیو، رومر و ویل   

این عامل، برآورد اقتصادسنجی رگرسیون رشد اند که در صورت در نظر گرفتن مدل سولو نشان داده
 ,Romer)در سایر مدلهاي رشد اقتصادي نظیر مدل رومر . تري خواهد داشتمقطعی نتایج مطلوب

  .طور مستقیم با همدیگر مرتبط هستندسرمایه انسانی و پیدایش و موفقیت فناوري جدید به (1990
اند که نرخ کاهش شکاف تکنولوژیکی داده نشان (Nelson & Phelps, 1966) نلسون و فلپس    

  .مابین کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه یافته به سطح سرمایه انسانی بستگی دارد
مطالعات تجربی در زمینه تأثیر آموزش بر رشد اقتصادي اساساً از طریق رگرسیونهاي مقطعی بسط    

. و شاخص آموزش یکی از متغیرهاي توضیحی استاند که در آن نرخ رشد اقتصادي متغیر وابسته یافته
اي را در خصوص تأثیر آموزش بر رشد اقتصادي فراهم کنندهاین مطالعات یک محدوده عددي قانع

داري دهد هیچ همبستگی معنااند که نشان میهمچنین، برخی از محققان نتایجی را ارائه کرده. اندنساخته
  .دبین آموزش و رشد اقتصادي وجود ندار
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دهد همبستگی اند که نشان میشواهدي را ارائه کرده(Bils & Klenow, 2000) بیلس و کلنو     
شود و عکس آن بین آموزش و رشد اقتصادي یکطرفه است و رشد بیشتر به آموزش بیشتر منجر می

  .صادق نیست
بین سرمایه نشان ساخته است که ممکن است گاهی اوقات ارتباط  خاطر(Temple, 1999) تمپل    

  . مخفی بماند 9هاي غیرمعرفدلیل استفاده از دادههاي بین کشوري بهانسانی و رشد اقتصادي در داده
کنند که اثر مثبت سطوح اولیه می تأکید (Krueger & Lindahl, 2001)کروگر و لیندال    

رغم تأیید بنابراین، علی .شودوري پایین محدود میاي است که به کشورهاي با بهرهآموزش بر رشد پدیده
تأثیر مثبت آموزش بر رشد اقتصادي در بسیاري از مطالعات تجربی، مطالعات تجربی دیگري نیز وجود 

معنا بودن اثر آموزش و در برخی موارد منفی بودن دارند که چندان با مباحث نظري همسو نیست و از بی
ناهمسویی، مطالعات زیادي انجام شده است که  در پاسخ به این. اثر آن بر رشد اقتصادي حکایت دارند

برخی از آنها در نظر نگرفتن کیفیت سرمایه انسانی را منشأ این اختالف دانسته و برخی دیگر بیان  
اند که نادیده گرفتن چگونگی توزیع تحصیالت نیروي کار موجب منفی شدن اثر سرمایه انسانی بر کرده

  ). Nili & Nafisi, 2004(ده است رشد اقتصادي میان کشورهاي مختلف ش
. تأثیر متفاوت سطوح مختلف آموزشی اخیراً در مطالعات متعددي مورد بحث و بررسی قرار گرفته است   

اند که آموزشهاي نشان داده (Petrakis & Stamatakis, 2002)پتراکیس و استاماتاکیس 
برعکس، در . بر رشد اقتصادي دارنددر کشورهاي در حال توسعه تأثیر بسزایی  10ابتدایی و متوسطه

  .کشورهاي توسعه یافته تحصیالت عالی حایز اهمیت است
به این نتیجه رسیده است که آموزش ابتدایی در تولید  (Papageorgiou, 2003)پاپاجورجیو   

فناوري کارگیري تر است، در حالی که آموزشهاي بعد از دوران ابتدایی به نوآوري و بهکاالهاي نهایی مهم
 (Vandenbussche et al.,  2006) هاي واندنبوش و همکارانطبق یافته. شودجدید مربوط می

  . تر استتر باشد، اثر نیروي کار ماهر بر رشد قويهر چه یک کشور به مرزهاي فناوري نزدیک
اي در خصوص اینکه آیا آموزش در مطالعه (Self & Grabowski, 2004)  سلف و گرابوفسکی   

تحلیلهاي آنها بر مبناي علیت . اندکشور هند یک اثر علّی بر رشد اقتصادي آن کشور دارد یا نه انجام داده
همچنین، . گرنجر به این نتیجه منتهی شده است که آموزش ابتدایی تأثیر زیادي بر رشد اقتصادي دارد

  . دي بسیار ناچیز استدهد تأثیر آموزشهاي متوسطه بر رشد اقتصاشواهدي وجود دارد که نشان می
  متوسط سالهاي تحصیل را در کشور پرتغال  (Pereira & Aubyn, 2009)پریرا و اوبین    

به سطوح مختلف تحصیلی تجزیه و سپس، با تخمین تعدادي خودرگرسیون برداري تأثیر سطوح مختلف 
تحصیالت در کلیه هاي آنان افزایش سطح طبق یافته. اندتحصیلی را بر رشد اقتصادي بررسی کرده

                                                             
9. Unrepresentative Observations 
10. Primary & Secondary Education 
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همچنین، تأثیر جایگزینی . داري بر رشد اقتصادي داردسطوح بجز دوره سوم تحصیلی اثر مثبت و معنا
گذاري فیزیکی تأثیر معناداري ندارد و کششهاي جزئی متوسط گذاري در آموزش بر سرمایهسرمایه

  .سالهاي تحصیل در سطوح اولیه و متوسطه تقریباً با هم برابرند
در باره تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر درآمد کشورها بررسی کرده و   (Akguç, 2011)گوش آک   

. نشان داده است که سطوح مختلف آموزشی در کشورهاي مختلف اثر متفاوتی بر درآمد سرانه دارد
که عالی در کشورهاي داراي درجه توسعه یافتگی باال اثر بیشتري بر درآمد سرانه دارد، در حالی آموزش

سطوح تحصیلی ابتدایی و متوسطه در کشورهاي کمتر توسعه یافته و داراي کیفیت پایین آموزشی اثر 
  .بیشتري دارد

رابطه بین سطوح مختلف آموزشی و رشد اقتصادي در در خصوص  (Simões, 2011)سیموئز    
اري بین اي بلندمدت معنادبررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که رابطه OECDکشورهاي 

  .سطح پایین آموزشی و رشد اقتصادي وجود داردعالی و رشد اقتصادي و همچنین، آموزش
رابطه بین ترکیب سرمایه انسانی، نزدیکی به مرز فناوري و رشد  در باره (Islam, 2010)اسالم    
فقط در دهد که نتایج تحقیق وي نشان می. کشور بررسی کرده است 87اي از وري براي مجموعهبهره

کشورهاي با درآمد باال و متوسط اثر مثبت سرمایه انسانی ماهر بر رشد اقتصادي با نزدیکی به مرز 
نیروي کار داراي تحصیالت عالی در کشورهاي داراي درآمد متوسط و باال به . یابدفناوري افزایش می

تصادي کشورهاي شود، در حالی که آموزش متوسطه نقش زیادي در رشد اقرشد اقتصادي منجر می
 .داراي درآمد پایین دارد

تأثیر مخارج آموزشی بر رشد اقتصادي کشور هند بررسی  در خصوص (Tamang, 2011) گتامان   
اي بلندمدت وجود دارد و اثر کرده و نشان داده است که بین مخارج آموزشی و رشد اقتصادي رابطه

  .فیزیکی استسرمایه انسانی بر رشد اقتصادي کمتر از اثر سرمایه 
گذاري آموزشی و رشد اقتصادي در کشور رابطه بین سرمایه در بررسی (Dauda,2010) دائودا   

   .گذاري آموزشی و رشد اقتصادي رابطه بلندمدتی وجود داردنیجریه نتیجه گرفته است که بین سرمایه
رشد اقتصادي یک فرایند دو اند که ارتباط بین آموزش و از طرف دیگر، مطالعات متعددي نشان داده   

است،  انجام شده اقتصادى رشد و انسانی بین سرمایه عّلى در باره رابطه که ايمطالعه اولین. است طرفه
نشـان  آنها مطالعـه نتیجه .است ژاپن کشور براى (Cheng & Hsu, 1997)چنگ و هسیو  مطالعه
 سرمایه رشد اقتصادى عامل رشد نیز و رشد اقتصادى عامل انسانى سرمایه ژاپن در کشور که دهدمى
 سرمایه و دارد وجود در این کشور دو متغیر این بین طرفه دو رابطه یک دیگر، عبارتبه یا است انسانى
 آموختگانتعداد دانش نسبى شاخص از مطالعه این در .کنندمی تقویت را همدیگر اقتصادى رشد و انسانى

 نیز کشورها سایر براى رابطه این دیگرى در باره محققان. است شده استفاده نیروى کار به دانشگاهها
  .اندبررسى کرده
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 سرمایه بین عّلى رابطهدر خصوص  (Doucouliagos & In, 1997)این  و دوکولیاگوس   
 انسانى بر رشد سرمایه اثر که اندداده نشان و کرده بررسى آمریکا کشور در اقتصادى رشد و انسانى
علیت بین آموزش در باره  (Pradhan, 2009)پرادهان  .است مثبت آمریکا خصوصى بخش اقتصادى

و رشد اقتصادي در کشور هند با استفاده از مدل تصحیح خطا بررسی کرده و نتیجه گرفته است که جهت 
با استفاده از مدل تصحیح  (Kreishan, 2011) کریشان. علیت از رشد اقتصادي به آموزش است

ر علّی آموزش بر رشد اقتصادي را در کشور اردن بررسی کرده و به این نتیجه رسیده خطاي برداري اث
همچنین، نتایج پژوهش .  است که یک رابطه علّی از کلیه سطوح آموزشی به رشد اقتصادي وجود دارد

  . عالی تأثیر مثبت و قوي بر رشد اقتصادي دارددهد که سطح آموزشوي نشان می
 سرمایه بین عّلى وجود داشتن رابطهدر باره  (Yavari & Saadat, 2002)یاوري و سعادت    

رشد  و انسانى سرمایه بین طرفه دو رابطه یک اند کهاقتصادى بررسی کرده و نشان داده رشد با انسانى
 اقتصادى از رشد طرفه یک رابطه نفت با اقتصادى رشد خصوص در اما .دارد وجود نفت بدون اقتصادى

 (Nili & Nafisi, 2004)نیلی و نفیسی . نیست برقرار عکس و حالت وجود دارد انسانى سرمایه به
اند که با افزایش پراکندگی سالهاي تحصیل شاغالن رشد با در نظر گرفتن توزیع آموزش نشان داده

 ,Elmi & Jamshidnezhad)در پژوهش علمی و جمشیدنژاد . کنداقتصادي کاهش پیدا می
عنوان شاخص آموزش بر رشد اقتصادي ایران از میانگین سالهاي آموزش شاغالن به در باره اثر (2008

نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار آموزش بر رشد اقتصادي ایران طی . سرمایه انسانی استفاده شده است
در  (Zaranezhad & Ansari, 2009)نژاد و انصاري نتایج پژوهش زراء. دوره مورد بررسی است

دهد که در عالی در ایران نشان میرابطه علیت گرنجري میان رشد اقتصادي و هزینه آموزش خصوص
 & Abdoli)عبدلی و ورهرامی. یک از این متغیرها علت دیگري نیستاقتصاد ایران هیچ

Varahrami, 2009)   در باره اثر تحصیالت عالی بر رشد اقتصادي بخشهاي اقتصادي در ایران
نتایج . اند که همه گروههاي آموزشی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادي دارندن دادهبررسی کرده و نشا

گذاري در در باره رابطه سرمایه (Almasi & Gharehbaba, 2009)پژوهش الماسی و قره بابا 
گذاري فیزیکی با رشد اقتصادي در ایران نشان داد که یک رابطه علیت گرنجري نیروي انسانی و سرمایه

 ,Heidari)حیدري، دباغ و سنگین آبادي. ن سرمایه انسانی و رشد اقتصادي وجود دارددوطرفه بی
Dabbag & Sanginabadi, 2011) عالی بر رشد اقتصادي ایران با استفاده در باره تأثیر آموزش

. عالی تأثیر قوي بر رشد اقتصادي دارداند که آموزشبررسی کرده و به این نتیجه رسیده ARDLاز روش 
صورت کلی و شتر مطالعات انجام شده در داخل ایران در باره رابطه بین آموزش و رشد اقتصادي بهبی

. عالی و رشد اقتصادي استبدون توجه به سطوح مختلف آموزشی یا اینکه در خصوص رابطه بین آموزش
بر اساس عنوان یک عامل همگن و متجانس قلمداد کرد، زیرا نیروي کار توان بهنیروي کار را نمی

شود که آن را نسبت به کند، از کیفیت مهارت و تخصص متفاوتی برخوردار میآموزشی که دریافت می
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سازد و بنابراین، کیفیت نیروي کار نسبت به میزان آموزشی که در مراحل نیروي کار دیگر متمایز می
ر، کیفیت نیروي عبارت دیگبه ؛(Akguç, 2011)مختلف زندگی دریافت کرده، بسیار متفاوت است 

یابد و تواناییها و قابلیتهاي کسب شده همگنی و یکنواختی نیروي کار را از بین کار با آموزش افزایش می
توجیه انجام شدن این مطالعه آن است که با  .(Motavasseli & Ahanchian, 2009)برد می

. شودآموزشی شناسایی می توجه به نتایج آن، تخصیص بهینه منابع عمومی کمیاب مابین سطوح مختلف
وجه تمایز این پژوهش با مطالعات دیگر این است که، بر خالف سایر مطالعات که براي کلیه سطوح 

ابتدایی، (گیرند، در این پژوهش آموزش به سطوح مختلف آن تحصیلی وزن یکسانی را در نظر می
کدام از آنها بر رشد اقتصادي  تفکیک و ناهمگنی اثر هر) دانشگاهی و عالیراهنمایی، متوسطه، پیش

توان بررسی کرد که تأثیر سطوح مختلف با تفکیک آموزش به سطوح مختلف آن می. بررسی شده است
آموزشی بر رشد اقتصادي چیست و کدام یک از سطوح آموزشی در مقایسه با سطوح دیگر بر رشد 

در آن ناهمگنی اثر سطوح مختلف  اقتصادي تأثیر بیشتري دارد؟ لذا، نوآوري تحقیق حاضر این است که
آموزشی بر رشد اقتصادي در کشور ایران با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداري و مدل تصحیح خطا 

  .بررسی شده است
  

 سؤالهاي پژوهش 
  دار است؟ آیا تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادي در ایران معنا. 1
  مقایسه با سایر سطوح بر رشد اقتصادي بیشتر است؟ اهمیت کدام یک از سطوح تحصیلی در. 2
آیا بین سطوح مختلف آموزشی و رشد اقتصادي در ایران رابطه علیت گرنجري وجود دارد؟ در صورت . 3

  وجود داشتن رابطه، این رابطه یک طرفه است یا دو طرفه؟
  

 روش پژوهش
روش خودرگرسیون  ایران با استفاده ازدر این پژوهش رابطه بین سطوح مختلف آموزشی و رشد اقتصادي 

. بررسی شده اسـت  1375 -86 دوره زمانیهاي فصلی کارگیري دادهو با به 11برداري و مدل تصحیح خطا
هاي آماري مرکز آمار ایران و سـایتهاي مرکـز آمـار ایـران و     آمارهاي ارائه شده در این پژوهش از سالنامه
  .انداج شدهبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران استخر

مدل مورد استفاده در این پژوهش بر مبناي پژوهشهاي انجام گرفته در ایـن زمینـه بـوده و برگرفتـه از        
سـلف و   ،(Pereira & Andraz, 2005)پریـرا و آنـدراز   ، (Pereira, 2000) پریـرا مطالعـه  

  (Pereira & Aubyn, 2009)و پریرا و اوبین  (Self & Grabowski, 2004)گرابوفسکی 

                                                             
11   . Error Correction Model 
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 (Pereira & Andraz, 2005)و پریـرا و آنـدراز    (Pereira, 2000)پریـرا  مطالعـات  . اسـت 
ســلف و مطالعــات متفــاوتی را بــا در نظــر گــرفتن انــواع گونــاگون ســرمایه دولتــی و   VARمــدلهاي 
 (Pereira & Aubyn, 2009)و پریرا و اوبـین   (Self & Grabowski, 2004)گرابوفسکی

   . زنندگوناگون سرمایه انسانی تخمین می با در نظر گرفتن انواع
هاي صورت تابعی از نهادهگیریم که در آن مقدار تولید بهداگالس زیر را در نظر می - تابع تولید کاب   

  :شودمرتبط نوشته می
b
t

a
ttt HKAY =  

در . و  سرمایه انسانی هستند ترتیب بیانگر موجودي سرمایه فیزیکیبه Hو  Kدر آن متغیرهايکه 
عنوان جایگزین سرمایه این تحقیق از نرخ باسوادي و درصد شاغالن به تفکیک وضعیت تحصیلی به

  :رفین رابطه مذکور خواهیم داشتگیري از طبا لگاریتم. انسانی استفاده شده است
tttt bLnHaLnKLnALnY ++=  

صورت زیر وقفه براي هر متغیر به Lمتغیر درونزا و  Nطورکلی، الگوي خودرگرسیون برداري با به   
  :شودنشان داده می

)1( tLtLttt UXXXX +Π++Π+Π= −−− ...2211 
  

  VARدر مدلهاي  Xبردار . هاي آن استبیانگر بردار متغیرهاي درونزا و وقفهXدر این الگو 
، لگاریتم  1376تخمین زده شده در این پژوهش شامل لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 

م نرخ باسوادي و درصد شاغالن به و لگاریت 1376موجودي سرمایه خالص به قیمتهاي ثابت سال 
بیانگر درصد  2Hبیانگر درصد شاغالن داراي تحصیالت عالی،  1H. تفکیک وضعیت تحصیلی است
بیانگر درصد شاغالن داراي تحصیالت دیپلم متوسطه،  3Hدانشگاهی، شاغالن داراي تحصیالت پیش

4H  ،5بیانگر درصد شاغالن داراي تحصیالت راهنماییH  بیانگر درصد شاغالن داراي تحصیالت
و همچنین، درصد شاغالن  هر کدام از سطوح آموزشی. بیانگر درصد شاغالن باسواد است Hابتدایی و 

زیرا در نظر گرفتن چندین سطح تحصیلی در یک . اي تحلیل خواهند شدجداگانه VARباسواد در مدل 
طور چشمگیري درجه آزادي را کاهش خواهد داد و در نظر گرفتن نرخ باسوادي شاغالن در کنار مدل به

تواند ی موجود بین این متغیرها میدلیل همپوشانسایر متغیرهاي مربوط به سطوح مختلف آموزشی به
 .همخطی ایجاد کند

شود، روش ترین روشهایی که براي بررسی رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها استفاده مییکی از ساده   
لیکن از آنجا که در این روش برآورد رابطه تعادلی بلندمدت  . گرنجر است- اي منتسب به انگلدو مرحله

تخمینها کارایی . 1: شود، داراي سه محدودیت استحداقل مربعات معمولی بررسی میبا استفاده از روش 
اگر بیش از یک . 3طور مستقیم روي ضرایب انجام داد؛ توان بهآزمون فرضیه را نمی. 2مجانبی ندارند؛ 
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انباشته از بردارهاي همزنهاي سازگاري از هیچ یک تخمین OLSبردار تعادلی وجود داشته باشد، روش 
  .کندارائه نمی

انباشتگی برداري که در آن تعیین بردار     یوهانسون و یوسیلیوس با فرموله کردن روشی براي هم   
گرنجر را برطرف - گیرد، توانستند نقایص روش انگلانباشتگی از طریق حداکثر راستنمایی صورت میهم
  .کنند

ادلی بلندمدت بین متغیرهاي مدل با استفاده از الگوي تصحیح خطاي در این پژوهش تعیین رابطه تع   
در این روش تعیین و برآورد بردارهاي . یوسیلیوس صورت گرفته است -برداري و روش یوهانسون 

بین متغیرها با استفاده از ضرایب الگوي خودتوضیح ) ضرایب مربوط به روابط تعادلی بلند مدت(همجمعی 
  .  گیردصورت میبرداري آن متغیرها 

الگوي خودرگرسیون برداري توان به مقادیر تعادلی بلندمدت، میXدست آوردن رفتار بلندمدتبراي به   
  :صورت زیر درآوردیادشده را در قالب الگوي تصحیح خطاي برداري به

)2( tLtLLtLttt UXXXXX +Π+∆Γ++∆Γ+∆Γ=∆ −+−−−− 112211 ... 
  :به طوري که

        Li ,...,2,1=      ii I Π++Π+Π+−=Γ ...21  
)...( 21 LI Π−−Π−Π−−=Π  

  

βαدر واقع، . نشان دهنده روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي مدل است Πماتریس  ′=Π  است
دهنده سرعت تعدیل مدل به سمت تعادل بلندمدت و ضرایب تعدیل عدم تعادل و نشان αکه در آن 

β ماتریس ضرایب روابط تعادلی بلندمدت است .I نیز یک ماتریس یکه است.  
هاي بهینه مدل نیز  ابتدا باید ایستایی متغیرها بررسی و تعداد وقفه VARمنظور تخمین مدلهاي به   

توان گفت که اگر متغیرها ایستا باشند، در آن صورت در خصوص اهمیت ایستایی متغیرها می .تعیین شود
ولی اگر متغیرها غیرایستا باشند، باید از یک مدل . ساده مناسب خواهد بود VARاستفاده از یک مدل 

VAR بین صورت، اطالعات بلندمدت  گیري شده استفاده کرد که در ایننامقید با متغیرهاي تفاضل
در صورت . شودهاي محدود میرود و باعث کاهش کارایی تحقیق با نمونهمتغیرهاي مدل از بین می

غیرایستا بودن سریهاي زمانی ممکن است مشکل رگرسیون ساختگی پیش بیاید که بیانگر آن است که 
در صورتی که . نهارابطه بین متغیرها ناشی از وجود داشتن متغیر زمان است، نه به واسطه ارتباط حقیقی آ

رغم اینکه انباشتگی بدین معناست که علیهم. انباشته باشند، رگرسیون ساختگی نخواهد بودمتغیرها هم
تواند ساکن باشد و یک رابطه سریهاي زمانی به تنهایی غیرایستا هستند، ولی ترکیب خطی آنها می

باید مدنظر قرار داد، پیدا  VARاي موضوع دیگري که در مدله. تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد
هاي تعیین مناسب تعداد وقفه. هاي بهینه مدل با توجه به حجم نمونه و تعداد متغیرهاستکردن وقفه
دلیل اینکه با افزایش هر وقفه تعداد متغیرهاي تخمینی در الگو با توان دوم تعداد متغیرها افزایش بهینه به
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 VARدهد، یکی از مراحل ضروري در تخمین مدلهاي اهش مییابد و درجه آزادي سیستم را کمی
شود انتخاب طول وقفه باالتر از طول واقعی به افزایش میانگین مجذور خطاهاي تخمین منجر می. است

شود و ممکن است استنباط تر نیز باعث ایجاد همبستگی سریالی خطاها میو انتخاب طول وقفه پایین
  .انباشتگی را تحت تأثیر قرار دهدهاي همآماري مناسب بر مبناي بردار

  
 هایافته
  دار است؟ آیا تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادي در ایران معنا.  1 سؤال

براي پاسخ به این سؤال ابتدا ایستایی متغیرها بررسی و سپس، با تعیین وقفه بهینه مدل و انجام دادن 
  . برآورد شده است 2انباشتگی، الگوي آزمون هم
 فرضکارگیري روشهاي معمول اقتصادسنجی در برآورد ضرایب مدل بر این به :متغیرها ایستایی

اگر متغیرهاي الگو غیرایستا یا داراي ریشه واحد باشند، در . استوار است که متغیرهاي الگو، ایستا هستند
در چنین شرایطی کمیتهاي   . معمول از اعتبار الزم برخوردار نخواهند بود Fو  tاین صورت آزمونهاي 

کمیتهاي بحرانی صحیحی براي انجام دادن آزمون نیستند و  F و tبحرانی ارائه شده توسط توزیعهاي 
بنابراین، براي اطمینان از  .(Noferesti, 1999) رگرسیون نتیجه شده یک رگرسیون کاذب است

 13و فیلیپس و پرون 12فولر تعمیم یافته- ایستا بودن متغیرها در این پژوهش از آزمون ریشه واحد دیکی
کننده ایستایی دهنده غیرایستایی و فرضیه مقابل بیاندر این آزمونها فرضیه صفر نشان. استفاده شده است

  . است
لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت دیکی فولر براي متغیرهاي  ، بر اساس آزمون1با توجه به جدول    

و لگاریتم  موجودي سرمایه خالص  آیددست میگیري بهایستایی بعد از یک بار تفاضل 1376ثابت سال 
همچنین، بجز لگاریتم سطوح تحصیلی دیپلم متوسطه . در سطح ایستاست 1376به قیمتهاي ثابت سال 

  .شوند، بقیه سطوح تحصیلی در سطح ایستا هستندگیري ایستا میبار تفاضلو ابتدایی که با یک 
از روش آزمون ریشه واحد  (Phillips & Perron, 1988)به دنبال انتقادهاي فیلیپس و پرون    

در سریهاي زمانی باید از آزمون ریشه واحد  14فولر، در صورت وجود داشتن تغییرات ساختاري- دیکی
وجود داشتن چنین تغییراتی در تحوالت سیاسی و اقتصادي ایران در . پرون استفاده کرد - فیلیپس

در [سالهاي اخیر و با توجه به اینکه این تغییرات تأثیرات شگرفی در متغیرهاي کالن اقتصادي جامعه 
در نتیجه، اگر  ایجاد چنین تغییراتی را بپذیریم، . رسدی به نظر میاند، منطقایجاد کرده] دوره مورد بررسی

بنابراین، براي اطمینان کامل از ایستا . فولر قابل اعتماد نخواهند بود -نتایج آزمونهاي ریشه واحد دیکی
                                                             

12. ADF-Fisher 
13. PP-Fisher 

سازمانی، تغییرات -تواند به دالیلی نظیر بحرانها و تحریمهاي اقتصادي، تغییر در چارچوب و ترتیبات نهاديتغییرات ساختاري می. 14
 .به وجود بیاید... قانونگذاري، تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات سیاسی و 
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آورده  2نتایج این آزمون در جدول . پرون استفاده شود -بودن متغیرها ضروري است که از آزمون فیلیپس
لگاریتم  موجودي سرمایه خالص به پرون بجز  -شود که بر اساس آزمون فیلیپسمشاهده می. ده استش

شوند، گیري ایستا میو لگاریتم سطح تحصیلی ابتدایی که با یک بار تفاضل 1376قیمتهاي ثابت سال 
  .بقیه متغیرها در سطح ایستا هستند

  
  فولر -نتایج آزمون ریشه واحد دیکی  -1جدول 

%5 %1 تعداد وقفه عرض از مبدأ روند مقادیر بحرانی مک کینون فولر-آماره دیکی متغیر  10% 
Log(GDP) 87/1 -  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 3 

D(Log(GDP)) - 29/47  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 2 

Log(K) - 83/8  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 8 

Log(H1) - 39/3  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 0 

Log(H2) - 67/4  - 58/3  - 92/2  - 60/2   - C 0 

Log(H3) - 41/1  - 62/2  - 95/1  - 61/1   -  - 1 

D(Log(H3)) - 44/2  - 62/2  - 95/1  - 61/1   -  - 0 

Log(H4) - 25/3  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 0 

Log(H5) - 87/1  - 58/3  - 92/2  - 60/2   - C 1 

D(Log(H5)) - 22/3  - 62/2  - 95/1  - 61/1   -  - 0 

Log(H) - 30/3  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 1 

  هاي پژوهشیافته: منبع
  

  پرون - نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس -2جدول 
%5 %1 عرض از مبدأ روند مقادیر بحرانی مک کینون فولر-آماره دیکی متغیر  10% 

Log(GDP) - 73/6  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 

Log(K) - 23/1  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 

D(Log(K)) - 3/4  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 

Log(H1) - 38/3  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 

Log(H2) - 09/6  - 58/3  - 92/2  - 60/2   - C 

Log(H3) - 03/2  - 62/2  - 95/1  - 61/1   -  - 

Log(H4) - 36/3  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 

Log(H5) 58/0  - 62/2  - 95/1  - 61/1   -  - 
D(Log(H5) - 32/3  - 62/2  - 95/1  - 61/1   -  - 

Log(H) - 36/5  - 17/4  - 51/3  - 19/3  T C 

  هاي پژوهشیافته: منبع
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منظور بعد از بررسی آزمون ایستایی متغیرها، براي تعیین وقفه بهینه مدل به :هاي بهینهتعیین وقفه
به روش خودتوضیح برداري تخمین زده شد و سپس، با  1بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها، معادله 
با  VARوقفه بهینه در تمام مدلهاي . مشخص شد VARتوجه به آن وقفه بهینه هر کدام از الگوهاي 

 2ات آکائیک، شوارز، حنان کوئین و نسبت حداکثر راستنمایی استفاده از معیارهایی نظیر معیار اطالع
  . تعیین شده است

لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت انباشتگی بین متغیرهاي آزمون هم :انباشتگینتایج آزمون هم
و لگاریتم هر یک از  1376، لگاریتم موجودي سرمایه خالص به قیمتهاي ثابت سال 1376ثابت سال 
- با استفاده از الگوي تصحیح خطاي برداري و بر اساس فرایند یوهانسون سرمایه انسانی متغیرهاي

یوسیلیوس الزم است ابتدا تعداد بردارهاي  -براي اجراي آزمون یوهانسون. یوسیلیوس انجام شده است
  .شودهاي تریس و ماکزیمم مقادیر ویژه استفاده میبراي این منظور از آماره. انباشتگی مشخص شودهم
انباشتگی الزم است در خصوص قایل شدن عرض از مبدأ و روند زمانی براي بررسی نتایج آزمون هم   

شود در بردار همجمعی، الگوي مناسب انتخاب شود که در این زمینه پنج الگو آزمون می
(Najarzadeh, Aghaei & Rezaeepour, 2009):  

با عرض از مبدأ مقید و بدون روند زمانی، : IIمبدأ و روند زمانی، الگويبدون عرض از : Iالگوي
عرض از مبدأ نامقید و روند زمانی : IVعرض از مبدأ نامقید و بدون روند زمانی، الگوي: IIIالگوي

  .  مبدأ نامقید و روند زمانی نامقید عرض از: Vمقید، الگوي
ابتدا فرضیه . شودشکل آن برآورد می) الگوي پنجم(تا نامقیدترین) الگوي اول(این پنج الگو از مقیدترین  

شود که در انباشتگی آزمون میانباشتگی در مقابل وجود داشتن یک بردار همصفر وجود نداشتن بردار هم
انباشتگی بین متغیرها بنابراین، در کلیه مدلها حداقل یک بردار هم. شودکلیه الگوها فرضیه صفر رد می

انباشتگی بر خالصه نتایج آزمونهاي اثر و حداکثر مقادیر ویژه در خصوص تعداد بردارهاي هم. وجود دارد
ه شده آورد 3کار گرفته شده در جدول به VARمدل  6اساس پنج الگوي بررسی شده در خصوص 

  .است
 4دهند، در جدول انباشتگی و بردار نرمال شده که روابط بلندمدت بین متغیرها را نشان میبردار هم   

، در کلیه مدلها تمام ضرایب متغیرها بجز شاخص تحصیالت 4با توجه به جدول . نشان داده شده است
ذا، وجود داشتن رابطه تعادلی دارند، لدرصد معنا 5دیپلم متوسطه، از نظر آماري در سطح اطمینان 

  . شودبلندمدت معنادار بین متغیرها تأیید می
داري بر تولید ناخالص داخلی دارد که ادبیات در کلیه مدلها موجودي سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت و معنا   

 عبارت دیگر، کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به موجوديکند؛ بهنظري نیز این موضوع را ثابت می
مدل برآورد شده رشد  6توان گفت که در هر لذا، در پاسخ به سؤال اول می. سرمایه فیزیکی مثبت است

  .اندشاخصهاي مربوط به سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادي داشته
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  انباشتگینتایج آزمونهاي اثر و حداکثر مقادیر ویژه در خصوص تعداد بردارهاي هم -3جدول 
الگوي 
 بیانتخا

الگوي 
V 

الگوي 
IV 

الگوي 
III 

الگوي 
II 

الگوي 
I 

 نوع آزمون
متغیر : VARمدل

 نیروي انسانی

I  
 

 اثر 2 3 3 3 3
 حداکثر مقادیر ویژه 1H 3 3 3 3 2:اول VARمدل

I 
 اثر 2 2 2 3 3

 حداکثر مقادیر ویژه 2H 3 3 2 2 2:دوم VARمدل

IV 

  VARمدل اثر 2 3 3 2 3
 حداکثر مقادیر ویژه 3H 1 2 3 3 2:سوم

IV 

  VARمدل اثر 3 3 3 2 3
 حداکثر مقادیر ویژه 4H 1 2 3 3 3:چهارم

III 
 اثر 3 2 2 3 3

 حداکثر مقادیر ویژه 5H 1 3 2 2 1:پنجم VARمدل

IV 
 اثر 2 2 2 2 3

 حداکثر مقادیر ویژه H 3 2 2 2 2:ششم VARمدل

  هاي پژوهشیافته: منبع  
  

تأثیر کدام یک از سطوح تحصیلی در مقایسه با سایر سطوح بر رشد . 2 سؤال
  اقتصادي بیشتر است؟

ترتیب ترین ضریب شاخص سرمایه انسانی به،  در روابط بلندمدت بزرگ4طبق نتایج بیان شده در جدول 
نبودن ضریب دار با توجه به معنا. شودبه شاغالن داراي تحصیالت عالی، راهنمایی و ابتدایی مربوط می

دار نبودن ضریب دانشگاهی و معنامربوط به تحصیالت پیش VARعبارت تصحیح خطا در مدل 
دانشگاهی انباشتگی مربوط، شاغالن داراي تحصیالت پیششاخص تحصیالت دوره متوسطه در بردار هم

در صورت یک درصد بنابراین، در بلندمدت . اندداري بر رشد اقتصادي نداشتهو دیپلم متوسطه تأثیر معنا
. درصد افزایش خواهد یافت 33/0افزایش در نسبت شاغالن داراي تحصیالت عالی، رشد اقتصادي 

همچنین، در بلندمدت یک درصد افزایش در نسبت شاغالن داراي تحصیالت دوره راهنمایی و ابتدایی، 
حاکی از آن است که در این نتیجه . درصد افزایش خواهد داد 09/0و  29/0رشد اقتصادي را به ترتیب 

کشور ایران رشد اقتصادي نسبت به آموزش عالی در مقایسه با سایر سطوح آموزشی بیشتر حساسیت 
در مجموع، افزایش نرخ باسوادي شاغالن تأثیر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي کشور داشته . دارد

درصد افزایش خواهد  89/0دي است و در بلندمدت با یک درصد افزایش در نرخ باسوادي، رشد اقتصا
لذا سطوح تحصیلی عالی، راهنمایی و ابتدایی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رشد تولید ناخالص . یافت

  .اندداخلی کشور داشته
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  )هستند tاعداد داخل پرانتز معرف آماره (انباشتگی یوهانسون نتایج آزمون هم -4جدول 

Log(K) Log(Hi) Log(GDP) T C بردار 

: VARمدل
متغیر 
نیروي 
 انسانی

46/25 03/11 75/33- - - 
  بردار 

 VARمدل  انباشتگیهم
  1H 75/0:اول

)35/220( 
33/0  

)15/15( 
 بردار نرمال شده - - -1

  بردار  - - -17/1 11/3 47/0
:دوم VARمدل انباشتگیهم

2H 40/0  
)69/17( 

66/2  
)52/27( 

 بردار نرمال شده - - -1

25/80- 07/0- 77/38 55/0 05/673 
  بردار 

 VARمدل انباشتگیهم
  3H 07/2:سوم

)51/13( 
002/0  

)49/0( 
 بردار نرمال شده -36/17 -014/0 -1

85/98 74/11- 96/40 82/0 28/935 
  بردار 

 VARمدل انباشتگیهم
  4H 41/2:چهارم

)65/18( 
29/0  

)80/4( 
 بردار نرمال شده -89/22 -02/0 -1

25/35 06/3 24/35- - 96/103 
  بردار 

 VARمدل انباشتگیهم
  5H 1:پنجم

)02/77( 
09/0  

)31/4( 
 بردار نرمال شده -95/2 - -1

97/88- 76/34- 11/39 76/0 81/939 
  بردار 

 VARمدل انباشتگیهم
  6H 27/2:ششم

)77/18( 
89/0  

)86/4( 
 بردار نرمال شده -03/24 -02/0 -1

   هاي پژوهشیافته: منبع
  

آیا بین سطوح مختلف آموزشی و رشد اقتصادي در کشور ایران رابطه علیت . 3سؤال
این رابطه یک طرفه است یا دو گرنجري وجود دارد؟ در صورت وجود داشتن رابطه، 

  طرفه؟
مدت بین سطوح و بررسی وجود داشتن رابطه تعادلی بلندمدت و کوتاه براي پاسخ دادن به این سؤال

منظور بررسی رابطه علیت به. از آزمون علیت گرنجر استفاده شدمختلف آموزشی و رشد اقتصادي 
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وقفه بهینه . استفاده شد 4و  3و معادالتی نظیر )ECM(گرنجري بین متغیرها از الگوي تصحیح خطا 
  .است 2برابر با  VARمدل  6در هر  AIC,SBC,HQCمتغیرها با استفاده از معیارهاي 

   )3          (
t11tj,1

it

k

1i
ij,it

k

1i
j,iit

k

1i
i

ECT                  

LKDdLHDcLGDPDbaDLGDP

ε+σ+

+++=

−

−
=

−
=

−
=

∑∑∑  

   )4          (
t21tj,2

it

k

1i
ij,it

k

1i
j,iit

k

1i
ij

ECT                  

LKDLHDLGDPDDLH

ε+σ+

δ+γ+β+α=

−

−
=

−
=

−
=

∑∑∑  

 Kو  GDP ،jHبه ترتیب بیانگر لگاریتم   LKو  LGDP ،jLHکه در این معادالت 
فرضیه صفر مبنی بر وجود  3در معادله . هستند که در بخش تصریح مدل و روش پژوهش معرفی شدند

): 0(نداشتن رابطه بلندمدت میان متغیرها  ,1 =° jH σ 0(در مقابل فرضیه مخالف :( ,11 ≠jH σ و
): 0(فرضیه صفر مبنی بر وجود نداشتن رابطه بلندمدت میان متغیرها  4در معادله  ,2 =° jH σ در

): 0(مقابل فرضیه مخالف  ,21 ≠jH σ  با استفاده از آمارهt 3همچنین، در معادله . شودآزمون می 
مدت از متغیرهاي نیروي انسانی به رشد اقتصادي فرضیه صفر مبنی بر وجود نداشتن رابطه کوتاه

)0... :( 21 ====° kcccH  0(در مقابل فرضیه مخالف... :( 211 ≠≠≠≠ kcccH  و
فرضیه صفر مبنی بر وجود نداشتن رابطه کوتاه مدت از رشد اقتصادي به سمت شاخصهاي  4در معادله 

): ...0(نیروي انسانی 21 ====° kH βββ 0(در مقابل فرضیه مخالف... :( 211 ≠≠≠≠ kH βββ  با
مدت با استفاده از گرنجري کوتاهنتایج آزمونهاي علیت  5در جدول . شودآزمون می 2χاستفاده از آماره 

  . نشان داده شده است) 4(و ) 3(هاي یک مدل تصحیح خطا به شکل معادله
  

  مدت با استفاده از مدل تصحیح خطانتایج آزمونهاي علیت گرنجري کوتاه -5جدول 
DGDPDLHi(مدت از شاخصهاي مختلف آموزشی به تولید ناخالص داخلیآزمون علیت کوتاه →(  

DLH 5DLH 
4DLH 3DLH 

2DLH 
1DLH  

0cc 21 ==
 

0cc 21 ==
 

0cc 21 ==
 

0cc 21 ==
 

0cc 21 ==
 

0cc 21 ==
 

 فرضیه صفر

31/9  
)0095/0( 

93/7  
)0190/0( 

21/0  
)9023/0( 

60/13  
)0011/0( 

83/5  
)0541/0( 

96/10  
)0042/0( 

  2χآماره 

.)Prob(
 

DLH 5DLH 
4DLH 3DLH 

2DLH 1DLH  

021 =β=β
 

021 =β=β
 

021 =β=β
 

021 =β=β
 

021 =β=β
 

021 =β=β فرضیه صفر 

49/6  
)0389/0( 

83/1  
)4016/0( 

87/3  
)1444/0( 

32/0  
)8524/0( 

83/1  
)4012/0( 

60/2  
)2726/0( 

  2χآماره 
.)Prob(

 

  هاي پژوهشیافته: منبع
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متغیر وابسته لگاریتم نسبت ) 4(متغیر وابسته لگاریتم تولید ناخالص داخلی و در معادله ) 3(در معادله    
مدت با توجه به معنادار دهد که در کوتاهنتایج نشان می. شاغالن داراي سطوح مختلف آموزشی است

استثناي شاغالن داراي آموزشی بهیک رابطه علیت یکطرفه از سطوح مختلف  jDLHبودن ضرایب
دار نبودن سطح تحصیلی دیپلم متوسطه به رشد اقتصادي وجود دارد و رشد اقتصادي با توجه به معنا

دار بودن همچنین، با توجه به معنا. علیت گرنجري سطوح مختلف آموزشی نیست DLGDPضرایب
یک رابطه علیت گرنجري دو طرفه بین نرخ باسوادي شاغالن و رشد  DLGDPو DLHضرایب 

  .اقتصادي وجود دارد
)(مربوط به ضریب عبارت تصحیح خطاي با وقفه tاز سوي دیگر، آماره    1−tECT براي مدلهاي

دهند که در نشان می 6و  4آمده از جدولهاي دست نتایج به. نشان داده شده است 6مختلف در جدول 
و همچنین،  11σ، 14σ ،15σداري ضریب عبارت تصحیح خطاي با وقفهبلندمدت با توجه به معنا

)log(معناداري ضرایب متغیرهاي  1H،)log( 4H و)log( 5H  در بلندمدت شاغالن داراي
دار نبودن معنادلیل ولی به. تحصیالت عالی، راهنمایی و ابتدایی علیت گرنجري رشد اقتصادي هستند

. علیت گرنجري شاخصهاي آموزشی مذکور نیست، رشد اقتصادي 26σو  21σ، 24σ ،25σضرایب 
دانشگاهی و دیپلم متوسطه در بلندمدت علیت گرنجري رشد همچنین، شاغالن داراي تحصیالت پیش

)16σ ،26σ ،)logدار بودن دلیل معنااز طرف دیگر، به. اقتصادي نیستند 6H  و)log(GDP یک ،
  .رابطه علیت گرنجري دو طرفه بین شاخص شاغالن باسواد و رشد اقتصادي وجود دارد

                 
  مدت با استفاده از مدل تصحیح خطانتایج آزمونهاي علیت گرنجري بلند -6جدول 

  مدت از شاخصهاي مختلف آموزشی به رشد اقتصاديآزمون علیت بلند

016 =σ 015 =σ 014 =σ 013 =σ 012 =σ 011 =σ  فرضیه صفر 

 tآماره  87/11 09/0 95/18 90/19 44/14 35/22

 مدت از رشد اقتصادي به شاخصهاي مختلف آموزشی آزمون علیت بلند

026 =σ 025 =σ 024 =σ 023 =σ 022 =σ 021 =σ  فرضیه صفر 

 tآماره  23/1 70/20 31/0 46/1 15/1 15/2
   هاي پژوهشیافته: منبع

  
  گیريبحث و نتیجه

با توجه به اینکه بر مبناي مطالعات انجام شده خارجی در باره رابطه بین سطوح مختلف آموزشی و رشد 
اقتصادي اتفاق نظر وجود ندارد، در این پژوهش تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادي تحلیل و 

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  هاي فصلی متغیرهايدادههمچنین، با استفاده از . بررسی شد
و نرخ باسوادي و درصد شاغالن  1376، موجودي سرمایه فیزیکی خالص به قیمتهاي ثابت سال 1376

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادي در کشور ایران  18
 

کارگیري روش و با به 1386تا زمستان  1375به تفکیک وضعیت تحصیلی در دوره زمانی بهار 
مدت بین هر کدام از سطوح ن و یوسیلیوس رابطه بلندمدت و کوتاهخودرگرسیون برداري و مدل یوهانسو

 .15تحلیل شد جداگانه VARآموزشی و همچنین، درصد شاغالن باسواد با رشد اقتصادي در مدلهاي 
استثناي طرفه از سطوح مختلف آموزشی بهیک رابطه علیت یک مدتدهد که در کوتاهنتایج نشان می

دیپلم متوسطه به رشد اقتصادي وجود دارد و رشد اقتصادي علیت شاغالن داراي سطح تحصیلی 
همچنین، یک رابطه علیت گرنجري دو طرفه بین نرخ باسوادي . گرنجري سطوح مختلف آموزشی نیست

  .شاغالن و رشد اقتصادي وجود دارد
ن تأثیر را بر با توجه به نتایج این پژوهش، سطوح تحصیلی عالی، راهنمایی و ابتدایی به ترتیب بیشتری   

در بلندمدت شاغالن داراي تحصیالت عالی، راهنمایی و  .اندرشد تولید ناخالص داخلی کشور داشته
ابتدایی علیت گرنجري رشد اقتصادي هستند، ولی رشد اقتصادي علیت گرنجري سطوح مختلف آموزشی 

دمدت علیت گرنجري دانشگاهی و دیپلم متوسطه در بلنهمچنین، شاغالن داراي تحصیالت پیش. نیست
از طرف دیگر، در بلندمدت یک رابطه علیت گرنجري دو طرفه بین نسبت شاغالن . رشد اقتصادي نیستند

  .باسواد و رشد اقتصادي وجود دارد
این بدین مفهوم . طورکلی، با افزایش نرخ باسوادي شاغالن، رشد اقتصادي افزایش خواهد یافتبه   

ب تحصیالت شاغالن، افزایش نرخ باسوادي شاغالن به رشد اقتصادي است که با فرض ثابت بودن ترکی
همسو  (Pereira & Aubyn, 2009)پریرا و اوبین هاي این نتایج با یافته. بیشتر منجر خواهد شد

و بیانگر آن است که توسعه فرصتهاي آموزشی در سطوح عالی، راهنمایی و ابتدایی به ترتیب در بلندمدت 
دهد که در توزیع مخارج آموزشی این یافته نشان می. بر رشد اقتصادي خواهد داشتتأثیر را بیشترین 

  .عالی توجه بیشتري مبذول شودمابین سطوح مختلف تحصیلی باید به آموزش
هاي موجود در خصوص تأثیر آموزش بر رشد اقتصادي نیز سازگارند، هاي این تحقیق با نظریهیافته   

اند و براي پذیرش، جزو آموزشهاي عمومی) وزشهاي ابتدایی و راهنماییآم(زیرا سطوح پایین آموزش 
هر چه این  .(Vandenbussche et al., 2006)تقلید و نشر فناوري موجود مناسب هستند 

در . شودیابد و نیروي کار ماهرتر و تواناتر میآموزشها بیشتر باشند، تواناییهاي نیروي کار افزایش می
لذا، با افزایش سطح . تر و با کیفیت بهتر انجام دهدتواند وظایف محول شده را سریعینتیجه، نیروي کار م

وري نیروي کار در استفاده تر خواهد بود و با بهبود بهرهتحصیالت شاغالن، تقلید از فناوري موجود آسان
. ید شده استصورت تجربی نیز تأیاین نظریه به. از فناوري موجود، رشد اقتصادي افزایش خواهد یافت

که کشورهایی که در مراحل آغازین توسعه اقتصادي خود بر آموزشهاي ابتدایی و راهنمایی تأکید طوريبه
لذا، با توجه به تأثیر مثبت و  .)(Islam, 2010اند اند، پس از آن به توسعه باالتري دست یافتهورزیده

                                                             
هاي سطح تحصیالت شاغالن به صورت سالیانه در یک دوره زمانی طوالنی است و به داده بودنیکی از محدودیتهاي تحقیق حاضر . 15

همچنین، با توجه به اینکه در اقتصاد ایران تغییرات چشمگیري در اشتغال بین . هاي فصلی در دوره مورد نظر استفاده شدهمین دلیل، از داده
  . گیري است، لذا، باید در تفسیر نتایج احتیاط الزم رعایت شودنیست و نمونهفصول وجود ندارد و در ضمن، آمارها، آمارهاي سرشماري 
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هاي توسعه کمی و کشور ایران، اجراي برنامهمعنادار آموزشهاي ابتدایی و راهنمایی بر رشد اقتصادي در 
  اي، سطوح آموزش برخالف سطوح آموزش پایه. بهبود کیفی این نوع آموزشها از ضروریات است

براي ایجاد نوآوریهاي بیشتر مناسب هستند و با افزایش ) عالیآموزش متوسطه و آموزش(اي فراپایه
ترین مشخصه دوره متوسطه تنوع مهم. خواهد بودتر سطح تحصیالت شاغالن نوآوریهاي جدید آسان

گیري تمایالت و مشخص شدن استعدادهاست که به بنیانگذاري دلیل شکلهاي تحصیلی بهرشته
هدف آموزشهاي متوسطه این است که به زمینه مناسبی . شودتخصصها، فنون و حرف گوناگون منجر می

کید بر بخشهاي مولد اقتصادي تبدیل شود براي رفع نیاز به نیروي انسانی تربیت شده با تأ
(Motavasseli & Ahanchian, 2009) . معناداري آموزش متوسطه بر رشد تأثیر عدم

تواند به عواملی نظیر هماهنگ نبودن محتواي دروس تحصیلی با نیازها و اقتصادي در کشور ایران می
. فنی جهانی از سوي دیگر باشد –تقاضاي روز جامعه از یک سو و روند رشد شتابان تحوالت علمی 

عالی آموزشهاي تخصصی را براي رفع نیاز واحدهاي تولیدي و خدماتی به نیروي انسانی ماهر  آموزش
شود، عنوان یک نهاده در تابع تولید استفاده میاز نیروي انسانی ماهر عالوه بر اینکه به. بیندتدارك می

ست که همان نقش مدیریتی یا تدبیر امور است داراي نقشی فراتر در ترکیب عوامل تولید ا
(Motavasseli & Ahanchian, 2009).  شاغالن داراي (اثر رشدافزایی نیروي کار ماهر

یابد و تخصیص مجدد نیروي کار با نزدیک شدن کشور به مرزهاي فناوري افزایش می) تحصیالت عالی
برعکس، اثر . باال باشد، بیشتر خواهد بود وري نوآوريکارگیري نیروي کار ماهر زمانی که بهرهو به

با نزدیک شدن به مرزهاي فناوري ) آموزش متوسطه(تر رشدافزایی نیروي کار داراي تخصص پایین
تأثیر معناداري آموزش متوسطه بر رشد عدم تواند یکی از دالیل یابد که این امر نیز میکاهش می

هور یک موج فناوري جدید وزن نیروي کار ماهر را در همچنین، ظ. اقتصادي در دوره مورد بررسی باشد
لذا، . دهدنوآوري افزایش و شدت اثر شاغالن داراي تحصیالت متوسطه بر رشد اقتصادي را کاهش می

انتظار بر این است که با رشد فناوري و حرکت کشور به سمت مرز فناوري، از اثر آموزش متوسطه بر 
 ,.Vandenbussche et al)عالی بر رشد اقتصادي افزوده شودشرشد اقتصادي کاسته و بر اثر آموز

2006).  
مبنی بر  )Mohammadi, 2007( هاي این پژوهش با نتایج پژوهش محمديهمچنین، یافته   

نام در دوره نام در مقاطع پیش از متوسطه بر رشد اقتصادي در مقایسه با نرخ ثبتتأثیر معنادار نرخ ثبت
عالی بر رشد مبنی بر تأثیر قوي آموزش )Heidari et al., 2011(حیدري و همکاران متوسطه، 

   .همسویی دارد )Kreishan, 2011(اقتصادي و نتایج کریشان 
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  پیشنهادها
  :شودبر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهاي زیر ارائه می

ابتدایی و راهنمایی بر رشـد اقتصـادي در   با توجه به تأثیر مثبت و معنادار نیروي کار داراي تحصیالت .  1
هاي توسعه کمی و بهبود کیفی این نوع آموزشـها مـورد توجـه قـرار     کشور ایران، الزم است اجراي برنامه

  .گیرد
تأثیر معناداري شاغالن داراي تحصیالت متوسطه بر رشد اقتصادي در بلندمـدت، بایـد   عدم با توجه به . 2

شرایط و امکانات جامعه و با توجه به نیازهاي آن توسعه یابد و از طرف دیگر، آموزش متوسطه متناسب با 
رغم تأثیر نداشتن معناداري آموزش متوسطه بر رشد اقتصادي نباید از توسعه ایـن نـوع آموزشـها نیـز     علی

 عالی است کـه طبـق نتـایج   نیاز ورود به دانشگاه و توسعه آموزشغافل بود، زیرا آموزشهاي متوسطه پیش
  . پژوهش تأثیر قوي بر رشد اقتصادي دارد

با توجه به تأثیر باالي نیروي کار داراي تحصیالت عالی بـر رشـد اقتصـادي در بلندمـدت، اختصـاص      . 3
گـذاري بیشـتر در نیـروي کـار     عالی کشور امري کارآمد  است و  الزم است سرمایهمنابع بیشتر به آموزش

  . عالی در اولویت قرار گیردماهر از طریق توسعه کمی و کیفی آموزش
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