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چکیده
در سالهای اخیر ،قرارگرفتن توسعه انسانی در برنامههای توسعه کشور ،اهمیت شاخص توسعه انسانی را برای
سیاستگذاری و برنامهریزی کشور نشان میدهد .یکی از عوامل مهمی که میتواند در ارتقای شاخص توسعه
انسانی نقش بسیاری داشته باشد ،آموزش میباشد .در این راستا ،پژوهش حاضر سعی بر این دارد تا به بررسی
تأثیر مخارج آموزشی به تفکیک عالی ،متوسطه و ابتدایی بهعنوان متغیرهای مستقل بر شاخص توسعه انسانی
بهعنوان متغیر وابسته در ایران طی بازه  2001تا  2018بپردازد .برای برآورد تأثیر مذکور از روش خود توضیحی
با وقفههای توزیعی ( 2)ARDLاستفاده شده است .قبل از برآورد مدل ،آزمون مانایی متغیرها صورت گرفت.
نتایج آزمون ایستایی بر اساس آزمونهای دیکی -فولر تعمیمیافته و فیلیپس -پرون نشان داد که شاخص توسعه
انسانی و مخارج آموزش عالی در سطح دادهها مانا بودند ،اما متغیرهای مخارج آموزش متوسطه و ابتدایی در
تفاضل اول دادهها مانا شدند ،بنابراین ،ازآنجاکه متغیرهای این پژوهش انباشته از درجه ( I)0و ( I)1بودند ،از
روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد مخارج آموزش عالی
و متوسطه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و با معنیدار دارد ،اما مخارج آموزشی ابتدایی اگرچه در کوتاهمدت
رابطه مثبت با شاخص توسعه انسانی داشته است ،ولی معنیدار نیست و در بلندمدت تأثیر آن بر شاخص توسعه

استادیار رشته اقتصاد ،گروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آیت ا ...بروجردی ،بروجرد ،ایران.:
،Kavandaliahoo.com
Autoregressive Distributed Lag
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انسانی منفی میباشد .ضریب متغیر تصحیح خطا 0/30 ،و از نظر آماری در سطح اطمینان  99درصد معنیدار
است .این نشان میدهد که تعدیل انحرافات از رابطه تعادلی بلندمدت بیش از سه سال طول میکشد .با توجه به
اینکه مخارج آموزش عالی بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه انسانی دارد ،پیشنهاد میشود تا مسئولین به
سرمایهگذاری در آموزش عالی توجه بیشتری کنند تا رشد اقتصادی و توسعه انسانی تسریع شود .همچنین با
توجه به اینکه مخارج آموزش متوسطه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد پیشنهاد میشود
در صورت عدم ادامه تحصیل فارغالتحصیالن مقطع مذکور ،مسئولین زمینه اشتغال آنها را با برگزاری دورههای
آموزشی الزم مرتبط با حرفه موردعالقه آنها را فراهم نمایند تا با اشتغال آنها تولید و درآمد ملی و درنتیجه
شاخص توسعه انسانی ارتقا یابد.
کلمات کلیدی :مخارج آموزشی ،شاخص توسعه انسانی ،ایران ،خود توضیحی با وقفههای توزیعی.

 -1مقدمه و بیان مسئله
یکی از مهمترین عوامل مؤثر برای رسیدن به توسعه در هر جامعه ،عامل انسانی میباشد .انسانها هم عامالن
توسعه و هم هدف نهایی آن میباشند .به دلیل چنین اهمیتی بررسی ابعاد مختلف پیشرفتهای انسانی از قبیل
شرایط آموزشی نیروی انسانی در چارچوب توسعه پایدار یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر مباحث توسعه برای
هر کشور به شمار میرود .در سالهای اخیر ،قرارگرفتن توسعه انسانی در برنامههای توسعه کشور ،اهمیت ارزیابی
شاخصهای این نوع از توسعه را جهت ارائه تصویر کلی برای سیاستگذاری و برنامهریزیهای مشخص میسازد
( .)Deputy of Development and Management and Human Capital, 2019تا قبل از سال
 ،1970درآمد سرانه هر کشور بهعنوان سنجش میزان توسعهیافتگی آن کشور در نظر گرفته میشد .اگرچه رشد
درآمد سرانه برای برخی از اهداف الزم است ،ولی نمیتواند بسیاری از جنبههای زندگی افراد یک جامعه را در
برگیرد ( .)Asefzadeh, 2012آموزش باعث ایجاد سرمایه انسانی در کشورها میشود .این سرمایه انسانی در

تعلیم افراد باعث ایجاد تحرک اجتماعی و سیاسی شده و نابرابری و تبعیض را حتیاالمکان در جامعه کاهش
میدهد و موجبات تأمین رفاه شهروندان میگردد ( Barbari et al, quoted by Frankema & Bolt
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ترکیب با سرمایههای فیزیکی ،منابع مالی و منابع طبیعی تولید و شکوفایی در کشور را در پی دارد .آموزش و
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 .)2006مراکز آموزشی نهتنها باعث میشود که نیروی انسانی موردنیاز جامعه تربیت شود ،بلکه زیرساختهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و سیاسی جامعه برای بهرهبرداری از روشها و تکنولوژیهای نو را نیز تقویت
میکند .به همین دلیل توسعه آموزشی را میتوان مؤثرترین روش سرمایهگذاری در منابع انسانی دانست که با
آموزش ،دانشافزایی و ارتقای نگرش و مهارتها ،زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی الزم را برای توسعه
فراهم میکند ( )Barbari et al, quoted by Barikrow et al, 2015همچنین ،اصلیترین عامل تعیینکننده
پیشرفت و توسعه جامعه در شرایط متحول کنونی جهان ،میزان برخورداری از نیروی انسانی کارا و خالق است
که این خود به میزان برخورداری جوامع ،از دانش ،آموزش و پژوهش بستگی دارد .برتری یک کشور بیش از
آنکه به منابع طبیعی یا ظرفیتهای موجود صنعتی متکی باشد ،به میزان بهرهمندی آن کشور از علوم و فنون که
حاصل توسعه علمی است و نیز به پویایی نظام آموزش عالی آن کشور وابسته است (.)Sabeti et al, 2014
توسعه مانند سایر پدیدهها ،متغیر وابستهای است که عوامل مختلفی در آن نقشآفرین هستند؛ یکی از مهمترین
این متغیرها ،آموزش است .حال چه رابطهای بین آموزش و توسعه بهویژه توسعه انسانی وجود دارد .پاسخ این
است که آموزش بهعنوان یک متغیر مستقل ،الزمه توسعه تمامی جوامع توسعهیافته میباشد ( & Nawabakhsh

 .)Siahpoosh, 2009با مرور مطالعاتی داخلی و خارجی ،مشخص شد که تأثیر مخارج آموزشی دولت به تفکیک
عالی ،متوسطه و ابتدایی بر شاخص توسعه انسانی بررسی نشده است .بنابراین پژوهش حاضر به بررسی این
موضوع میپردازد.
هدف پژوهش
بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت به تفکیک عالی ،متوسطه و ابتدایی بر شاخص توسعه انسانی در ایران طی
بازه  2001تا .2018
سؤاالت پژوهش

 -2آیا مخارج آموزشی دولت در مقطع متوسطه تأثیر مثبت و معنیداری بر شاخص توسعه انسانی دارد؟
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 -3آیا مخارج آموزشی دولت در مقطع ابتدایی تأثیر مثبت و معنیداری بر شاخص توسعه انسانی دارد؟

 -2ادبیات پژوهش
 -1-2آموزش و سرمایه انسانی
در ادبیات اقتصادی ،توجه به آموزش و سرمایه انسانی به مطالعه ( )Schultz, 1961بازمیگردد .وی در مطالعه
خود نشان داد که آموزش یک فعالیت مصرفی نبوده و نوعی سرمایهگذاری است و منجر به شکلگیری سرمایه
انسانی میشود .پس از او )Becker, 1962( ،سرمایه انسانی را موردتوجه قرار داد و بر نقش آموزش در سرمایه
انسانی تأکید نمود .این مطالعات به همراه مطالعات ( )Welch, 1970و ( )Mincer, 1974به شکلگیری
نظریه سرمایه انسانی منجر گردید که بر اساس آن ،با افزایش سطح آموزش شاغالن ،تولید نهایی و درنتیجه افزایش
بهرهوری ،به افزایش کیفیت شاغالن و تأثیر آن بر پیشرفت فنی و بهبود کارایی میانجامد .همچنین ،سرمایه انسانی،
مکمل سرمایه فیزیکی است ( .)Lucas, 1990در مدل رشد ( ،)Nelson & helps, 1966نقش آموزش در
تولید ،فراتر از یک نهاده همانند سرمایه است و بهعنوان منشأ ابداع و ابتکار مطرح میشود .در مدلهای رشد
( )Romer, 1990( ،)Lucas, 1989و ( )Grossman and Helpman, 1991نیز آموزش بهعنوان عامل
رشد بهرهوری قلمداد میگردد .در این مدلها ،بر اثرات سرریز آموزش در تولید و تسریع انطباق فنی از طریق
نوآوری و جذب و شبیهسازی فناوریهای جدید از کشورهای دیگر تأکید میشود .به اعتقاد ()Barro, 2001
آموزش ،توان جذب فناوری از کشورهای پیشرفته را افزایش میدهد .عالوه بر تحصیالت و آموزش شاغالن،
مخارج آموزشی نیز ازجمله عوامل مهم و تعیینکننده بهرهوری به شمار میآید ،زیرا منجر به افزایش کیفیت
آموزش شاغالن و تسریع شکلگیری سرمایه انسانی میشود )Mayer, 2001( .سرمایه انسانی را بهواسطه نقش
آن در تسهیل ایجاد و جذب فناوریهای جدید ،از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری و آموزش و کیفیت آن
را از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سرمایه انسانی میداند .سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 1نیز در گزارش

)The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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«آینده بهرهوری» ،با بیان اینکه مخارج آموزشی موجب افزایش ظرفیت کارگران برای یادگیری مهارتهای جدید
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میشود ،کاهش «ناهماهنگی شغلی -مهارتی» و افزایش انعطافپذیری در مقابل تغییرات فناوری و محیطی را
حاصل مخارج آموزشی میداند .درواقع ،مخارج آموزشی ،منجر به کسب دانش جدید یا ارتقای دانش موجود و
افزایش بهرهوری میگردد ( .)Shah Abadi & Amiri, 2010کیفیت نیروی انسانی مهمترین عامل مؤثر در بهبود
بهرهوری است .خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه است ،زیرا این خصوصیات میتواند موجب بهرهوری و
تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر و توسعه شود .شولتز معتقد بود که نقش بهبود کیفیت نیروی کار که از
طریق سرمایهگذاری در سرمایه انسانی حاصل میشود ،بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده رشد در تحلیلهای
سنتی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی فراموش شده است .ابعاد اصلی تشکیل سرمایه انسانی شامل آموزش،
تحصیالت ،تخصص ،سالمت و تجربه است که هریک با ارتقای کیفیت نیروی کار موجب میشود که از یک
طرف عامل کار ماهرتر ،کارآزمودهتر و تواناتر شود و از طرف دیگر ،بهبود در پیشرفت دانش و فناوری را در پی
دارد که سبب میشود تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل کند و بدین ترتیب ،مشاهده میشود که گسترش
بهرهوری و کارایی در هر دو عامل تولید ناشی از آموزش و پیشرفت دانش فنی است ( Mtotefaker Azad
 .)et al, 2015همچنین ،طرفداران نظریه سرمایه انسانی معتقدند که سرمایهگذاری در این حوزه باعث خالقیت
و تغییرات فنآورانه میشود .بهبیاندیگر کشورهایی که دارای درصد باالتری از شهروندان آموزشدیده و متخصص
هستند ،امکان بیشتری در ارائه خالقیت و تکنولوژیهای نوین دارند .بهبیاندیگر این کشورها در مرز تکنولوژی
هستند .در مقابل کشورهایی که فقیر هستند و از سطح بهرهوری کمتری برخوردار هستند میتوانند با سرمایهگذاری
در آموزش و توسعه آموزشی از ابداعات و خالقیتهای کشورهای دارای توسعه باال که در مرز تکنولوژی هستند
استفاده کرده و به این طریق شکاف توسعهای خود را کاهش دهند .بهبیاندیگر توسعه آموزشی در کشورهای
درحالتوسعه اثربخشی بیشتری را نسبت به کشورهای توسعهیافته دارد؛ زیرا این کشورها میتوانند شکاف
توسعهای خود را با سرمایهگذاری در آموزش از طریق مرزهای دانشی کشورهای توسعهیافته کاهش دهند
(.)Barbari et al, quoted by Basten and Cuaresma , 2014
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از دیدگاههای متفاوتی توسعه تعریف شده است ،Sen .اقتصاددان و فیلسوف هندی با تأکید و توجه خاصی که
بر عامل انسانی و سرمایهگذاری در منابع انسانی دارد ،توسعه را افزایش توانمندیها و بهبود استحقاقها میداند
(  )Azimi, 1992( .)Barbari et al, quoted by Sen translated by Nori, 2013توسعه را تغییر
روش تولید از مبنای سنتی به علمی تعریف میکند .وی معتقد است توسعه مجموعهای از پنج عامل مرتبط به هم
یعنی آموزش مناسب برای توسعه ،فرهنگ مناسب ،تشکیل سرمایه ،نظام مدیریت و اقتصاد مناسب ،و حفظ ثبات
نظام میداند.
هدف توسعه ،پرورش قابلیتهای انسان و گسترش امکانهای او است .درآمد تنها یکی از این امکانها و البته
امکانی ضروری است .اما زندگی حقیقی انسان در کل ،چیز دیگری است .برخورداری انسان از زندگی طوالنی و
سالم و خالق در محیط زیستی غنی و در جامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است .مدتها توسعه را
به معنای رشد تولید ناخالص ملی میدانستهاند ،اما رفاه ،رشد اقتصادی و زندگی انسانی ،مفهوم توسعه انسانی را
تشکیل میدهن د .این مفهوم متضمن فرایندهایی است که پرورش شکوفایی استعدادهای انسان میانجامد و
مشارکت افراد را در جریان رشد اقتصادی میسر میسازد و راه بهرهگیری آنها را افزایش تولید ملی را هموار
میکند .مرتبط ساختن شرایط اقتصادی و زندگی انسان کانون توجه توسعه انسانی است .مفهوم توسعه انسانی،
انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار میدهد و همچنین موضوعهای عمیقی را درباره ویژگیهای اقتصادی و
چگونگی توزیع آن مطرح میسازد .توسعه انسانی مستلزم برنامهها و فعالیتهای چندبخشی و سیاست کالن
اقتصادی است .هدف نهایی این میباشد که رشد اقتصادی به بهبود رفاه مردم بیانجامد .رشد اقتصادی شرط الزم
توسعه انسانی است و شرط کافی نمیباشد .کیفیت این رشد اقتصادی نیز به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است.
مفهوم توسعه انسانی به هر دو جنبه رشد نظر دارد و درعینحال تأکید بیشتری بر جنبههای کیفی آن دارد .مایه
اصلی این مفهوم نوین ،آن است که توسعه باید چیزی بسیار بیشتر از افزایش درآمد و ثروت باشد .کانون توجه
توسعه باید انسان باشد و هدفهای عمدهای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادالنه از فرصتهای
اقتصادی را دنبال کند ( )Rahimi et al, 2014 quoted by Griffin & McCollney, 1992

شامل سالمت و بهداشت و طول مدت زندگی ،آموزش ،و سطح استاندارد زندگی را نشان میدهد ،اما ازآنجاکه
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این موضوعات کیفی و بسیار کلی میباشند ،الزم است برای کمی نمودن آنها شاخصهای جانشین در هر
موضوع در نظر گرفته شده و با استفاده از آمار و اطالعات موجود در این زمینه و استفاده از روشهای آماری
مناسب به محاسبه شاخص کلی و ترکیبی توسعه انسانی پرداخت .برنامه توسعه سازمان ملل متحد 1از سال 1990
تا قبل از گزارش سال  2010برای موضوع سالمت و بهداشت و طول مدت زندگی ،شاخص امید به زندگی در
بدو تولد؛ برای موضوع آموزش ،دو شاخص میزان با سوادی در افراد بزرگسال و میزان ثبتنام در مقاطع تحصیلی
مدارس؛ و برای سطح زندگی ،شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی به دالر آمریکا در نظر گرفته بود ،اما در
گزارش سال  2010بهغیراز موضوع بهداشت که همچنان با شاخص امید به زندگی در بدو تولد اندازهگیری
میشود ،در مورد دو موضوع دیگر ،شاخصهای جزئی تغییر کردهاند ،به این صورت که برای موضوع آموزش از
دو شاخص متوسط طول آموزش 2برای افراد باالی  25سال و طول دوره مورد انتظار برای تحصیل 3کودکان در
سن ورود به مدرسه و برای موضوع سطح استاندارد زندگی بهجای سرانه تولید ناخالص داخلی از سرانه درآمد
ناخالص ملی به دالر آمریکا و بر اساس برابری قدرت خرید 4استفاده شده است ((معاونت توسعه و مدیریت و
سرمایه انسانی ،به نقل از ( .)Zanghene, 2016

 -3-2آموزش و توسعه انسانی
از زمان اسمیت و مالتوس ،اهمیت سرمایهگذاری در تواناییهای انسان برای تحریک رشد اقتصادی موردحمایت
قرار گرفته است )Smith, 1776( .شخص تحصیلکرده را با ماشینهای گرانقیمت مقایسه میکندMarshal, ( .
 )1930دانش را بهعنوان قدرتمندترین موتور تولید و با ارزشترین سرمایه برای انسان سرمایهگذاری شده تعریف
کرده است .آموزش و پرورش کاالی عمومی است ،زیرا غیررقابتی و غیرقابل استثناء است .مفهوم کاالی عمومی
توسط ( )Samuelson, 1954در مقاله برجسته خود تحت عنوان "نظریه محض هزینههای عمومی "5مطرح
شد .او کاالهای عمومی را "کاالهای مصرف جمعی" خواند .در این مقاله ،وی اظهار داشت که عالقه خودخواهانه

2

)Mean Years of Schooling (MSE
)Expected Years of Schooling (EYS
4
)Purchasing Power Parity (PPP
5
The Pure Theory of Public Expenditure
3

7
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هر کسی باعث میشود که آنها سیگنالهای دروغین بدهند و وانمود کنند که نسبت به یک فعالیت مصرفی
جمعی معین نسبت به آنچه درواقع دارد ،عالقه نشان میدهند .مقاله وی نشان داد که سیستم قیمتگذاری
غیرمتمرکز نمیتواند به کنترل بهینه سطوح مصرف جمعی کمک کند .بنابراین ،دولت باید از طریق سیاست هزینه
عمومی برای مصرف بهینه جمعی آموزش و پرورش مداخله کند ،زیرا این امر از مصالح عمومی است .با توجه
به مدل رشد درونزای ارائهشده توسط ( ،)Lucas, 1988سرمایهگذاری آموزش و پرورش برای رشد اقتصادی
حیاتی است )Musgrave and Rostow( .مدلی را تحت عنوان علل رشد هزینههای عمومی ایجاد کردند.
آنها ادعا کردند که هزینههای عمومی پیششرط رشد اقتصادی است .بخش عمومی در ابتدا از زیرساختهای
اقتصادی مانند جادهها ،راهآهن ،آبرسانی و غیره برخوردار است .با رشد اقتصادی ،تراز سرمایهگذاری عمومی از
طریق افزایش هزینهها برای آموزش ،خدمات بهداشتی و رفاهی به سمت توسعه سرمایه انسانی پیش میرود
(  .)Annapoorna & Pate quoted by Muritala and Taiwo, 2001بنابراین ،آموزش بهعنوان یک
عامل حیاتی برای توسعه منابع انسانی و سرمایهگذاری در آموزش و پرورش بهعنوان استراتژی توسعه انسانی
برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصاد ،در بین اقتصاددانان و سیاستگذاران در سراسر جهان مورد استقبال چشمگیر
قرارگرفته است ( .)Pate & Annapoorna, 2019آموزش هم در سطح عمومی و هم در سطح آموزش عالی
تأثیر مثبت و اثرگذار بر توسعه دارد ( )Hassana & Coorayb, 2015( .)Barbari & et al, 2017iدر
مطالعه خود بر روی کشورهای آسیایی تأثیر آموزش را بر رشد اقتصادی در تمامی سطوح مثبت و معنیدار
بهدست آوردند .باالتر بودن سطح سواد کشورهای توسعهیافته نسبت به کشورهای درحالتوسعه با نظریه رشد
درونزای ( )Romer, 2001که به تأثیر آموزش و سرمایهگذاری در علم بر توسعه تأکید میکند ،مطابقت دارد.
نتایج پژوهش ( )Tarboo & Basirat, 2016بر تأثیر بلندمدت و کوتاهمدت چنین رابطهای تأکید دارند.
( )Hooshmand et al, 2011پایین بودن سرمایهگذاری در آموزش عمومی را از دالیل عدم رشد و توسعه
کافی کشورهای درحالتوسعه میدانند )Mercan and Seze, 2014( .هم اختصاص هزینههای بیشتر در
آموزش را برای توسعه در ترکیه ضروری دانستهاند ،)Zhang and Zhuang, 2011( .هم تأکید بر این نکته

منطقه دارد (.)Barbari et al, 2017

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-08-15

دارند که در مناطق کمتر توسعهیافته سرمایهگذاری در آموزش عمومی اثرگذاری بیشتری را در رشد و توسعه

تأثیر مخارج آموزشی دولت بر شاخص توسعه انسانی در ایران9/

 -4-2پیشینه پژوهش
 -1-4-2پژوهشهای داخلی
( )Almasi & Gharababa, 2009تأثیر سرمایهگذاری در آموزش عالی بر رشد و توسعه ایران طی دوره -1384
 1350با استفاده از رابطه علیت گرنجری استاندارد و مدل تصحیح خطا بررسی کردند .یافتههای پژوهش آنها
حاکی از آن است که در بلندمدت تأثیر سرمایه انسانی بر توسعه ایران مثبت بوده است .اما در کوتاهمدت تأثیر
آموزش عالی بر توسعه در برخی از دورههای زمانی نامحسوس است.
( )Hoseini & Taheri Fard, 2010به بررسی نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی بر اساس تجربه
کشورهای ژاپن و چین میپردازند .آنها بیان میکنند آموزش از طریق ارتقاء مهارتها ،تواناییها و شایستگیهای
فردی منجر به انباشت سرمایه انسانی در فرد و جامعه میشود و دامنه آزادی فرد را بهوسیله افزایش توانمندیهای
او توسعه میدهد .همچنین آنها بیان میکنند برای تبیین تأثیر آموزش بر سرمایه انسانی دو رویکرد عمده وجود
دارد :رویکرد بهرهوری و رویکرد قابلیتی .در رویکرد بهرهوری ،هدف از آموزش تنها افزایش بهرهوری نیروی
کار است ،اما در رویکرد قابلیتی ،آنچه بیشتر حائز اهمیت است ،ارتقاء فرهنگی و اجتماعی ناشی از آموزش
است .در نظام بینالمللی نوین تقسیم کار ،آموزش نقش محوری را در تقسیم کشورهای جهان دارا است و
کشورهایی که از نظام آموزشی مطلوبتری برخوردار هستند ،توانستهاند با استفاده از تولیدات با فناوری باال و
دانشبنیان از رشد اقتصادی پایدار برخوردار گردند .بر اساس تجربه دو کشور ژاپن و چین در خصوص آموزش
و نظام آموزشی .میتوان نتیجه گرفت که طراحی نظام آموزشی مناسب ،پیششرط اصلی توسعهیافتگی هر کشور
و حرکت کشور در مسیر کشورهای توسعهیافته خواهد بود.
( )Sabeti et al, 2014تأثیر نقش آموزش بهویژه آموزش عالی را در توسعه ملی در کشورهای درحالتوسعه
و توسعهیافته از طریق پرسشنامه و ضریب همبستگی پیرسون بررسی کردند .آنها نتیجه میگیرند در غالب

بخشیدهاند .اختالف اصلی که باعث تفاوت معنیدار بین وضعیت کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه شده

9
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است ،نوع نگرش آنها به توسعه علمی و ارزشگذاری آنان به این عامل حیاتی و پایه اصلی توسعه است .هرچه
آموزش بیشتر و باکیفیت بهتر ارائه شود ،توسعه ملی سریعتر صورت میگیرد.
( )Tarboo & Basirat, 2016تأثیر هزینههای آموزش عمومی را بر توسعه سرمایه انسانی طی دوره 1998تا
 2013بر روی کشورهای منتخب موردبررسی قرار دادند .بر اساس مطالعه مذکور ،اثر متغیر مخارج آموزش
وپرورش دولت در کوتاهمدت و بلندمدت بر توسعه سرمایه انسانی مثبت و معنیدار بوده است .همچنین رشد
اقتصادی کشورها در ارتباط با سرمایه انسانی ،سطح دانش و تخصص نیروی انسانی است.
( )Barbari et al, 2017بهمنظور بررسی تأثیر آموزش بر توسعه ایران و  11کشور منتخب در بازه زمانی -2015
 ،1980اثر متغیرهای آموزشی (هزینه آموزش عالی ،نرخ باسوادی و تعداد دانشجویان) را بر روی توسعه بررسی
کردهاند و با استفاده از تحلیل طولی و پانل دیتا ،مدل موردنظر برازش نمودهاند .آنها نتیجه گرفتند ،بیشترین تأثیر
را آموزش عمومی (نرخ باسوادی) و پس از آن شاخص هزینههای دولت در آموزش عالی بر توسعه دارند .ضمناً
کشورهای ژاپن ،انگلیس و آمریکا که از سابقه بیشتری در توسعه آموزشی برخوردار هستند ،ازنظر شاخصهای
توسعه در وضعیت باالتری قرار دارند.
( )Sanatghran et al, 2018رابطه هزینه آموزشی دولت و خانوار با توسعه انسانی ایران را در سالهای
 1394-1369با روش گشتاورهای تعمیمیافته 1و تابع کاب-داگالس تعمیمیافته موردبررسی قرار دادند .یافتههای
آنها نشان میدهد هزینههای آموزشی دولتی اثر مثبت بر شاخص توسعه انسانی دارد.

 -2-4-2پژوهشهای خارجی
( )Mallick et al, 2016تأثیر پویای مخارج عمومی آموزشی را بر رشد اقتصادی  14کشور عمده آسیایی با
استفاده از روش حداقل مربعات کامالً تعدیلشده 2و تصحیح خطای برداری پانل )PVECM( 3طی دوره 1973

)Method of Moments (GMM
)Fully Modified ordinary Least Square (FMOLS
3
)Panel Vector Error Correction Model (PVECM
2
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تا  2012بررسی میکنند .نتایج برآورد مدل آنها با روش حداقل مربعات معمولی کامالً تعدیلشده 1تأثیر مثبت و
معنیدار مخارج آموزشی را بر توسعه اقتصادی کشورهای مذکور نشان میدهد .بهعالوه ،الگوی تصحیح خطای
برداری پانل ،علیت گرنجری یک طرفه را از رشد اقتصادی به طرف مخارج آموزشی در کوتاهمدت و بلندمدت
نشان میدهد ،اما مخارج آموزشی فقط علیت گرنجری رشد اقتصادی در بلندمدت در همه کشورهای تحت
بررسی میباشد .همچنین ،بهعنوان یک گروه ،روش حداقل مربعات کامالً تعدیلشده ،تأثیر مثبت هزینههای
آموزشی را بر رشد اقتصادی نشان میدهد .این تحقیق استدالل میکند که بخش آموزش یکی از عناصر مهم رشد
اقتصادی در کشورهای موردنظر است ،بنابراین بخش آموزش باید در الویت قرار گیرد و سهم بسیاری از کل
مخارج دولت در بخش آموزش عالی و فنی را به خود اختصاص دهد.
( )Rinald, 2017تأثیر آموزش بر شاخص توسعه انسانی را در اندونزی بررسی نموده است .در این پژوهش
از میانگین طول تحصیل در مدرسه و تعداد باسوادها بهعنوان شاخص تحصیل استفاده شده است .روش تحلیل،
رگرسیون چندگانه و آزمون  tاست .نتیجه تحقیق نشان میدهد که شاخص آموزش تأثیر قابلتوجهی در شاخص
توسعه انسانی در اندونزی دارد .همچنین افزایش کیفیت در بخش آموزش و پرورش میتواند موجب افزایش
شاخص توسعه انسانی شود.
( )Patel and Annapoorna, 2019در پژوهش خود تحت عنوان مخارج آموزش عمومی و تأثیر آن بر
توسعه منابع انسانی عنوان میکنند ،سیاستهای ملی آموزش هند در سالهای  1986 ،1968و  ،1992سهم
هزینههای آموزشی عمومی از تولید ناخالص داخلی را  %6توصیه کردهاند ،ولی در یک و نیم دهه گذشته این
سهم بهطور متوسط  %3/77بوده است .این بودجه ناکافی را میتوان یکی از عوامل رتبه پایین هند از نظر شاخص
توسعه انسانی در نظر گرفت .آنها برای تجزیه و تحلیل رابطه بین هزینه دولت در آموزش و بهبود کیفیت منابع
انسانی ،از آزمون علیت گرنجر استفاده میکنند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کافی نبودن مخارج آموزش
عمومی و عدم حمایت مالی بر توسعه منابع انسانی در هند تأثیر منفی داشته است.
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 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت و روش ،توصیفی -تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است .در این پژوهش از
دادههای .در این تحقیق برای گردآوری مباحث نظری ،از روش کتابخانهای (کتب و مقاالت) ،اسناد کاوی
استفادهشده است .روش برآورد مدل بر اساس روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفههای توزیعی مبتنی بر
ادبیات نظری و پیشینه مطالعات مرتبط با آموزش و شاخص توسعه انسانی میباشد .پس از برآورد مدل ،نتایج
تفسیر میگردند .جامعه نمونه پژوهش ایران میباشد .روش نمونهگیری آن تصادفی است که براساس حداکثر
دادههای موجود انتخاب شده است .بازه موردبررسی شامل سالهای  2001 -2018میباشد که بر اساس موجود
بودن دادههای موردنیاز پژوهش تعیین شده است.
معادله ( )1با توجه به پژوهشهای ( ))Barbari et al, 2017که تأثیر مخارج آموزش عالی دولت را بر شاخص
توسعه انسانی بررسی کردهاند و ( )Mallick et al, 2016که تأثیر هزینه عمومی آموزشی را بر رشد اقتصادی
مطالعه کردهاند ،جهت برآورد تأثیر مخارج آموزشی دولت به تفکیک عالی ،متوسطه و ابتدایی بر شاخص توسعه
انسانی معرفی میشود.
)1(.

LHDIt = β0 + β1 LETt + β2 LESt + β3 LEPt + ɛt

که در آن  ،LHDIلگاریتم طبیعی شاخص توسعه انسانی؛  ،LETلگاریتم درصد مخارج آموزش عالی از کل
هزینه آموزشی دولت؛  ، LESلگاریتم درصد مخارج آموزش متوسطه از کل هزینه آموزشی دولت؛  ،LEPلگاریتم
درصد مخارج آموزش ابتدایی از کل مخارج آموزشی دولت؛  ،ɛجمله اخالل و  ،tزمان؛  ،β0ضریب ثابت؛ ،β1
 β2و  β3به ترتیب کششهای شاخص توسعه انسانی نسبت به مخارجهای آموزشی عالی ،متوسطه و ابتدایی
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میباشند .داده شاخص توسعه انسانی از سایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد 1و داده مخارج آموزش عالی،
متوسطه و ابتدایی از بخش شاخصهای توسعه جهانی 2مربوط به سایت بانک جهانی جمعآوری شده است.

 -1-3آزمون ایستایی (مانایی) متغیرها
قبل از برآورد مدل فوق الزم است تا آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل صورت میگیرد ،تا در صورت
نامانابودن برخی از متغیرها در سطح و یا متفاوت بودن درجه انباشتگی آنها ،از الگوی خود توضیحی با وقفههای
توزیعی معرفی شده توسط ( )Pesaran and Shin, 1999و ()Pesaran, Shin and Smith, 2001
استفاده شود.
معادله پژوهش بر اساس روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی ( )2برآورد میشود.
()2

p

q

∆LHDIt = β0 + ∑i−1 β1t ∆LHDIt−i + ∑i=0 β2t ∆LETt−i + ∑ri=0 β3t ∆LESt−i + ∑si=0 β4t ∆LEPt−i +
β5 LHDIt−1 + β6 LETt−1 + β7 LESt−1 + β8 LEPt−1 + ɛt

که در آن  ،β0عرض از مبدأ؛  β3 ،β2 ،β1و  β4ضرایب پویا یا کوتاهمدت هستند؛ درحالیکه ،β7 ،β6 ،β5
و  β8ضرایب بلندمدت میباشند .همچنین در مدل خطای تصحیح ،معادله ( )3برآورد میشود.
()3

q

p

∆LHDIt = α0 + ∑i−1 α1t ∆LHDIt−i + ∑i=0 β2t ∆LETt−i + ∑ri=0 β3t ∆LESt−i +
∑si=0 β4t ∆LEPt−i + 𝜆𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + et

که در آن 𝜆 ،پارامتر سرعت تعدیل خطای تصحیح3؛  ،Cباقیماندههایی است که از مدل همگرایی برآورد
شدهی معادله فوق بهدست میآید.

 -2-3آزمون ثبات پارامترها و واریانس مدل:

)The United Nations Development Programme (UNDP
)World Development Indicators (WDI
3
)Error Correction Model (ECM
2

13

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-08-15

1

 /14فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال سیزدهم* شماره اول* بهار 1400

جهت بررسی ثبات پارامترها و واریانس مدل از آزمونهای مجموع تجمعی پسماندهای بازگشتی 1و مجموع
مجذور تجمعی پسماندهای بازگشتی  2استفاده شده است .آزمون مجموع تجمعی پسماندهای بازگشتی مبتنی بر
آماره ( )4است:
t = k + 1, … , n

( )4

Wi
,
S

∑ = Wt

که  Sخطا یا پسماند معیار رگرسیونی است که برای  nعنصر نمونه برازش شده است Wt .مجموع تجمعی
میباشد و در برابر  tرسم میشود .اگر بردار 𝛽 از دورهای به دوره دیگر ثابت بماند  E(Wt ) = 0است و اگر 𝛽
تغییر کند  Wtاز خط میانگین صفر دور میشود .اهمیت هرگونه انحراف از خط صفر با توجه به یک جفت خط
مستقیم که فاصله آنها با افزایش  tافزایش مییابد .آزمون مذکور دارای نموداری از  Wtرا در برابر  tرسم میکند
و خطوط بحرانی  5درصد را نیز نمایش میدهد .حرکت  Wtبه بیرون از خطوط بحرانی نشانگر ناپایداری
پارامترها میباشد.
آزمون مجموع مجذور تجمعی پسماندهای بازگشتی با تابع ( )5نشان داده شده است:

( )5

t = k + 1, . . . , n

Wt

∑t

St = ∑nk+1 W2i ,
i

k+1

خط میانگین که مقدار انتظاری این تابع را با فرض ثبات پارامترها بهدست میدهد عبارت است از = ) E(St
t−k
n−k

این خط از مقدار صفر در  t = kتا مقدار یک امتداد مییابد .مفهوم انحراف  Stاز خط انتظاری با توجه به

)cumulative sum of recursive residuals (CUSUM
)cumulative sum of square of recursive residuals (CUSUMQ

1
2
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یک جفت خط مستقیم موازی در حول خط انتظاری مشخص میشود .آزمون نموداری از  Stرا بهدست میدهد
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و خط میانگین و یک جفت خط بحرانی  5درصدی را نمایش میدهد .حرکت  Stبه خارج خطوط بحرانی
نشانگر ناپایداری پارامترها میباشد .نتایج آزمونهای مذکور به ترتیب در نمودارهای پیوست  6و  7ارائه شده
است .با توجه به اینکه مسیر حرکت پسماندهای بازگشتی یا  Stاز محدوده دو خط بیرون نیامده است ،بنابراین
در سطح احتمال  %95فرضیه بیثباتی پارمترها رد میشود .لذا ثبات دائمی بلندمدت را برای پارمترهای مدل طی
دوره مورد پذیرفته میشود .این بدین مفهوم است که در مدل شکست ساختاری وجود ندارد ( Lillian et al,

.)1996

 -4یافتههای پژوهش
نتایج آزمون ایستایی (مانایی) متغیرهای مدل بر اساس آزمونهای دیکی -فولر تعمیمیافته 1و فیلیپس -پرون در
جدولهای ( )1و ( )2گزارش شده است.
جدول  -1آزمون ایستایی (مانایی) با استفاده از آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته متغیرهای مدل

دادهها

دادهها

LHDI

-3/656

-8/758

LET

3/932

-4/433

LES

-0/083

-4/148

متغیر

فرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد (نامانایی) در سطح دادهها بدون
روند و عرض از مبدأ با معنیداری  99درصد رد میشود.
فرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد (نامانایی) در سطح دادهها با روند
و عرض از مبدأ با معنیداری  95درصد رد میشود.
فرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد (نامانایی) با تفاضل اول بدون
روند و عرض از مبدأ با معنیداری  99درصد رد میشود.

)Augmented Dickey-Fuller (ADF

15
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LEP

-0/729

-3/752

فرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد (نامانایی) با تفاضل اول بدون
روند و عرض از مبدأ با معنیداری 99درصد رد میشود.

همانطور که از نتایج خالصهشده در فوق مشخص است ،دادههای متغیرهای مدل به غیر از لگاریتم شاخص
توسعه انسانی و لگاریتم مخارج آموزش عالی که در سطح داده مانا هستند ،بقیه دادههای متغیرها یعنی لگاریتم
مخارج آموزش متوسطه و لگاریتم مخارج ابتدایی با یک تفاضل مانا میشوند .بنابراین از آنجاکه متغیرهای این
پژوهش دارای درجه انباشتگی ) (و ) (هستند ،از الگوی خود توضیحی با وقفههای توزیعی برای بررسی
روابط میان متغیرها استفاده میشود.

جدول  -2آزمون ایستایی (مانایی) با استفاده از آزمون فیلیپس -پرون متغیرهای مدل
متغیر

در سطح

در تفاضل

دادهها

اول دادهها

LHDI

-5/465

-3/854

LET

-5/633

-4/485

LES

-0/080

-4/159

LEP

-2/171

-3/753

نتیجه فرض عدم ایستایی و سطح معنادار بودن
فرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد (نامانایی) در سطح دادهها با
عرض از مبدأ با معنیداری 99درصد رد میشود.
فرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد (نامانایی) در سطح دادهها با
روند و عرض از مبدأ با معنیداری  95درصد رد میشود.
فرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد (نامانایی) با تفاضل اول
بدون روند و عرض از مبدأ با معنیداری 99درصد رد میشود.
فرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد (نامانایی) با تفاضل اول
بدون روند و عرض از مبدأ با معنیداری  99درصد رد میشود.

همچنین بر اساس نتایج جدول فوق که مانایی یا ایستایی دادههای متغیرها را با توجه به شکست ساختاری نشان

مخارج آموزش عالی که در سطح داده مانا هستند ،بقیه دادههای متغیرها یعنی لگاریتم مخارج آموزش متوسطه و
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لگاریتم مخارج ابتدایی با یک تفاضل مانا میشوند .بنابراین ازآنجاکه متغیرهای این پژوهش دارای درجه انباشتگی
) (و ) (هستند ،از الگوی خود توضیحی با وقفههای توزیعی برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده
میشود.

جدول ( )3تخمین الگوی پویا با وقفههای توزیعی وابسته به مدل معیار شوارتز -بیزین (1و1و0و ARDL )1را
نشان میدهد.
جدول  -3تخمین الگوی پویا با وقفههای توزیعی
آماره  tو سطح معنیدار بودن

انحراف معیار

ضریب

متغیر

(14/484 )0/000

0/048

0/696

)LHDI (-1

(6/591 )0/000

0/012

0/077

LET

(6/201 )0/000

0/011

0/066

LES

(-3/834 )0/000

0/011

-0/043

)LES (-1

(0/997 )0/345

0/017

0/017

LEP

(-4/197 )0/000

0/017

0/072

)LEP(-1

(-2/846 )0/019

0/081

-0/229

C

مأخذ :نتایج تخمین

همانطور که از جدول فوق مشخص است ،متغیرهای لگاریتم شاخص توسعه انسانی ،لگاریتم آموزش متوسطه
 514/406و احتمال آن بیش از  %99است (( 9( = 514/406 )0/000و  .)F)6همچنین با توجه به آزمونهای
تشخیص خودهمبستگی سریالی وجود ندارد (

=)1

17

(Serial Correlation*CHSQ
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].81001[.394

=)8

1,

( .)1.4711[.225]*Fهمچنین ضرایب لگاریم

شاخص توسعه انسانی ،مخارج آموزش عالی و متوسطه مثبت و در سطح یک درصد بامعنی هستند ،اما ضریب
لگاریتم مخارج ابتدایی اگرچه مثبت میباشد ولی معنیدار نیست.
نتایج آزمونهای تشخیص در جدول ( )4و بهطور خالصه در ذیل جدول نشان داده شده است.

جدول  -4آزمونهای تشخیص (مدل تأثیر مخارج آموزشی بر توسعه انسانی)
F Version
( 8( = 0/810 )0/394و F)1

LM Version
(CHSQ)1( = 1/471 )0/225

Test Statistics
خودهمبستگی سریالی

( 8( = 1/225 )0/301و F)1

(CHSQ)1( = 2/125 )0/145

شکل تابعی

Not applicable
( 14( = 0/124 )0/730و F)1

(CHSQ)2( = 4/869 )0/088

نرمال بودن جزء اخالل

(CHSQ)1( = 0/140 )0/708

واریانس ناهمسانی

مأخذ :نتایج آزمون
2
X nor

= 2.125(0.145),

2
X fun

R2 = 0.997

= 1.471(0.225),
= 4.869(0.088),

2
X ser

2
X hetro
= 0.140(0.708),

همانطور که از نتایج مشخص است ،برقراری فرضهای کالسیک رگرسیون تأیید میشود ،یعنی نتایج حکایت
از عدم خودهمبستگی جمالت خطا ،عدم واریانس ناهمسانی ،تصریح فرم تابعی و نرمال بودن جمالت خطا
میکند.

( )Benerjee, et al, 1996استفاده میشود .فرمول محاسباتی برای این آزمون بهصورت زیر میباشد :مجموع
ضرایب متغیرهای وابسته وقفهدار منهای یک تقسیم بر مجموع انحراف معیارهای متغیرهای وابسته وقفهدار یعنی:
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برای بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت (وجود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل) در مدل از روش
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 − 1مجموع ضرایب متغیرهای وابسته وقفهدار

=𝑡

مجموع انحراف معیارهای متغیرهای وابسته وقفهدار
اگر آماره محاسباتی ازنظر قدر مطلق بیشتر از مقدار بحرانی جدول بنرجی ،دوالدو و مستر باشد ،فرضیه صفر
مبنی بر نبود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل رد و وجود رابطه بلندمدت تأیید میشود .نتایج بررسی وجود رابطه
تعادلی بلندمدت (وجود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل) در جدول ( )5نشان داده شده است.

جدول  -5بررسی وجود رابطه بلندمدت (هم انباشتگی)
مدل \ آزمون

( 1و  1و  0و ARDL)1
0.696 − 1
= −6.33
0.048

آماره  tمحاسباتی

= ∗𝑡

𝑡 = −3.91

مقدار بحرانی جدول بنرجی ،دوالدو و مستر

تأیید وجود رابطه بلندمدت

نتیجه

مأخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که از جدول فوق مشخص است قدر مطلق آماره محاسباتی (  ) t*= 6.33بزرگتر از قدر مطلق مقدار
آن از مقدار بحرانی جدول مذکور ( )t = 3.91است .بنابراین وجود رابطه بلندمدت یا هم انباشتگی (هم جمعی)

بین متغیرهای مدل تائید میشود.
نتایج برآورد ضرایب بلندمدت مدل یعنی تأثیر مخارج آموزشی دولت به تفکیک عالی ،متوسطه و ابتدایی بر

جدول  -6برآورد ضرایب بلندمدت
آماره  tو سطح احتمال

ضرایب

19

متغیرها
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شاخص توسعه انسانی در ایران طی دوره  2001-2018در جدول ( )6ارائه شده است.
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(11/423)0/000

0/255

LET

(2/792)0/021

0/073

LES

(-2/615)0/028

-0/181

LEP

(-4/028)0/003

-0/755

C

مأخذ :نتایج تخمین

همانطور که از جدول فوق مشخص است کشش شاخص توسعه انسانی نسبت به سهم مخارج آموزش عالی از
کل مخارج آموزشی دولت برابر با  0/26و در سطح  %99بامعنی میباشد و بیانگر این است ،اگر سهم مذکور %1
افزایش یابد شاخص توسعه انسانی  %0/26افزایش مییابد .همچنین کشش شاخص توسعه انسانی نسبت به سهم
مخارج آموزش متوسطه به کل مخارج آموزشی دولت برابر با  %0/07و در سطح  %95معنیدار است و حاکی از
این میباشد اگر سهم مذکور  %1افزایش یابد ،شاخص توسعه انسانی  %0/07افزایش مییابد .کشش سهم مخارج
آموزش ابتدایی نسبت به مخارج آموزشی دولت برابر با  -0/18و در سطح  %95معنیدار میباشد و بیانگر این
است اگر سهم مذکور  %1افزایش یابد شاخص توسعه انسانی  %0/18کاهش مییابد.
نمایش تابع بلندمدت تأثیر مخارج آموزشی دولت به تفکیک عالی ،متوسطه و ابتدایی بر شاخص توسعه اسالمی
در ایران طی دوره  2001-2018بهصورت معادله ( )6است:
( )6

LHDI = −0.755 + 0.255LET + 0.073LES − 0.181LEP

پس از دستیابی به برآورد ضرایب بلندمدت مدل ،اکنون میتوان پویایی مدل و ضرایب کوتاهمدت مدل را با
استفاده از برآورد الگوی تصحیح خطا 1تعیین کرد .نتایج برآورد ضرایب کوتاهمدت مدل و ضریب خطای تصریح
در جدول ( )7گزارش شده است .این ضریب  -0/304میباشد و معنیداری آن در سطح یک درصد میباشد.
این ضریب بیان میکند که بیش از سه دوره یا سال طول میکشد تا انحرافات در کوتاهمدت از رابطه تعادلی در
بلندمدت تعدیل شود.

)Error Correction Model (ECM

1
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آماره  tو سطح احتمال

ضرایب

متغیرها

(6/591)0/000

0/078

dLET

(6/201)0/000

0/066

dLES

(0/997)0/340

0/017

dLEP

(-2/846)0/016

-0/229

dC

(-6/336)0/000

-0/304

)ecm(-1

مأخذ :نتایج تخمین
جدول فوق که نتایج برآورد ضرایب مدل را در کوتاهمدت نشان میدهد ،حاکی از این است که کشش
شاخص توسعه انسانی نسبت به سهم مخارج آموزش عالی از کل مخارج آموزشی دولت برابر با  0/08و در
سطح  %99بامعنی میباشد و بیانگر این است ،اگر سهم مذکور  %1افزایش یابد شاخص توسعه انسانی %0/08
افزایش مییابد .همچنین کشش شاخص توسعه انسانی نسبت به سهم مخارج آموزش متوسطه به کل مخارج
آموزشی دولت برابر با  %0/07و در سطح  %95معنیدار است و حاکی از این میباشد اگر سهم مذکور  %1افزایش
یابد ،شاخص توسعه انسانی  %0/07افزایش مییابد .کشش سهم مخارج آموزش ابتدایی نسبت به مخارج آموزشی
دولت برابر با  0/02ولی معنیدار نمیباشد .ضریب تصحیح خطا برابر با  0/30است و در سطح  99درصد معنیدار.
این نشان میدهد که تعدیل انحرافات کوتاهمدت از رابطه تعادلی بلندمدت بیش از سه سال طول میکشد ،یعنی
در هرسال  0/30از انحرافات تعدیل میشود.
نتیجه بررسی ثبات پارامترها و واریانس مدل از آزمون مجموع تجمعی پسماندهای بازگشتی در نمودار  1نشان
داده شده است.
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نمودار  -1آزمون مجموع تجمعی پسماندهای بازگشتی مدل مدل تأثیر مخارج آموزشی بر توسعه انسانی

 .با توجه به اینکه مسیر حرکت پسماندهای بازگشتی از محدوده دو خط خارج نشده است ،بنابراین در سطح
احتمال  95درصد ،فرضیه بیثباتی پارامترها رد میشود .بنابراین ،ثبات دائمی بلندمدت برای پارامترهای مدل دوره
مورد بررسی قابل قبول است .بهعبارتدیگر ،هیچ شکست ساختاری در مدل مشاهده نمیشود.
همچنین نتیجه بررسی ثبات پارامترها و واریانس مدل از آزمو مجموع مجذور تجمعی پسماندهای بازگشتی در
نمودار  2نشان داده شده است.
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نمودار  -2آزمون مجموع مجذور تجمعی پسماندهای بازگشتی مدل تأثیر مخارج آموزشی بر توسعه انسانی

با توجه به اینکه مسیر حرکت پسماندهای بازگشتی از محدوده دو خط خارج نشده است ،بنابراین در سطح
احتمال  95درصد ،فرضیه بیثباتی پارامترها رد میشود .بنابراین ،ثبات دائمی بلندمدت برای پارامترهای مدل دوره
موردبررسی قابل قبول است .بهعبارتدیگر ،هیچ شکست ساختاری در مدل مشاهده نمیشود.

 -5بحث و نتیجهگیری
در جوامع امروزی ،آموزش بهعنوان عامل کلیدی در فرآیند رشد و توسعه همهجانبه شناخته میشود .آموزش منبع
تولید دانش و ایدههای نو است ( .)Badpa, 2015آموزش و پرورش باعث ایجاد سرمایه انسانی در کشورها
میگردد .این سرمایه انسانی در ترکیب با سرمایههای فیزیکی ،منابع مالی و منابع طبیعی ،تولید و شکوفایی در
کشور را به دنبال دارد .آموزش و تعلیم افراد باعث ایجاد تحرک اجتماعی و سیاسی شده و نابرابری و تبعیض را
به میزان چشمگیری در جامعه کاهش داده و موجب تأمین رفاه شهروندان میگردد ( Frankema & Bolt,
 .)2006نقش آموزش در رشد و توسعه کشورها ،چه در کشورهای صنعتی و مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و چه
در کشورهای درحالتوسعه ،چشمگیر و بیبدیل است ( .)Sabeti, 2014سرمایهگذاری آموزشی خواه در سطح
مقاطع پایین و خواه در سطح آموزش عالی ،قابلیتهای نیروی انسانی را ارتقاء بخشیده و نیروی کار را برای
استفاده بهتر از فناوریهای جدید تولید مهیا میکند .بنابراین آموزش راه رشد و توسعه همهجانبه را برای کشورها
هموار میکند .گسترش مراکز آموزشی و دانشگاهها نهتنها باعث میشود که نیروی انسانی موردنیاز جامعه تربیت
شود ،بلکه زیرساختهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه برای بهرهبرداری از روشها و فناوریهای
نو نیز تقویت خواهد شد .به همین دلیل ،توسعه آموزشی را میتوان مؤثرترین روش سرمایهگذاری در منابع انسانی
دانست که با آموزش ،دانشافزایی و ارتقای نگرش و مهارتها ،زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی الزم را
برای توسعه فراهم میکند ( .)Barikrow et al. 2015در متون مختلف علمی ،هر نوع تغییر در کیفیت و کمیت
آموزش که باعث افزایش توانمندی نیروی انسانی شود ،توسعه آموزشی قلمداد میگردد ( Fraser, et al,

جامعه بشر باشد ،اما بهطورکلی ،مفهوم علمی توسعه انسانی بعد از جنگ جهانی دوم و به دلیل نیاز به بازسازی
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کشورهای آسیبدیده و آگاهی کشورهای توسعهنیافته از وضعیت خود در جایگاه جهانی مطرح گردید ( Azizi
 .)& Shokouhi Bidhendi, 2015این مفهوم یکی از پایهایترین مفاهیمی است که بر اساس مباحث نظری
و بینش حاصل از کار تجربی طی سالها تشکیل شده و جنبههای مختلف آن آشکار گردیده است .توسعه انسانی
بهویژه برای نخبگان فکری کشورهای درحال توسعه جهان از اولویت و اهمیت باالیی برخوردار است ،زیرا در
این کشورها توسعهنیافتگی چالش اصلی جامعه بوده و همه وقایع و تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی تحت
تأثیر آن قرار دارند (.)Abdollahi, & Rad, 2009
ویژگی بارز پژوهش حاضر ،استفاده از شاخص توسعه انسانی است که با مدل رشد درونزا تناسب بیشتری دارد.
همچنین در این پژوهش به این سؤال که اثرات سرمایهگذاری در آموزش در مقاطع مختلف چه فرقی باهم دارند،
پاسخ داده است .از برآورد مدل تأثیر مخارج آموزشی به تفکیک عالی ،متوسطه و ابتدایی بر شاخص توسعه
انسانی در کوتاهمدت و بلندمدت مشخص شد ،مخارج آموزش عالی و متوسطه با شاخص توسعه انسانی ارتباط
مثبت و معنیداری دارد همانطور که مالحظه شد کشش شاخص توسعه انسانی نسبت به سهم مخارج آموزش
عالی از کل مخارج آموزشی دولت برابر با  0/26میباشد و بیانگر این است ،اگر سهم مذکور  %1افزایش یابد
شاخص توسعه انسانی  %0/26افزایش مییابد .همچنین کشش شاخص توسعه انسانی نسبت به سهم مخارج
آموزش متوسطه به کل مخارج آموزشی دولت برابر با  %0/07است و حاکی از این میباشد اگر سهم مذکور %1
افزایش یابد ،شاخص توسعه انسانی  %0/07افزایش مییابد .این میتواند بیانگر آن باشد که افراد آموزش دیده در
این مقاطع بهویژه عالی ،جذب کار شده و موجب افزایش تولید و درآمد شوند و چون در محاسبه شاخص توسعه
انسانی ،درآمد (سرانه ناخالص ملی به دالر آمریکا و بر اساس برابری قدرت خرید) یکی از سه جزو است موجب
افزایش شاخص توسعه انسانی میشود .در پاسخ به سؤاالت مطرح شده اول و دوم که آیا مخارج آموزشی دولت
در مقاطع عالی و متوسطه تأثیر مثبت و معنیداری بر شاخص توسعه انسانی دارد؟ پاسخ مثبت است .این یافتهها
با نتایج (، )Sanatghran et al, 2018( ،)Rinald, 2017( ،)Patel, & Annapoorna, 2019
(Hosseini, Seyed ( ،)Sabeti et al, 2014( ،)Tarboo & Basirat, 2016( ،)Barbari, 2017

آموزش ابتدایی نسبت به مخارج آموزشی دولت برابر با  -0/18میباشد و بیانگر این است اگر سهم مذکور %1
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افزایش یابد شاخص توسعه انسانی  %0/18کاهش مییابد .بنابراین در مورد سؤال سوم که آیا مخارج آموزشی
دولت در مقطع ابتدایی تأثیر مثبت و معنیداری دارد؟ پاسخ منفی است .این میتواند بدان علت باشد که شرایط
سنی دانشآموزان در این مقطع ایجاب میکند که آنها نتوانند وارد بازار کار شوند و در نتیجه روی تولید و درآمد
و درنهایت بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت نداشته باشند .میتوان بیان کرد که مخارج آموزشی مقطع ابتدایی
برای دولت هزینه فرصت دارد ،زیرا دولت میتوانست منابع مالی که صرف مخارج آموزشی مقطع ابتدایی شده
است را در جایی دیگر صرف کند تا تولید و درآمد کشور افزایش یابد.
امروزه کشورهای جهان تالش میکنند تا بین آموزش عالی و برنامههای توسعه ارتباط برقرار کنند .همانطور که
در تجربه کشورهای ژاپن و چین ،انگلیس و آمریکا مالحظه میشود هرچه آموزش بیشتر و باکیفیت بهتر ارائه
شود ،کشورها به توسعه سریعتر دست مییابند .آموزش عالی میتواند با دانشافزایی و افزایش مهارتها،
زمینههای ا قتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و انسانی الزم را برای توسعه ملی را فراهم کند .آموزش عالی
منبع تولید دانش و ایدههای جدید میباشد .همچنین با ارتقای آموزش بهطورکلی و آموزش عالی بهطور اخص،
امید به زندگی را که یکی دیگر از سه جزو اصلی در محاسبه شاخص توسعه انسانی است را افزایش میدهد
( .)Hosseini, Seyed Jaqar & Taherifard, 2010بنابراین با توجه به تأثیر نسبتاً باالی مخارج آموزش
عالی بر شاخص توسعه انسانی در ایران پیشنهاد میشود تا مسئولین به سرمایهگذاری در آموزش عالی توجه
بیشتری کنند تا رشد اقتصادی و توسعه انسانی تسریع شود .همچنین با توجه به اینکه مخارج آموزش متوسطه
بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد پیشنهاد میشود در صورت عدم ادامه تحصیل
فارغالتحصیالن مقطع مذکور ،مسئولین زمینه اشتغال آنها را با برگزاری دورههای آموزشی الزم مرتبط با حرفه
موردعالقه آنها را فراهم نمایند تا با اشتغال آنها تولید و درآمد ملی و در نتیجه شاخص توسعه انسانی ارتقا
یابد.
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