
 

بررسي تاثير مخارج دولت در آموزش؛ بر نرخ  ثبت نام در مقاطع آموزشي مختلف 
  1)ديتارهيافت پنل(

  
  3عمرانسيدعلي آلو  2عمرانرويا آل

  05/09/1392 :تاريخ دريافت
  08/06/1393 :تاريخ پذيرش

  چكيده
در دانش علمي، يابد كه تحولي عميق و جدي به طور كلي، زماني يك جامعه از نظر اقتصادي توسعه مي

از جمله عوامل بسيار مهم در ايجاد اين تحول، حاكم كردن روح . هاي خود به وجود آوردفني و مهارت
انساني و محور قرار دادن نظام آموزش  كارگيري توان جامعه در جهت تقويت سرمايهعلمي بر جامعه و به

با توجه به اين امر و نيز بر . اقتصادي است و تاكيد بر كيفيت و سازگاري نظام آموزشي با نيازهاي توسعه
ريزان توسعه اساس شناخت اهميت سهم آموزش در رشد و توسعه اقتصادي، اقتصاددانان و برنامه

هاي نو و اقتصادي به مباني تخصيص منابع در بخش آموزش توجه خاصي كرده و سعي بر ابداع روش
كه مخارج رو با توجه به ايناز اين. اندداشته الگوهاي اقتصادي براي تخصيص منابع در نظام آموزش

تواند عاملي موثر بر تشويق مردم به علم اندوزي و ارتقاي سطح دولت در آموزش مي صرف شده
ها باشد و از طرفي بر اين اساس كه ارتقاي سطح تحصيالت افراد جامعه نمايانگر افزايش تحصيالت آن

تاثيري مثبت بر رشد اقتصادي كشور دارد، پژوهش حاضر در انساني در كشور بوده كه خود  سرمايه
بر همين . صدد بررسي تاثير مخارج دولت در آموزش بر نرخ  ثبت نام در مقاطع آموزشي مختلف است

ي كشور در حال توسعه در فاصله 21ديتا به بررسي اين موضوع در اساس با استفاده از رهيافت پنل
نتايج پژوهش حاكي از آن است كه اثرگذاري تمام ضرايب . استدهپرداخته ش 2009تا  1999زماني 

كاربرده شده در پژوهش، بر اساس مباني نظري مورد انتظار بوده و مخارج متغيرهاي هر سه مدل به
دار بر نرخ ثبت نام در هرسه مقطع آموزشي ابتدايي، متوسطه و دولت در آموزش تاثير مثبت و معني

  .عالي دارد
  ديتا ريزي آموزشي، رهيافت پنل برنامه: ليديهاي كواژه
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  مقدمه -1
هاي پيرامون دولت، مربوط به اهداف توزيع ترين پرسشدر اقتصاد مدرن امروز، مهم

هاي توزيعي تنها مربوط به توزيع نتايج و عوايد نهايي باشد؛ اين سياستعادالنه در اقتصاد مي
هاي برابر اردي چون تامين اجتماعي و ايجاد فرصتنبوده و مو) مانند درآمد و غيره(اقتصاد 

هاي مربوط به بخش آموزش، ها و سياستبنابراين، برنامه. گيردبراي پيشرفت را نيز در بر مي
توان ي بيكاري، حقوق بازنشستگي و حقوق كودكان را نيز ميبهداشت، خدمات اجتماعي، بيمه

تواند نقش توزيعي قابل توجهي را بر ها ميهايي دانست كه انجام آنبخش ديگري از سياست
  ).1390باسخا و همكاران، ( وضعيت توزيع اقتصادي در جامعه داشته باشد 

آموزش . كندشواهد تجربي زيادي وجود دارد كه بر اهميت آموزش در اقتصاد داللت مي
عملكرد  از جنبهتوسعه انساني، بهبود وضعيت بهداشت و وضعيت بازار كار؛ بلكه  تنها از جنبهنه

شود، محوري ميي دانشكه اقتصاد وارد مرحلهوقتي. ها موثر استاقتصادي كشورها نيز بر آن
يافته و در حال ي انساني نقش حساسي را در رشد اقتصادي كشورهاي توسعهآموزش و سرمايه
علت اين  .شودسريع اين كشورها مي كند؛ از اين جهت كه باعث رشد و توسعهتوسعه ايفا مي

هاي زندگي افراد و هاي زياد دولت روي آموزش، اغلب روي درآمد دورهامر اين است كه هزينه
) 1997، 2راواليون و چن(و كاهش فقر ) 2004و همكاران،  1كالومب(اقتصادي  رشد و توسعه

شود نرخ رشد حدود هاي تحصيل افزوده ميكه به ازاي هر سالي كه به سالطوري. موثر است
چنين نتايج هم). 2003، 3ريننسيانسي و وان(يابد درصد در سال افزايش مي 3الي  3/0

ي انساني روي رشد اقتصادي در كشورهاي شاخص آموزش جهان تحقيقات اخير تاثير سرمايه
)WEI(4 تر از كشورهاي را قويOECD كه هر يك سال افزايش در متوسط طوريداند؛ بهمي

دهد درصد افزايش مي 7/3ي در بلندمدت رشد اقتصادي را به اندازهساالن سطح آموزش بزرگ
)OECD/UIS, 2003 .(يافته نيز، نقش آموزش در مطابقت عالوه بر اين ساير مطالعات انجام

و بهبود بهداشت و كاهش امراض ) 1996، 5فاستر و روزنزويق(هاي كشاورزي جديد با تكنولوژي
  .دهدرا نشان مي) 1999، 6شولتز(

                                                            
1. Coulombe 
2. Ravallion & Chen 
3. Sianesi & Van Reenen 
4. World Education Indicators Countries 
5. Foster & Rosenzweig 
6. Schultz 
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هاي هزينه(هاي دولت مطالعات تجربي صورت گرفته اغلب تاثير دو بخش مهم از هزينه
اند ها بررسي كردهها را بر ديگر شاخصبه شكل روابط علي و يا تاثير آن) آموزشي و بهداشتي

هاي كشورهاي مختلف نتايج غير مشابهي داشته هاي آماري و دادهكه به خاطر استفاده از روش
كه نمود عيني آن  1انساني هاي توسعههاي مربوط به شاخصي ديگر، وجود نگرانياز سو. است
- ها را بر آن داشته تا تامينديد، دولت 2سازمان ملل اهداف توسعه هزاره توان در برنامهرا مي

باسخا و همكاران، (ها باشند هاي مربوط به اين شاخصاي از هزينهي قسمت عمدهكننده
ين با توجه به اهميت آموزش در اقتصاد كشور، اين پژوهش به دنبال بررسي تاثير بنابرا). پيشين

كشور در حال  21مخارج دولت در آموزش بر نرخ  ثبت نام در مقاطع آموزشي مختلف در 
بوده و آمار و اطالعات  2009تا  1999ي زماني ديتا و در فاصلهتوسعه؛ با استفاده از روش پنل

  .انداستخراج شده WDI20113ي شده در مدل پژوهش نيز از لوح فشرده كاربردهمتغيرهاي به
پژوهش آورده   بر اساس سازماندهي مباحث مقاله، در قسمت دوم، مباني نظري و پيشينه

در قسمت چهارم، مدل پژوهش و روش . اند هاي پژوهش مطرح شده و در قسمت سوم، فرضيه
- يافته و نتيجهتجربي و تفسير نتايج اختصاص هاي تخمين معرفي شده و قسمت پنجم به يافته

  .دهد گيري و پيشنهادهاي سياستي نيز بخش پاياني پژوهش را تشكيل مي
  
  ي پژوهش  مباني نظري و پيشينه -2

افزايش نقش آموزش در پويايي حيات اجتماعي، ضرورت توجه به كاركردهاي اقتصادي و 
تغييرات شگرف و . و مردم مضاعف كرده است آن را براي دولت  فايده -تجزيه و تحليل هزينه

تر به توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي و تاثير  رقابتي كشورهاي جهان در دستيابي هرچه سريع
اين تحوالت باعث شد توجه به نقش و كاركردهاي آموزش عمومي و عالي از توجه بيشتري 

خود توجه بيشتري نمايند و كشورهاي درحال توسعه بايستي به نظام آموزشي . برخوردار شود
اغلب . بيشتري به اين امر اختصاص دهند تا به توسعه در زمان مناسب نائل شوند  بودجه
  ريزي توسعه اند كه آموزش گام نخست در برنامه انساني بر اين عقيده  توسعه  پردازان نظريه نظريه

وري را نيروي انساني ماهر اقتصادي و اجتماعي هر كش  پايه و اساس توسعه. نيروي انساني است
اقتصادي، آموزش و   بنابراين يكي از محورهاي اصلي رشد و توسعه. دهد و متخصص تشكيل مي

آموزش و پرورش با بهره . شود ها مي تكامل اين بخش باعث تكامل در ساير بخش. پرورش است

                                                            
1. Human Development Index 
2. Millennium Development Goals 

  .باشدقابل ذكر است كه اين لوح مربوط به بانك جهاني مي - 3
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. كند فراهم ميكشور   گرفتن از هوش و استعداد افراد انساني، زمينه را براي رشد و توسعه
آموزش فرايندي است كه در جريان آن دانش، اطالعات  و ميراث فرهنگي و سنن به فرد انتقال 

كند و  شخص در اين فرايند، عموما خود را از نظر فكري براي زندگي اجتماعي آماده مي. يابد مي
رفت، علم، به عبارت ديگر محور اصلي آموزش، گسترش و تكامل مع. شود به بياني اجتماعي مي

كه كدام جنبه از توسعه مدنظر است،  آموزش صرف نظر از اين. اطالعات و دانش انسان است
هاي انساني و استعدادهاي او  ها است و موجب ارتقاي كيفيت و بهبود مهارت توسعه  همه  ريشه
  شود و روند پيشرفت و توسعه انساني مي  خود سبب تشكيل سرمايه  شود كه به نوبه مي
سوادي در كشورهاي توسعه نيافته  سطح بي. كند صادي، اجتماعي جامعه را تسريع مياقت

. تكنولوژيك اين جوامع هماهنگي ندارد -هاي آموزشي اغلب با نيازهاي فني باالست و برنامه
نيافته به كشورهاي ديگر مهاجرت  ها و متخصصان كشورهاي توسعه كرده گاهي اوقات تحصيل

نيافته بايد چنان  بنابراين، سياست آموزشي در كشورهاي توسعه. نندك كرده و ترك ديار مي
. مند گردند هاي پايين جامعه نيز بتوانند تا حد امكان از آن بهره ريزي شود كه اوال گروه طرح

ها را جذب نموده و امكانات مادي و معنوي بهتري را در  كرده ثانيا، متخصصان و تحصيل
از مهاجرت آنان به خارج از كشور شود و هم جوانان را به آموزش  اختيارشان بگذارد تا هم مانع

  ). 1392پور،  كاشاني و رستم(عالي و تحصيالت دانشگاهي تشويق نمايد 
هاي دولت در هزاره، نيازمند توجه جدي به كارايي و اثربخشي هزينه نيل به اهداف توسعه

و سالمت از منظر اقتصاد كالن  بررسي وضعيت آموزش. دو بخش آموزش و بهداشت خواهد بود
گذاري در نيروي انساني و در بازگشت سرمايه انساني، دوره دهد كه رشد سرمايهنشان مي

برداري از اين هاي بهرهگذاري كل اقتصاد را افزايش خواهد داد؛ چرا كه سالنهايت، سرمايه
با . دهدبت دارد را افزايش ميگذاري بازده مثهايي كه سرمايهمنبع را بيشتر كرده و تعداد سال

گذاري چنين سرمايهگذاري بخش خصوصي و همانداز و سرمايهافزايش اميد به زندگي، پس
. شودمستقيم خارجي تشويق شده و گام بلندي در بهبود شرايط اقتصادي كشور برداشته مي

آموزشي خواهد هاي بهداشتي و بعد، تاثير مثبتي در بهتر شدن شاخص اين بهبودي در مرحله
گذاري بر هاي اندك بهداشتي و آموزشي، نرخ بازدهي سرمايهدر سوي مقابل، هزينه. داشت

گذاري در بهداشت و اين اثر منفي ابتدا بر سودآوري سرمايه. نيروي انساني را خواهد كاست
اري گذي عدم رشد سرمايهشود و مدار بستهبعدي در كل اقتصاد آشكار مي آموزش و در مرحله

ترين راهكارهاي برون رفت از اين مشكل، يكي از مهم. انساني شكل خواهد گرفت در سرمايه
- هاي الزم براي بهبود وضعيت بهداشتي و آموزشي جامعه ميدخالت دولت در امر تامين هزينه

  ).باسخا و همكاران، پيشين(باشد 
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شواهدي از : دولتي كارايي مخارج "در پژوهشي با عنوان ) 1997(و همكاران  1گوپتا
 كشور آفريقايي در فاصله 38هاي دولتي برآموزش و بهداشت در به بررسي تاثير هزينه "آفريقا 
نتايج پژوهش حاكي از آن است كه كشورهاي آفريقايي در . اندپرداخته 1984-1995زماني 

و بهداشت مقايسه با كشورهاي آسيايي كمتر كارا هستند و بهبود مراحل دستيابي به آموزش 
  .  ها استنيازمند تخصيص بيشتر بودجه به آن

: دستيابي براي آموزش براي همه "اي با عنوان در مطالعه) 2000( 2كولكلوغ و السمراي
به بررسي تاثير مخارج  "مخارج دولتي بر آموزش در جنوب صحراي آفريقا و آسياي جنوبي 

آسياي جنوبي با تاكيد بر آموزش دولتي روي آموزش در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا و 
هاي ثبت نام نتايج پژوهش حاكي از آن است كه دستيابي به نسبت. اندمقطع ابتدايي پرداخته

هاي هاي دولت به آموزش ابتدايي بلكه به هزينهدادن در هزينهتنها به اولويتباال نه
دهد كه آموزش ن ميچنين اين مطالعه نشاهم. آموزش نيز بستگي دارد) نسبتا كم(متعادل

براي همه قابل دسترس است حتي در كشورهايي كه جزو فقيرترين كشورها هستند و نرخ ثبت 
هاي خود به بخش دولتي و نام آنها بسيار پايين است، فقط بايستي دولت در اختصاص هزينه

خصوصي و تاثير آن روي سيستم آموزشي اصالحاتي انجام دهد و تخصيص هزينه به آموزش 
  .هاي خاص خود قرار دهداطع ابتدايي را جزو اولويتمق

هاي تاثير مخارج عمومي بر مراقبت "در پژوهشي با عنوان ) 2003(و همكاران  3بالداسي
هاي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در و آموزش با استفاده از داده) سالمت( بهداشتي
دولت بر بهداشت و آموزش و نماگرهاي  ميان مخارج ، به بررسي رابطه")انتقالي( حال گذر

بر خالف مطالعات قبلي، نماگرهاي اجتماعي به عنوان تقريبي . انداجتماعي منتخب پرداخته
را  4اين مقاله يك مدل متغير پنهان. اندبراي وضعيت بهداشت و آموزش جمعيت استفاده شده

ي كنندهترين عامل تعيينهمبرآورد كرده و نتايج پژوهش حاكي از آن است كه مخارج دولتي م
اين روش متغير پنهان مدل را بهتر از روش . ويژه در بخش آموزش استبه 5نتايج اجتماعي

گر تاثير مثبت و قوي مخارج عمومي بر ها بيانزند و يافتهسنتي تابع توليد اجتماعي تخمين مي
  .نتايج اجتماعي هستند

                                                            
1. Gupta 
2. Colclough & Al-Samarrai 
3. Baldacci 
4. Latent Variable Model 
5. Social Outcomes 
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آيا مخارج دولتي نرخ ثبت : آموزش عالي "ن اي با عنوادر مطالعه) 2004( 1برغ و فرينك
به بررسي تاثير مخارج آموزشي روي ثبت نام دانش آموزان در آموزش  "دهد؟ نام را افزايش مي

-اند كه هزينهكشور انجام داده و نتيجه گرفته 132ها اين مطالعه را براي آن. اندعالي پرداخته

ور مثبت بر نرخ ثبت نام در آموزش عالي تاثير طهاي عمومي روي آموزش ابتدايي و متوسطه به
داري بر نرخ ثبت نام در اهاي پرداختي به مقطع آموزش عالي تاثير معنكه يارانهدارد؛ در حالي

بنابراين توجه جدي به تخصيص منابع عمومي به آموزش مخصوصا در . آموزش عالي ندارد
  .شوديافته توصيه ميكشورهاي كمتر توسعه

مخارج آموزش و ثبت نام مدارس در  "در پژوهشي با عنوان ) 2007( 2اريجاكپورآنيانو و 
به بررسي تاثير مخارج دولت در  ") SANEشواهدي از نيجريه و ديگر كشورهاي (آفريقا 

 نتايج مطالعه. اندپرداخته 2002تا  1990ي زماني آموزش بر ثبت نام در مدارس در فاصله
دار بر نرخ ثبت نام در ارج دولت در آموزش تاثير مثبت و معنيايشان حاكي از آن است كه مخ

مخارج آموزش دولت در نيجريه  SANE3مقاطع ابتدايي و متوسطه دارد؛ كه در بين كشورهاي 
. استهاي ثبت نام مقاطع ابتدايي و متوسطه داشتهترين تاثير مثبت و فزاينده را روي نرخبزرگ

- اند كه متغيرهاي ديگر نظير مداخالت سياسي مثل يكيفتهچنين در اين مطالعه نتيجه گرهم

اثرات مثبتي در  4المللي خيريههاي بينشده، درآمد ملي و انجمنو آزادي حمايت) اتحاد( شدن
- تواند تاميندارند و مخارج آموزش به تنهايي نمي) هزاره اهداف توسعه( MDG5رسيدن به 

  .باشد MDGسرمايه انساني با كيفيت براي  كننده
ارزيابي نظام موجود كيفيت آموزش و  "در پژوهشي با عنوان ) 1390(آقايي و همكاران 

پس از شناسايي  "عوامل موثر بر آن در مقاطع تحصيلي مختلف از ديدگاه دانشجويان
هاي استاندارد دانشگاه علوم هاي اصلي و مدل مفهومي، از پرسشنامهمتغيرهاي تحقيق، مولفه

 چنين در اين پژوهش حجم نمونههم. اندسنجش كيفيت آموزش استفاده نمودهانتظامي براي 
ي علوم و فنون اداري و هاي مختلف دانشكدهنفر از دانشجويان رشته 150مورد بررسي 

پشتيباني بوده و از آزمون پيرسون براي بررسي ارتباط بين متغيرها و آزمون فريدمن براي 
نتايج پژوهش حاكي از آن . بر كيفيت آموزش استفاده شده استتاثيرگذار  بندي متغيرهايرتبه

از . است كه وضعيت كيفيت آموزش از ديدگاه هرسه گروه در سطح نسبتا مطلوبي قرار دارد

                                                            
1. Bergh & Frink 
2. Anyanwu & Erhijakpor 

 آفريقاي جنوبي، نيجريه، الجزاير و مصر - 3
4. International Community Fulfilling its Aid Promises 
5. Millennium Development Goals  
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ياددهي، گروه آموزشي و -طرف ديگر، بين كيفيت آموزش و عامل دانشجويان، فرايند يادگيري
  .بندي وجود داردشي ارتباط مستقيم و اولويتدانشكده و امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوه

مندي دانشجويان بررسي رضايت "اي با عنوان در مطالعه) 1390(ميرمحمدي و همكاران 
به روش مقطعي  " 1386دانشگاه علوم پزشكي يزد از مراحل ثبت نام و انتخاب واحد در سال 

و  Chi square ،t-testهاي آماري ناي از هر دانشكده و با استفاده از آزموگيري طبقهبا نمونه
One-way ANOVA نامه آوري شده از طريق پرسشبه تجزيه و تحليل آماري اطالعات جمع

نفر از دانشجويان پرداخته است،  200مندي در اين مطالعه كه به بررسي رضايت. اندپرداخته
ها، علت را عدم دسترسي از آن%) 6/69(نفر 96غير اينترنتي بوده كه %) 3/89(نفر 175ثبت نام 

نفر آشنايي مسئولين با فرايند ثبت  109در اين بررسي . اندي ثبت نام ذكر كردهراحت به برنامه
كمك نمودن مسئولين %) 9/59(نفر  109. اندنامطلوب ذكر نموده%) 9/4(نفر 7نام را مطلوب و 

. اندنامطلوب دانسته%) 7/2(نفر  5منطبق بر شرح وظايف خود به دانشجويان را مطلوب و تنها 
ي ميانگين رضايت دانشجويان از مراحل ثبت نام در دانشجويان زن چنين در بررسي مقايسههم

هاي مختلف و دانشجويان دانشكده) 05/0P(، دانشجويان بومي و غير بومي )05/0P(و مرد 
)001/0P ( ج پژوهش در كل نتاي. داري مشاهده شده استتفاوت معني% 95با اطمينان

حاكي از آن است كه اكثريت دانشجويان از مراحل ثبت نام راضي بوده ولي از ثبت نام اينترنتي 
هاي پيشرفته در اند؛ لذا پيشنهاد شده است كه با ارتقاي هرچه بيشتر تكنيكرضايت نداشته

  .تر دانشجويان فراهم خواهد شدمراحل ثبت نام اينترنتي، رضايت هرچه تمام
ي آموزش بررسي تاثير هزينه "در پژوهشي با عنوان ) 1390(ي و همكاران جنتي مشكان

به  "ي انساني و رشد اقتصادي با استفاده از الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه بر سرمايه
ي انساني و رشد اقتصادي با استفاده از يك ي آموزش بر سرمايهبررسي اثرات افزايش هزينه
 1380لذا بر مبناي آمار و اطالعات اقتصادي سال . اندير پرداختهپذمدل تعادل عمومي محاسبه

ي چنين ماتريس حسابداري اجتماعي همين سال، سه سناريوي متفاوت براي رشد هزينهو هم
. ي انساني و رشد اقتصادي برآورد شده استآموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمايه

ي انساني و رشد اقتصادي ي آموزش بر سرمايههزينه نتايج پژوهش حاكي از آن است كه رشد
ي درصد سرمايه 81/3ي اول ي آموزش در دورهدرصدي هزينه 50افزايش . اثر مثبت دارد

ي دوم به در دوره. درصد به رشد اقتصادي افزوده است 8/5انساني را افزايش داده و به ميزان 
هرچند . رشد اقتصادي را افزايش داده استي انساني و درصد سرمايه 3/7درصد و  4/5ترتيب 

ي انساني و فيزيكي، نشان از ي اول به عوامل سرمايهجدا كردن اثرات رشد اقتصادي در دوره
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ي دوم جداسازي اثرات ي انساني و رشد اقتصادي بوده اما در دورهنبودن ارتباط ميان سرمايه
  .ي انساني بوده استقتصادي و سرمايهي ارتباط ميان رشد ارشد اقتصادي عوامل، نشان دهنده

تحليل هزينه و استخراج تابع  "اي با عنوان در مطالعه) 1391(نژاد و همكاران گرايي
به بررسي و تحليل انواع هزينه در آموزش عالي و استخراج تابع  "هزينه آموزش عالي در ايران 

اي و تعداد ز اعتبارات هزينهبر اين اساس با استفاده ا. اندي آموزش عالي پرداختههزينه
ي كاب داگالس تابع هزينه) هاي مقطعيداده(هاي غير پزشكي دانشگاه 1388دانشجويان سال 

نتايج . هاي آماري و اقتصادسنجي استخراج شده استو ترانسلوگ آموزش عالي بر اساس روش
حث به لحاظ اين ب. هاي نمونه استجويي مقياس در دانشگاهپژوهش حاكي از وجود صرفه

ي واحد توليد كاهش ، هزينه)هاي دانشگاهتوسعه(اقتصادي بيانگر آن است كه با افزايش توليد 
ي آموزش عالي از شكل عمومي و چنين نتايج نشان داده است كه شكل تابع هزينههم. يابدمي

طع تحصيلي با ي دانشگاه نيز در مقاي سرانهنمايد و برآورد هزينهمرسوم تابع هزينه تبعيت مي
تواند ناشي از قدمت، عوامل ساختاري، تركيب نيروي يكديگر تفاوت دارند كه اين امر مي

  .ها باشداي آنانساني، وضعيت فيزيكي و منطقه
  

 هاي پژوهشفرضيه -3

  :هاي پژوهش عبارت است ازفرضيه
  .ثبت داردمخارج دولت در آموزش بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي تاثير م -1-3
مخارج دولت در آموزش بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش متوسطه تاثير مثبت  -2-3

  .دارد
  .مخارج دولت در آموزش بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش عالي تاثير مثبت دارد -3-3
  .جمعيت شهري بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي تاثير مثبت دارد -4-3
  .ثبت نام در مقطع آموزش متوسطه تاثير مثبت دارد جمعيت شهري بر نرخ -5-3
  .جمعيت شهري بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش عالي تاثير مثبت دارد -6-3
توليد ناخالص داخلي سرانه بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي تاثير مثبت  -7-3

  .دارد
متوسطه تاثير مثبت  توليد ناخالص داخلي سرانه بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش -8-3

  .دارد
  .توليد ناخالص داخلي سرانه بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش عالي تاثير مثبت دارد -9-3
  معرفي مدل پژوهش و روش تخمين  -4
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كه هدف اين پژوهش، بررسي تاثير مخارج دولت در آموزش بر نرخ  ثبت با توجه به اين
ديتا و با استفاده از مدل با كاربرد رهيافت پنلرو نام در مقاطع آموزشي مختلف است؛ از اين

، به بررسي تاثير مخارج دولت در آموزش بر نرخ ثبت نام در مقطع )2007(آنيانو و اريجاكپور 
. 2، .1آموزشي ابتدايي، متوسطه و عالي به ترتيب در قالب سه مدل اقتصادسنجي مطابق روابط 

  .استپرداخته شده. 3و 
LEDUPit = 1+ 2 LEDUEXPit + 3 LURBANPOPit + 4 LYit + Ui               

)1(يرابطه  
LEDUSit = 1+ 2 LEDUEXPit + 3 LURBANPOPit + 4 LYit + Ui               

)2(يرابطه  
LEDUTit = 1+ 2 LEDUEXPit + 3 LURBANPOPit + 4 LYit + Ui               

)3(يرابطه  
  :كه در اين روابط

LEDUP :لگاريتم نرخ ثبت نام در مقطع آموزشي ابتدايي  
LEDUS :لگاريتم نرخ ثبت نام در مقطع آموزشي متوسطه  
LEDUT :لگاريتم نرخ ثبت نام در مقطع آموزشي عالي  

LEDUEXP : نسبتي از (لگاريتم مخارج دولت در آموزشGDP(  
LURBANPOP :لگاريتم جمعيت شهري  

LY : سرانهلگاريتم توليد ناخالص داخلي  
U : جمالت پسماند مدل  

- شود كه بر اساس آن مشاهدات بههايي گفته ميهاي تركيبي به يك مجموعه از دادهداده

شوند، ، كه اغلب به صورت تصادفي انتخاب مي)N(هاي مقطعيي تعداد زيادي از متغيروسيله
ورت اين در اين ص. مورد بررسي قرار گرفته باشند) T(ي زماني مشخصدر طول يك دوره

NT به اين . نامندمي 1سري زماني -هاي مقطعيهاي تركيبي يا دادهداده آماري را داده
هاي كه آن را داده 2)افراد(بعد زمان و بعد مقاطع: ترتيب دو نوع بعد وجود خواهد داشت

ي ي هر دو جنبههاي تركيبي دربرگيرندهبه اين دليل كه داده. گويندنيز مي 3زماني -گروهي
ي آماري هاي توضيح دهندهكارگيري مدلهاي مقطعي است، بهزماني و داده هاي سريادهد

هاي استفاده شده در تر از مدلها را توصيف كند، پيچيدههاي آن متغيرمناسبي كه ويژگي
                                                            
1. Time Series-Cross Section Data 
2. Individuals 
3. Time-Group Data 
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- هاي پنل مزاياي بسياري نسبت به دادهي دادهمجموعه. هاي مقطعي و سري زماني استداده

  :ها عبارت است ازترين آنسري زماني دارند كه برخي از مهمهاي مقطعي يا 
كنند بنابراين هاي مقطعي يا سري زماني صرف، ناهمساني فردي را لحاظ نميداده. الف

توان با لحاظ كه در روش پنل ميدست دهند در حاليداري بهممكن است كه تخمين تورش
  .اين ناهمساني را لحاظ كرد 1كردن متغيرهاي مخصوص انفرادي

هاي پنل با اطالعات بيشتر، انعطاف با تركيب مشاهدات سري زماني و مقطعي، داده. ب
  .كنندي آزادي بيشتر؛ كارايي باالتري را ارايه ميخطي كمتر ميان متغيرها و درجهبيشتر، هم

ي پوياي هاي پنل به منظور مطالعهي مشاهدات مقطعي تكراري، دادهبا مطالعه. ج
هاي هاي بيكاري و تحرك نيروي كار با دادهبه عنوان مثال، دوره(تر و بهترند تغييرات، مناسب

  ).شوندپنل بهتر بررسي مي
هاي مقطعي و سري زماني توان به سادگي در دادههاي پنل، تاثيراتي را كه نميداده. د

انين حداقل دستمزد بر اشتغال با اثرات قو: به عنوان مثال(كنند مشاهده كرد، بهتر معين مي
  ).شوندهاي پنل بهتر بررسي ميداده

به ( تر را مطالعه كنيمهاي رفتاري پيچيدهسازد تا مدلهاي پنل ما را قادر ميداده. ه
  ).شوندهاي پنل بهتر بررسي ميهاي اقتصادي با دادهتغييرات تكنولوژي و صرفه: عنوان مثال

برد هاي زياد، تورش را از بين ميكردن تعداد دادهفراهمهاي پنل از طريق داده. ز
  ).2005، 2بالتاجي(

  
  هاي تجربي و تفسير نتايجيافته - 5
  بررسي پايايي متغيرها -1-5

ها، مورد پيش از برآورد مدل، الزم است پايايي تمام متغيرهاي مورد استفاده در مدل
هاي هاي سري زماني و چه دادهورد دادهآزمون قرار گيرد، زيرا ناپايايي متغيرها چه در م

هاي سري چه در مورد دادهبر خالف آن. شودتابلويي، باعث بروز مشكل رگرسيون كاذب مي
 -هاي ديكيتوان براي آزمون پايايي از آزمونهاي تابلويي نميزماني مرسوم است، در مورد داده

است به نحوي پايايي جمعي متغيرها  بهره جست، بلكه الزم 4يافتهفولر تعميم -و ديكي 3فولر
  ).1387طيبي و همكاران، (آزمون شود 

                                                            
1. Individual Specific 
2. Baltagi 
3. Dickey-Fuller 
4. Augmented Dickey-Fuller 
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. استفاده شده است) LLC( 1به منظور بررسي پايايي متغيرها، از آزمون لوين، لين و چو
آورده شده است، با توجه به كمتر بودن مقادير . 1بر اساس نتايج آزمون مذكور كه در جدول 

درصد  95ي واحد در سطح اطمينان مبني بر وجود ريشه H0ي ، فرضيه05/0احتمال از مقدار 
  .باشدمي) I0(هاي هر سه مدل پايا در سطح رد شده و متغير

  
لوين، لين و  2ي واحد جمعيها با استفاده از آزمون ريشهنتايج آزمون پايايي متغير: 1جدول 

  چو
  با عرض از مبدا  با عرض از مبدا و روند

  ي آزمونآماره  احتمال  ي آزمونارهآم  احتمال  نام متغير
000/0 77/15- 000/0 60/9-  LEDUP 

000/0 28/12- 000/0 75/5-  LEDUS 

000/0 30/3- 000/0 21/7-  LEDUT 

000/0 77/28- 000/0 27/4-  LEDUEXP 

000/0 61/63- 000/0 80/48 -  LURBANPOP 

000/0 02/7- 003/0 67/2-  LY 

  محاسبات تحقيق: منبع  
  
  تخمين مدل -2-5

اي مساله. شودپرداخته مي. 3و . 2، .1شده در روابط هاي معرفيدر ادامه به برآورد مدل
ها وجود دارد يا شود اين است كه آيا امكان ادغام دادهكه اغلب در مطالعات كاربردي مطرح مي

در مدل به عبارتي ديگر، آيا . دهدكه مدل در مقاطع مختلف نتايج متفاوتي به دست مياين
باشند يا خير؟ در صورت ها متفاوت ميها و عرض از مبدامورد نظر براي مقاطع مختلف شيب

بدين . هاي تركيبي استفاده كردهاي فردي بايستي از روش دادهها و تفاوتوجود ناهمگني
. دار بودن اثرات فردي پرداخته شودمنظور ابتدا بايد قبل از هر نوع برآوردي به آزمون معني

. مي باشد) ليمر F(رود دار بودن يا نبودن اثرات فردي به كار مياي كه براي آزمون معنيآماره
ي آزادي جدول با درجه Fمحاسبه شده از مقدار  Fداري مشخص، اگر در يك سطح معني

دار نبودن مبني بر معني H0ي تر باشد؛ فرضيهبزرگ) NT-N-K(و مخرج ) N-1(صورت 
 Fاما اگر . ديتا برآورد شودبايست مدل به صورت پنلو بنابراين مي اثرات فردي رد شده

                                                            
1. Levin, Lin & Chu (2002) 
2. Common Unit Root 



  )ديتارهيافت پنل(بررسي تاثير مخارج دولت در آموزش؛ بر نرخ  ثبت نام در مقاطع آموزشي مختلف 
22  

 

توان رد كرد را نمي H0ي گاه فرضيهتر باشد، آنمربوطه در جدول كوچك Fمحاسبه شده، از 
  ).1390يوسفي و همكاران، (

طور همان. دهدنتايج مربوط به آزمون اثرات ثابت براي هرسه مدل را نشان مي. 2جدول 
- شود، در هرسه مدل؛ با توجه به مقدار احتمال مربوط به آمارهجدول مذكور مشاهده مي كه در

تر جدول بزرگ Fي محاسبه شده از مقدار آماره Fي درصد؛ آماره 95، در سطح اطمينان Fي 
  .باشدو تاييد روش تخمين پنل ديتا در هرسه مدل مي H0ي گر رد فرضيهبوده و نشان

  
  وط به آزمون اثرات ثابتنتايج مرب: 2جدول 

Prob Statistic Effects Test   1(مدل(  
000/0 19/64 Cross-Section F  
000/0 09/343 Cross-Section Chi-square  

Prob Statistic Effects Test   2(مدل(  
000/0 52/89 Cross-Section F  
000/0 09/327 Cross-Section Chi-square  

Prob Statistic Effects Test   3(مدل(  
000/0 11/122 Cross-Section F  
000/0 58/472 Cross-Section Chi-square  

  محاسبات تحقيق: منبع
  

ي بعد، براي پاسخ به اين كه آيا تفاوت در عرض از مبدا واحدهاي مقطعي به در مرحله
بين واحدها را به توانند اين اختالف كه عملكردهاي تصادفي ميكند يا اينطور ثابت عمل مي

مبني  H0ي در اين آزمون، فرضيه. شودكنند؛ از آزمون هاسمن استفاده ميتري بيانطور واضح
هاي مبني بر ناسازگاري تخمين H1ي هاي اثر تصادفي را در مقابل فرضيهبر سازگاري تخمين

  .كنيماثر تصادفي يا سازگاري اثر ثابت آزمون مي
با توجه به . دهدمون هاسمن را براي هرسه مدل را نشان مينتايج مربوط به آز. 3جدول 

 H0ي فرضيه. 2و . 1درصد، در دو مدل  95شود كه در سطح اطمينان جدول مشاهده مي
مبني بر  H0ي فرضيه. 3هاي اثر تصادفي رد نشده ولي در مدل مبني بر سازگاري تخمين

از روش . 2و . 1هاي براي برآورد مدل بنايراين. هاي اثر تصادفي رد شده استسازگاري تخمين
  .استاز روش اثرات ثابت استفاده شده. 3اثرات تصادفي و براي برآورد مدل 
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  نتايج مربوط به آزمون هاسمن: 3جدول 
Prob Chi-Sq. Statistic Test Summary  1(مدل(  

84/0 82/0 Cross-section random 

Prob Chi-Sq. Statistic Test Summary  2(مدل(  
40/0 90/2 Cross-section random  

Prob Chi-Sq. Statistic Test Summary  3(مدل(  
0003/0 90/18 Cross-section random  

  محاسبات تحقيق: منبع
  

. دهدرا نشان مي. 3و . 2، .1هاي ترتيب نتايج مربوط به برآورد مدلبه. 6و . 5، .4ي رابطه
شده؛ عالمت ضرايب شود، در هرسه مدل برآوردر مشاهده ميطور كه در روابط مذكوهمان

مطابق با مباني نظري مورد انتظار بوده و هرسه متغير مخارج دولت در آموزش، جمعيت شهري 
ي مستقيم با نرخ ثبت نام در هريك از مقاطع آموزش و توليد ناخالص داخلي سرانه رابطه

-يك درصد افزايش در مخارج دولت در آموزش بهكه طوريبه. ابتدايي، متوسطه و عالي دارند

درصد در نرخ ثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي،  45/0و  06/0، 03/0ترتيب باعث افزايش 
، 14/0ترتيب باعث افزايش متوسطه و عالي شده و يك درصد افزايش در جمعيت شهري به

-هم. شوده و عالي ميدرصد در نرخ ثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي، متوسط 18/3و  41/0

 16/0، 01/0ترتيب باعث افزايش چنين يك درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي سرانه نيز به
  .شوددرصد در نرخ ثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي مي 42/0و 

LEDUPit= 3.80 + 0.03 LEDUEXPit + 0.14 LURBANPOPit + 0.01 LYit

)4(ي رابطه   
              (t=18.52)           (t=2.19)                     (t=2.52)             (t=1.06) 
LEDUSit= 0.98 + 0.06 LEDUEXPit + 0.41 LURBANPOPit + 0.16 LYit

)5(ي رابطه   
              (t=1.51)           (t=1.82)                     (t=2.40)             (t=6.42) 
LEDUTit= -14.10 + 0.45 LEDUEXPit + 3.18 LURBANPOPit + 0.42 
LYit 6(ي رابطه(  
              (t=-6.74)          (t=6.18)                     (t=5.65)             (t=8.42) 

 
گر كشش نيز است؛ ضرايب بيانكه از متغيرهاي مدل، لگاريتم گرفته شدهبا توجه به اين

شود؛ مالحظه مي. 6و . 5، .4شده در روابط طوركه در نتايج آوردهبر اين اساس همان. باشندمي
كشش نرخ ثبت نام در مقطع آموزش عالي نسبت به هركدام از متغيرهاي مستقل بيشتر از 
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هم كشش نرخ ثبت نام در مقطع آموزش متوسطه نسبت به هركدام از متغيرهاي مستقل و آن
م در مقطع آموزش ابتدايي نسبت به هركدام از متغيرهاي مستقل بيشتر از كشش نرخ ثبت نا

ترتيب از آموزش ابتدايي به(رو افزايش كشش نرخ ثبت نام در مقاطع آموزشي از اين. باشدمي
گر اين است كه افزايش مخارج نسبت به مخارج دولت در آموزش، نشان) تا آموزش عالي

  .رخ ثبت نام در مقاطع آموزشي باالترآموزش دولت؛ خود اهرمي است جهت افزايش ن
  
  گيري و پيشنهادهاي سياستينتيجه -6

هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير مخارج دولت در آموزش بر نرخ  ثبت نام در مقاطع 
هاي براين اساس به آزمون فرضيه. آموزشي مختلف در كشورهاي منتخب در حال توسعه است

هاي مذكور به صورت زير مورد  هاي پژوهش، فرضيههشد كه با توجه به يافتپژوهش پرداخته
 :تاييد قرار گرفت

  .مخارج دولت در آموزش بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي تاثير مثبت دارد. الف
  .مخارج دولت در آموزش بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش متوسطه تاثير مثبت دارد. ب
  .در مقطع آموزش عالي تاثير مثبت داردمخارج دولت در آموزش بر نرخ ثبت نام . ج
  .جمعيت شهري بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي تاثير مثبت دارد. د
  .جمعيت شهري بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش متوسطه تاثير مثبت دارد. ر
  .جمعيت شهري بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش عالي تاثير مثبت دارد. ز
  .ي سرانه بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي تاثير مثبت داردتوليد ناخالص داخل. و
  .توليد ناخالص داخلي سرانه بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش متوسطه تاثير مثبت دارد. ه
  .توليد ناخالص داخلي سرانه بر نرخ ثبت نام در مقطع آموزش عالي تاثير مثبت دارد. ي

شده؛ عالمت ضرايب مطابق با مباني دل برآوردهاي پژوهش، در هرسه مبر اساس يافته
نظري مورد انتظار بوده و هرسه متغير مخارج دولت در آموزش، جمعيت شهري و توليد ناخالص 

ي مستقيم با نرخ ثبت نام در هريك از مقاطع ابتدايي، متوسطه و عالي داخلي سرانه رابطه
، 03/0ترتيب باعث افزايش آموزش بهكه يك درصد افزايش در مخارج دولت در طوريبه. دارند

درصد در نرخ ثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي شده و يك  45/0و  06/0
درصد در نرخ  18/3و  41/0، 14/0ترتيب باعث افزايش درصد افزايش در جمعيت شهري به

افزايش در  چنين يك درصدهم. شودثبت نام در مقطع آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي مي
درصد در نرخ ثبت  42/0و  16/0، 01/0ترتيب باعث افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه نيز به

در ارتباط با تاثير مثبت توليد ناخالص . شودنام در مقطع آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي مي
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ان عنوتوان گفت كه چون توليد ناخالص داخلي سرانه بهداخلي سرانه در هرسه مقطع مي
معياري براي نشان دادن توان اقتصادي كشورها و مردم آن است بنابراين با افزايش توليد 
-ناخالص داخلي سرانه، اين كشورها در تامين نيازهاي آموزشي افراد بهتر عمل كرده و از آن

يابد بنابراين نرخ ثبت نام در هر سه جاكه با افزايش اين متغير قدرت خريد افراد افزايش مي
يابد و با توجه به اين كه ضريب اين متغير در مقطع پاياني آموزش بيشتر از ع افزايش ميمقط

توان گفت كه كشش افراد نسبت به تغييرات توليد باشد؛ ميمقطع متوسطه و ابتدايي مي
ناخالص داخلي سرانه در ثبت نام در مقطع آموزش عالي به مراتب بيشتر است زيرا هرچه قدر 

درت خريد باالتر داشته باشند، توانايي و عالقه به تحصيل در مقاطع باالتر را مردم درآمد و ق
توان در رابطه با تاثير مثبت جمعيت شهري بر نرخ ثبت نام در هرسه مقطع مي. خواهند داشت

هاي امكان تجمع افراد در دسته) شهرنشيني(عبارتي گفت چون با افزايش جمعيت شهري يا به
تر شده و يابد و امكان فراهم كردن خدمات براي افراد آسانمعين افزايش ميتر و در نقاط بزرگ

شود بنابراين تاثير مثبت اين متغير بر نرخ ثبت تعداد افراد برخوردار از اين خدمات بيشتر مي
كه ديگر محققان نظير باسخا و همكاران نام در مقاطع مختلف به دور از انتظار نبوده همچنان

عنوان ي پاياني آموزش بهاين تاثير مخصوصا در مرحله. كنندرا تاييد مي نيز آن) 1390(
آموزش عالي بيشتر از دو مقطع قبلي است زيرا با افزايش جمعيت شهري و تقويت فرهنگ 
افراد، ضرورت تحصيل در مقطع آموزش عالي و كسب مهارت و تخصص بيش از پيش مشخص 

دولت در آموزش بر نرخ ثبت نام در هر سه مقطع،  در ارتباط با تاثير مثبت مخارج. شودمي
عنوان ي دولت در بخش آموزش بههاي انجام شدهاند كه هزينهچون مردم و اقتصاد دريافته

اي است كه منافع بلندمدتي براي اقتصاد و افراد خواهد داشت لذا با افزايش هاي سرمايههزينه
افراد براي ثبت نام در مراحل مختلف  هاي دولت در بخش آموزش انگيزه و تمايلهزينه

-توان نتيجهپس در كل مي. باشدي آموزش عالي بيشتر از همه ميآموزشي مخصوصا مرحله

هاي دولت در بخش آموزش و توليد ناخالص داخلي سرانه و جمعيت نقش گيري كرد كه هزينه
مقاطع آموزشي  نرخ ثبت نام در(هاي آموزشي بررسي شده مهمي را در بهبود وضعيت شاخص

شود در رو پيشنهاد مياز اين. يابدعبارتي  بروندادهاي اين بخش بهبود ميداشته و به) مختلف
گر تاثير مثبت توليد ناخالص داخلي سرانه بر نرخ ثبت نام در هر ي اول كه بيانراستاي نتيجه

ي سوم و رهگذاران اقتصادي در راستاي نيل به اهداف هزاسه مقطع آموزشي است، سياست
هاي مناسب جهت باال بردن توليد ناخالص داخلي سرانه و هاي بهتر توسعه، سياستشاخص

هاي آموزشي الزم مخصوصا در مقاطع بنابراين افزايش قدرت خريد و توان افراد در تامين هزينه
بر  گر تاثير مثبت جمعيت شهريي دوم كه بياندر راستاي نتيجه. آموزشي عالي را اتخاذ كنند
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جاكه رشد شهرنشيني و جمعيت شهري به نرخ ثبت نام در هر سه مقطع آموزشي است، از آن
مرور زمان امري اجتناب ناپذير است و با توجه به تاثير مثبت اين متغير بر نرخ ثبت نام، 

ي كنترل و هدايت جمعيت هاي مناسب در زمينهريزيگذاران با برنامهشود سياستپيشنهاد مي
هاي منفي قضيه، كشور ه شهرها با القاء فرهنگ مناسب آموزشي؛ عالوه بر كاهش جنبهمهاجر ب

ي سوم كه داللت بر در راستاي نتيجه. هاي بهتر توسعه ياري كنندرا در راه رسيدن به شاخص
تاثير مثبت مخارج دولت در آموزش بر نرخ ثبت نام در هر سه مقطع آموزشي دارد، پيشنهاد 

ها و مباني اقتصاد هاي دولت در بخش آموزش افزايش يابد زيرا بر طبق يافتهشود كه هزينهمي
دنبال آن افزايش ثبت نام در مقاطع هاي دولت در بخش آموزش و بهكالن با افزايش هزينه

گذاري در ي بازگشت سرمايهي انساني افزايش يافته و دورهمختلف تحصيلي؛ رشد سرمايه
گذاري در اقتصاد افزايش خواهد يافت كه اين افزايش ل سرمايهنيروي انساني و در نهايت ك

سرمايه گذاري باعث بهبود شرايط اقتصادي كشور شده و اين بهبودي زنجيروار تاثير مثبتي در 
زيرا با كاهش مخارج دولت در بخش . هاي آموزشي خواهد داشتبهتر شدن تمامي شاخص

شود، نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف تلقي مي گذاري بلندمدتعنوان يك سرمايهآموزش كه به
ي دنبال آن نرخ بازدهي نيروي انساني كاهش يافته و اين اثر منفي، اقتصاد را در مدار بستهو به

ترين راهكارها ي انساني گرفتار خواهد كرد كه يكي از مهمگذاري در سرمايهعدم رشد سرمايه
هاي الزم براي بهبود وضعيت تامين هزينه براي برون رفت از اين مشكل، دخالت دولت در

  .آموزشي است
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  منابع
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  پيوست
ي ايران، آرژانتين، شيلي، كشور درحال توسعه 21در پژوهش حاضر؛ مطالعه بر روي 

، مالزي، تركيه، قزاقستان، تونس، مكزيك، برزيل، پاناما، آذربايجان، روماني، مصر، چين، هند
 2009تا  1999ي زماني پاكستان، تايلند، مغولستان، روسيه، بالروس و كلمبيا و در فاصله

ي كاربرده شده در مدل پژوهش نيز از لوح فشردهگرفته و آمار و اطالعات متغيرهاي بهانجام
WDI2011 انداستخراج شده.  


