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Introduction: Achieving sustainable economic growth requires investment in 

infrastructure to increase production capacity. Such investments include not 

only physical investments, but also human investments, education, and health. 

In this study, we aim to analyze the effect of labor force education in the health 

sector on Iran's economic growth. 

Methods: This is an experimentally analytical-descriptive study conducted 

using the Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) and annual data for 

Iran from 1991to 2019. In addition to analyzing the effect of labor force 

education in the health sector on economic growth, the effect of public 

education, higher education in the Ministry of Science, physical investment, 

openness, and export were also examined. Data were extracted by documentary 

method from the database of the Statistics Center of Iran, and estimates were 

made using Eviews 10 software. 

Results: Findings of this study indicated the positive effect of independent 

variables on Iran's economic growth, in which the coefficients of public 

education, labor force education in the health sector, labor force education in 

the Ministry of Science, physical investment, openness, and exports were equal 

to 0.0125, 0.621, 0.8752, 0.449, 0.218, and 0.2429, respectively. 

Conclusion: Results of the model estimation indicated the positive impact of 

public education, labor force education in the health sector, and labor force 

education in the Ministry of Science. Based on the results of the present study, 

the adoption of appropriate policies by policymakers in the field of educational 

investment at the public and higher levels, especially in the health sector, has 

an effective role in increasing Iran's economic growth. 
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 يهاي توليدافزايش ظرفيت يبرا هارساختيدر ز گذاريسرمايهدستيابي به رشد اقتصادي پايدار مستلزم مقدمه: 

نساني، هاي اگذاريبلکه سرمايه شود،يم يکيزيف يهايگذارهيتنها شامل سرمانه ييهايگذارهيسرما نياست. چن

بخش بهداشت و  يانسان يآموزش نيرو اثر لي. هدف از مطالعه حاضر تحلدهديآموزش و سالمت را نيز پوشش م

 بود. رانيا يرمان بر رشد اقتصادد

با  حيضخود تو يبا استفاده از الگو يليتحل -يفيبود که به روش توص يپژوهش حاضر از نوع کاربرد: هاروش

 ياثر آموزش نيرو ليپژوهش به تحل نيانجام شد. ا 0731تا  0731 مانيدوره ز انهيسال يهاو داده يعيتوز يهاوقفه

 ،يکيزيف يگذارهيعلوم، سرما زارتدر و يآموزش عال ،ياثر آموزش عموم زيبخش بهداشت و درمان و ن يانسان

 از بانک اطالعات يها به روش اسنادپرداخته است. داده رانيا يدرجه باز بودن اقتصاد و صادرات بر رشد اقتصاد

 انجام شد. 01 وزيويافزار ااستخراج و برآوردها با استفاده از نرم رانيمرکز آمار ا

آموزش  بيبوده است که در آن ضر رانيا يمستقل بر رشد اقتصاد يرهايمثبت متغ رياز تأث يحاک هاافتهي ها:یافته

در  يانسان ي، آموزش نيرو110/1بخش بهداشت و درمان برابر با  يانسان ي، آموزش نيرو1010/1برابر با  يعموم

و صادرات  101/1باز بودن اقتصاد برابر با  درجه، 443/1برابر با  يکيزيف يرگذاهي، سرما1301/1وزارت علوم برابر با 

 بدست آمد. 1413/1برابر با 

 نهيدر زم انگذاراستيو س زانيرمناسب به برنامه يهااستيدر اتخاذ س توانديپژوهش م نيا جينتا: گیرییجهنت

 ديدر حوزه بهداشت و درمان کمک نما ژهيوبه يو عال يو آموزش افراد در سطوح عموم يانسان يروين يگذارهيسرما

 شود. يرشد اقتصاد شيتا منجر به افزا

 

  13/17/0411 :مقاله وصول

  17/11/0411 :ييصالح نهاا

 71/11/0411 :نهايي رشيپذ

 13/13/0411 :آنالينانتشار
 

 

 :ی کلیدیهاواژه

 يانسان هيسرما 

 بخش بهداشت و درمان 

 ي آموزش عال

 ياقتصادرشد 

  

 

 مقاله اصلیل

https://orcid.org/0000-0002-8935-4512
https://orcid.org/0000-0002-4178-0280


سالمتنشریه مدیریت 

 

 

3، شماره 42، دوره 1400 پاییز

39 

 مقدمه
 

 
که  گذاري استدستيابي به رشد اقتصادي نيازمند سرمايه

هايي است که موجب حفظ، ابقاء و يا دربرگيرنده تمام هزينه

ها شود. اين هزينههاي توليد و درآمد ميافزايش ظرفيت

 شوپرورآموزشانساني،  هاي فيزيکي،گذاريسرمايه شامل

بيشتر اقتصاددانان معتقدند  [0] شود.و سالمت نيروي کار مي

هاي انساني عامل اصلي نازل گذاري در سرمايهکمبود سرمايه

ت اس توسعهدرحالبودن سطح رشد اقتصادي در کشورهاي 

و تا زماني که اين کشورها سطح آموزش، سالمت و افزايش 

اند، بازدهي نيروي اي را ارتقاء ندادههاي حرفهسطح مهارت

 ماند و رشد اقتصاديباقي مي پائينکار و سرمايه در سطح 

 ،زادرونگيرد. بر اساس نظريه رشد صورت مي کنديبه

ي اقتصادسرمايه انساني نقش اساسي در افزايش نرخ رشد 

گذاري انساني سرمايه توسعهدرحالدر کشورهاي  [1] دارد.

گذاري بيشتري نسبت به سرمايه تأثيربالقوه  طوربهتواند مي

کلي، هر طوربه [7] کي در توسعه اقتصادي داشته باشد.يفيز

وري و در نتيجه در انسان که بهره شدهنهادينهنوع توانايي 

دهد، سرمايه انساني فزايش ميحقيقي وي را در آينده ا درآمد

توان به دو بعد سرمايه انساني را مي [4،0] .شوندناميده مي

و  ها طبيعيجسمي و فکري تقسيم کرد که بخشي از آن

بخشي ديگر اکتسابي هستند. بخش اکتسابي فيزيکي با 

بهداشت و سالمت و بخش اکتسابي فکري از طريق 

اددانان کند. اقتصمييادگيري، آموزش و بهداشت توسعه پيدا 

ا با کرده و آن ر تأکيدمعموالً بر بُعد فکري سرمايه انساني 

 ؛دانندپيامدهاي آموزش و يادگيري براي انسان مترادف مي

زيرا توسعه بهداشت و سالمت خود به توسعه يادگيري و  [1]

از  يکي [3] و تخصصي وابسته است. آموزش عمومي

 هيکننده سرمانييتع عنوانبهمهم در مورد آموزش  يهاجنبه

تواند يم يعال التيکار با تحص يروياست که ن نيا يانسان

 .ندو اجرا ک ييشناسا يشتريب يرا با آسودگ ديجد يهادهيا

کار  يروين يوربهره شيبه افزا ي،ليتحص شرفتيپ شيافزا [1]

رشد  و کنديکمک م شرفتهيپ يهايآورجذب فن ييو توانا

نظريه رشد اقتصادي  [1،3،01] .دهديم شيرا افزا ياقتصاد

مهم  کنندهيک عامل تعيين عنوانبهسنتي آموزش را  طوربه

 اي تعريفدر توسعه اقتصادي هم در سطح ملي و هم منطقه

، تحصيلي مختلفمقاطع در ميان آموزش در  [00]. کندمي

معطوف شده است که در  آموزش عاليبه سمت  توجهاخيراً 

هاي مناسب براي رقابت در سطح اقتصاد جهاني ارائه مهارت

نهاد  ترينموفق عنوانبه و پاسخگويي به تحوالت فناوري

و  [01] مطالعات برنر و شلومپ بنابر [1]. استشده شناخته

ها در رشد اشتغال و توليد دانشگاه [07] شوبرت و کرول

ه مطالع. اندبودهان تأثيرگذار آلمدر ناخالص داخلي سرانه 

 هايکه بين تعداد دانشگاه نشان داد [1] آگاسيستي و برتولتي

 ن،بنابراي کارآمد و رشد اقتصادي رابطه مثبت وجود دارد.

رمايه ستأمين بکارگيري و نقشي اساسي در  وپرورشآموزش

انساني ماهر، رشد اقتصادي و شکوفايي فرد و جامعه  نيروي

سالمتي يکي از ابعاد سرمايه انساني است که  [04] .دارد

 [00] .جانبه داردارتباط نزديکي با پيشرفت و توسعه همه

ار، نيروي ک خصوصبهارتقاي سالمت افراد جامعه  ،بنابراين

مستقيمي بر رشد اقتصادي دارد. از طرف ديگر رشد  تأثير

تواند به ارتقاي سطح سالمت افراد منجر شود. اقتصادي مي

حث رشد اقتصادي و سالمت از جريان عليت دوراني و در ب

آن  برحسبشود که مي بردهنام( Mirdalتراکم ميردال )

روي وري نيدرآمدهاي کم به سطح پايين زندگي و سطح بهره

خود درآمدهاي پايين را  نوبهبهشود. اين امر انساني منجر مي

به بي دستيا [01] شود.شود و اين دور باطل تکرار ميسبب مي

 ديدهآموزشمجرب و  کارکنانجامعه بدون داشتن  سالمت

سرمايه انساني بکارگيري زيرا  ؛پذير نخواهد بودامکان

و  داشتبهارائه خدمات  کيفيت به بهبودتواند ميمتخصص 

در شرايط فعلي  هاي مراقبت منجر شود.کاهش هزينه و درمان

( Covid 19) 03-يدوکه جهان درگير مبارزه با اپيدمي کو

تواند در زمينه ارائه مراقبت ، دانش پزشکي مياستبوده 

واکسن به حل اين معضل کمک  توليد کارآمد ، تهيه دارو و

 کرده و از کاهش رشد اقتصادي جلوگيري کند. ميزان

اثرگذاري آموزش نيروي انساني بخش بهداشت و درمان در 

 يرشد اقتصادي کشورها، دستخوش متغيرهايي است که يک

با مدارک معتبر در  ديدهآموزشها، بکارگيري نيروي از آن

در مورد اثر  [04] هاي مختلف بهداشت و درمان است.بخش
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توأمان آموزش و سالمت بر رشد اقتصادي نيز مطالعات 

نشان  [00]س زيادي صورت گرفته است. اوگانداري و آووک

 ددادند که دو معيار آموزش و سالمت تأثيرات مثبتي بر رش

 رعم اقتصادي دارند و سهم سالمت بيشتر از آموزش است.

 زانيو م در مقطع متوسطهنام ثبتنتيجه گرفت که  [01]

 يبا رشد اقتصاد يمدتبلندرابطه ، سال پنج ريز وميرمرگ

آموزش کافي و سالمتي  [03]ن به عقيده بلوم و همکارا د.دار

تواند رشد شود که ميباعث ايجاد نيروي کار مولدتر مي

در رابطه  يمطالعاتوجوداينکه  با اقتصاد ملي را تحريک کند.

است؛  هشدانجام با اثر آموزش نيروي انساني بر رشد اقتصادي

و  بهداشت هايبخشتفکيک  بهاثر تحصيالت عالي  اما

. با توجه به گرفته نشده است در نظردرمان و وزارت علوم 

اهميت دو بعد آموزش و سالمت در ارتقاي سرمايه انساني، 

آموزش در بخش بهداشت و درمان  تأثيربه  پژوهشدر اين 

ر با پژوهش حاضشده است. لذا،  تأکيدبر رشد اقتصادي ايران 

 بهداشت و درمان بخش يانسان يرويآموزش نتحليل اثر  هدف

 .انجام شدي ايران بر رشد اقتصاد

 
 -توصيفيپژوهش از نظر هدف کاربردي و روش حاضر  مطالعه

مباني نظري  س. بر اسااابوداقتصااادساانجي  فنونتحليلي مبتني بر 

و صادرات  باز بودنانساني، درجه  و يزيکيتأثير مثبت سارمايه ف 

بر رشااد اقتصااادي و نيز تفکيک آموزش به سااه بخش آموزش 

تقسيم و وزارت علوم  درمانعمومي، عالي در بخش بهداشت و 

ر رابطه دمطالعات پيشااين الگوي پيشاانهادي  توجه به  شااد که با

 شده است.يک تعريف

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 = α + 𝛽1𝑙𝑛𝐻1𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐻2𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐻3𝑡 +

𝛽3𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑉𝑡 + 𝛽5𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 + 𝜀𝑡 (0)                           

 لگاريتم 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡  برآورد الگو بر اساس ،يکرابطه  مطابق با

تولياد نااخالص داخلي ايران )لگاريتم توليد ناخالص داخلي   

 𝑙𝑛𝐻1𝑡ميليارد ريال(،  برحسب 0731به قيمت ثابت سال پايه 

ن التحصااايال)لگااريتم تعداد فار   آموزش عموميلگااريتم  

لااگاااريااتاام  𝑙𝑛𝐻2𝑡باارحسااااب ناافاار(،   وپاارورشآمااوزش

)لگاريتم تعداد  علوم پزشاااکيهاي آموختگان رشاااتهدانش

ر(، نف برحساااب علوم پزشاااکيهاي التحصااايالن رشاااتهفار 

𝑙𝑛𝐻3𝑡  غيرپزشاااکيهاي آموختگاان رشاااته لگااريتم دانش 

 يغيرپزشاااکاي هالتحصااايالن رشاااته )لگااريتم تعاداد فار   

گذاري ثابت )لگاريتم لگاريتم ساارمايه 𝑙𝑛𝑉𝑡 نفر(، برحسااب

ميليارد  برحسب 0731گذاري به قيمت ثابت سال پايه سرمايه

لگاااريتم صااااادرات )لگاااريتم ارزش واقعي  𝑙𝑛𝐾𝑡ريااال(، 

درجه باز بودن اقتصااااد 𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 صااادرات به ميليون دالر(،  

واقعي به توليد ناخالص  )نسابت مجموع صادرات و واردات 

عرض از  α( اسااات. 0731داخلي به قيمت ثابت ساااال پايه 

در  بيانگر جزء خطاساات. 𝜀𝑡و ضاارايب برآوردي ها  𝛽𝑖، مبدأ

جهت برآورد الگو  موردنيازهاي سااااليانه داده اين پژوهش،

روش  به 0731تا  0731 يبراي اقتصااااد ايران طي دوره زمان

 .اسانادي و از بانک اطالعات مرکز آمار ايران اساتخراج شد  

برآورد الگو و انجااام  منظوربااه هامایانايان، اين پژوهش     

براي  .شداستفاده  Eviews 10افزار هاي آماري از نرمآزمون

هاي با وقفه خود توضيحاز روش  در رابطه يک برآورد الگو

 Autoregressive Distributed Lag modelتااوزيااعااي ) 

(ARDL))   .روش  [01،03]اسااتفاده شاادARDL  از مزايايي

هاي کوچک، سااهولت همیون کارايي و کاربرد براي نمونه

و تعيين همزمان الگوهاي بلندمدت و  زادروندر تعيين متغير 

 ARDLبر اساااس روش  [11]. مدت برخوردار اسااتکوتاه

مدت متغيرهاي مساااتقل بر رشاااد  براي برآورد اثرات کوتاه

 اقتصادي از رابطه دو براي تصحيح خطاي الگو استفاده شد.

 

(1  )

 

 هاروش
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 هایافته

𝑎  ،عرض از مبدأ𝑏𝑗 ،𝑐𝑗 ،𝑑𝑗 ،𝑒𝑗،𝑓𝑗 ،𝑔𝑗،ℎ𝑗 ضرايب ،

جزء  𝐸𝑖𝑡−1، مدتضرايب تخميني بلند ها𝛳𝑖مدت و کوتاه

هاي جزء اخالل است. در رابطه دو، وقفه 𝜉𝑡تصحيح خطا و 

ر عنوان متغيرهاي ابزاري دمتغيرها اعم از وابسته و مستقل، به

از آزمون  ARDLهمینين، در روش  نظر گرفته شدند.

 تتعيين وجود رابطه بلندمد( براي Bounds Testا )هکرانه

 آماره هکدرصورتيدر آزمون کرانه . شداستفاده غيرها تن مبي

F  حد باال مقدار بحراني جدول بزرگتر باشد، وجود رابطه از

 [01] .شودميبلندمدت بين متغيرهاي الگو تائيد 

 

 براي برآورد الگو ابتدا آزمون مانايي متغيرها به روش ديکي 

 آزمون با عرض از مبدأ و يافته انجام شد. نتايجفولر تعميم

شده است. در آزمون ديکي بدون روند در جدول يک ارائه

( حاکي از وجود ريشه واحد H0 يافته فرضيه صفر )فولر تعميم

( از مانايي متغيرها حکايت دارد. H1 و فرضيه  مخالف )

شده بزرگتر از مقدار بحراني چنانیه آماره  محاسبه

شود و فرضيه نامانايي رد مييا H0 کينون باشد، فرضيه مک

در  ADFشود. نتايج آزمون مخالف يا مانايي پذيرفته مي

شده است که تمامي متغيرها نامانا و جدول يک نشان داده

هستند. )با توجه به ساليانه بودن  I(1)داراي يک ريشه واحد 

حث ب جهت برآورد الگو براي اقتصاد ايران هاي مورد نيازداده

 ها نيز منتفي شد(.ي از دادهحذف اثرات فصل

: نتايج آزمون ريشه واحد متغيرها0جدول   

 نتيجه آزمون احتمال آماره ADFآماره  نماد نام متغير

 نامانا در سطح LGdpt 3313/1- 3411/1 لگاريتم توليد ناخالص داخلي

∆ تفاضل مرتبه اول لگاريتم توليد ناخالص داخلي LGdpt 3311/4- 1113/1 مانا در تفاضل مرتبه اول 

 نامانا در سطح LH1t 1001/0- 7430/1 لگاريتم آموزش عمومي

 مانا در تفاضل مرتبه اول LH1t 0131/1- 1111/1∆ تفاضل مرتبه اول لگاريتم آموزش عمومي

 نامانا در سطح LH2t 4731/1- 0411/1 هاي پزشکيآموختگان رشتهلگاريتم دانش

 مانا در تفاضل مرتبه اول LH2t 3717/1- 1111/1∆ زشکيهاي پآموختگان رشتهتفاضل مرتبه اول لگاريتم دانش

 نامانا در سطح LH3t 1001/0- 4171/1 هاي غيرپزشکيآموختگان رشتهلگاريتم دانش

هاي آموختگان رشتهتفاضل مرتبه اول لگاريتم دانش

 غيرپزشکي
∆LH3t 1130/4- 1111/1 

 در تفاضل مرتبه اولمانا 

 نامانا در سطح LKt 3111/1- 1711/1 لگاريتم صادرات

 مانا در تفاضل مرتبه اول LKt 1041/7- 1011/1∆ تفاضل مرتبه اول لگاريتم صادرات

 نامانا در سطح Opent 1013/1- 0374/1 درجه باز بودن تجاري

 مانا در تفاضل مرتبه اول Opent 1014/7- 1711/1∆ تفاضل مرتبه اول درجه باز بودن تجاري

 نامانا در سطح LVt 4141/1 3171/1 گذاريلگاريتم سرمايه

 مانا در تفاضل مرتبه اول LVt 1311/4- 1110/1∆ گذاريتفاضل مرتبه اول لگاريتم سرمايه
 

 

، وجود رابطه بلندمدت بين ARDLمنظور اسااتفاده از الگوي به

ها ضاااروري اسااات. بدين  متغيرهاا و وجود هم جمعي بين آن 

اساتفاده شد. در اين  ( Bounds Test)ها منظور از آزمون کرانه

ها مدت ميان متغيرمبني بر نبود رابطه بلند( 𝐻0)آزمون، فرضاايه 

مدت ميان يعني وجود رابطه بلند( 𝐻1در برابر فرضاايه مخالف )

گيرد. نتيجه آزمون باند در جدول متغيرها مورد آزمون قرار مي

شااده اساات که بيانگر مقدار آماره، بيشااتر از حد بااليي دو ارائه

بحراني در سااطوح ده، پنج و يک درصااد خطا اساات. بنابراين  

فرضايه صافر رد شاده و فرضيه مقابل يعني وجود هم جمعي و    

طرفي  از شاااود.رها پذيرفته ميمدت بين متغيوجود روابط بلند

، از ARDLهاااي بهينااه در الگوي براي تعيين تعااداد وقفااه

(، شوارتز Akaikeحداقل ميزان يکي از معيارهاي آکاييک )

(Schwartz( و يا حنان کوئين )Hannan Quinn اساااتفاده )

شاااود. در اين مطالعه از معيار شاااوارتز به دليل کم بودن  مي

شاد. بر اساس نتايج حاصل  ر اساتفاده  هاي هر متغيتعداد داده

از برآورد، تعداد وقفه بهينه بر اسااااس معيار شاااوارتز برابر با 
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پس از حصول اطمينان از وجود رابطه بلندمدت  يک اسات. 

بااا توجاه باه تعيين تعاداد وقفاه بهينااه،      بين متغيرهااي الگو و 

و رونااد  مباادأبااا وجود متغيرهاااي عرض از  ARDLالگوي 

بر  د.شااا برآوردزمااني باا در نظر گرفتن حداکثر يک وقفه   

 مدت )که جدولاساس نتايج حاصل از برآورد الگوي کوتاه

نمايش داده نشاااد(،  محادوديت تعداد جداول آن باه دليال   

با ميزان احتمال  -1117/1ضريب تصحيح خطاي مدل معادل 

خطاي صافر بدسات آمد. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که   

مدت، کوتاه درصاااد از عادم تعادل  13حادود  در هر دوره 

 ود.رشود و به سمت روند بلندمدت خود پيش ميتعديل مي

پس از اطميناان از وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي الگو  

مدت به بلندمدت، به برآورد الگوي و نحوه حرکت از کوتاه

حاصااال از برآورد الگوي  نتايج بلنادمادت پرداختاه شاااد.   

 .سه ارائه شددمدت در جدول بلن
 : نتايج آزمون هم جمعي باند1جدول 

مقدار  حد پايين سطح خطا

 بحراني جدول

حد باال مقدار 

 بحراني جدول

مقدار 

 Fآماره 

 10/7 77/1 درصد 01

 4101/03 11/7 17/1 درصد 0

 73/4 13/7 درصد 0

در  tکه با توجه به احتمال آماره  نتايج جدول سه نشان داد

آموختگان متغيرهاي لگاريتم تعداد دانش، مدتبلند

غيرپزشکي، لگاريتم صادرات،  و هاي پزشکيرشته

درصد  30گذاري و درجه باز بودن در سطح اطمينان سرمايه

 31در سطح اطمينان نيز  آموزش عموميو متغير لگاريتم 

 0731 بر رشد اقتصادي ايران طي دوره زمانيدرصد اثر مثبت 

اند. مقادير ضريب تعيين و ضريب تعيين داشته 0731تا 

درصد  11/11درصد و  71/31شده به ترتيب معادل تعديل

گي دهندباال بودن ميزان توضيح دهندهبدست آمد که نشان

متغيرهاي مستقل، در مورد تغييرات رشد اقتصادي ايران 

 هايجهت اطمينان از خوبي برازش الگو، از آزمون باشد.مي

امل ها ش. اين آزمونشداستفاده مطابق جدول چهار  تشخيصي

همبستگي سريالي اجزاي خطا با فرضيه صفر عدم وجود 

خودهمبستگي اجزاي خطا، ناهمساني واريانس جمالت خطا 

ا بودن اجزاي خطا بواريانس همساني، نرمال  با فرضيه صفر

فرضيه صفر نرمال بودن اجزاي خطا، تصريح درست شکل 

ي است که بيانگر انتخاب متغيرها ي ريست(تبعي الگو )رمز

مستقل مناسب در الگو بوده است. همینين نتايج پژوهش 

 بيانگر فرضيه صفر عدم وجود تورش تصريح است.

 نتايج حاصل از برآورد الگوي بلندمدت :7جدول 

 احتمال خطا tآماره  انحراف استاندارد ضريب نماد متغير

 𝐿𝐻1𝑡 1010/1 1113/1 3314/0 *1307/1 لگاريتم آموزش عمومي

 𝐿𝐻2𝑡 1101/1 1113/1 1011/1 **1011/1 هاي پزشکيآموختگان رشتهلگاريتم دانش

 𝐿𝐻3𝑡 1301/1 1141/1 4101/70 ***1111/1 هاي غيرپزشکيآموختگان رشتهلگاريتم دانش

𝐿𝐾𝑡 لگاريتم صادرات  1413/1 1017/1 1141/4 ***1111/1 

 𝐿𝑉𝑡 4431/1 1107/1 7110/3 ***1111/1 گذاريلگاريتم سرمايه

 𝑂𝑝𝑒𝑛𝑡 1011/1 1377/1 7701/1 **1713/1 تجاري بودندرجه باز

 trend 0033/1- 1100/1 3134/10- ***1111/1 روند زماني

 است.درصد خطا  0و  0، 01*، ** و *** به ترتيب بيانگر معناداري در سطح 

 ARDLهاي تشخيصي برآورد الگوي : نتايج آزمون4جدول 

 همبستگيآزمون خود

 گادفري-بروش

(Breusch-Godfrey) 

 آزمون تورش تصريح

 رمزي-ريست

(Ramsey Reset) 

 آزمون ناهمساني واريانس

 وايت

(White) 

 آزمون نرمال بودن

 برا-جارکو

(Jarque-bera) 

3131/1 

(4177/1) 

4110/0 

(0031/1) 

0140/1 

(1007/1) 

3113/0 

(7133/1) 
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اعداد درون پرانتز بيانگر احتمال آماره آزمون هستند.* 

هاي بودن احتمال آماره آزمون صدمپنجبا توجه به بزرگتر از 

توان رد ها را نميآزمون تماممذکور، فرضايه صفر در مورد  

کرد. بدين ترتيب الگو از تصاريح مناسبي برخوردار است و  

فروض کالسااايک مبني بر عدم وجود همبساااتگي ساااريالي 

اجزاي خطا، همسااااني واريانس جمالت خطا و نرمال بودن 

 منظوربااه همینين، جمالت خطااا در الگو برقرار اساااات. 

ات ون ثبآزم از شاکست ساختاري وجود يا فقدان تشاخيص  

يا آدهد که . آزمون شکست ساختاري نشان مياساتفاده شاد  

مورد نظر الگوي مادت بدسااات آمده از تخمين  روابط بلناد 

اسااات يا خير. بدين بوده  موردمطالعهداراي ثباات در دوره  

هااي مجموع تراکمي خطااهاي بازگشاااتي   منظور از آزمون

(Qusum    و مجموع تراکمي مجاذور خطااهااي بازگشاااتي )

(Qusumsq اسااتفاده )در آزمون شااد .Qusum طع يکي از ق

مجموع تراکمي خطاهاي بازگشتي  چين توسطدو خط نقطه

)نمودار پيوساته(، بيانگر عدم تصاريح درست الگو است. در   

 چين توساااطقطع يکي از دو خط نقطااه Qusumsqنمودار 

خطاهاي بازگشاتي )نمودار پيوسته(  مجموع تراکمي مجذور 

بيانگر عدم وقوع شاکست ساختاري طي دوره مطالعه است.  

در نمودار يااک  Qusumsqو  Qusumهاااي نتااايج آزمون

چين را )الف و ب( نشااان داد که هر دو نمودار خطوط نقطه

اند و تصااريح الگو درساات بوده اساات. بنابراين،  قطع نکرده

نيز رخ نداده است. طي دوره مطالعه شکست ساختاري
 

     
 )الف(                                                                      )ب(

 : آزمون مجموع تراکمي خطاهاي بازگشتي )الف( و مجموع تراکمي مجذور خطاهاي بازگشتي )ب(0نمودار 
 

 
 يروآموزش نيمثبت  تأثيرمطالعه حاضاار حاکي از  هاييافته

آموزش ، آموزش عمومي درمان،بخش بهداشاات و  يانسااان

گذاري فيزيکي، درجه باز وزارت علوم، سااارماايه  در عاالي 

ت. اسبوده بودن اقتصااد و صاادرات بر رشد اقتصادي ايران   

الااتااحصاااايااالن  افاازايااش يااک درصاااادي در تااعااداد فااار  

هاااي پزشاااکي و آموختگااان رشاااتااه، دانشوپرورشآموزش

 1301/1و  1101/1، 1010/1غيرپزشاااکي بااه ترتيااب منجر بااه 

تا  0731هاي درصااد افزايش در رشااد اقتصااادي ايران طي سااال

 ها مبتني بر نظريه رشاد دورنزا است شاده اسات. اين يافته   0731

 ماميت در را آموزش در گذاريساارمايه به بيشااتر توجه لزوم که

ها با نتايج مطالعات ثابت اين يافته [10] .دهدمي ننشاااا ساااطوح

 ي  تقوي و محمد [10] ،نادري [17] دژپسند، [11] قدم و زارعي،
 

گذاري مقايسه اثر دارد. همخواني [14] و الچهب و همکاران [0]

شاااامل  آموزش عاليو  1010/1 بباا ضاااريا   آموزش عمومي

و  1101/1هاي پزشاکي با ضريب  آموزش دانشاگاهي در رشاته  

 آموزش عاليبيانگر آن است که  1301/1غيرپزشکي با ضريب 

اثر بيشااتري بر رشااد اقتصااادي ايران   آموزش عمومينساابت به 

يکساني  يرتأثداشاته اسات. به عبارتي ساطوح تحصيلي مختلف،    

هاي عمومي بيشاااتر دانش و بر رشاااد اقتصاااادي ندارد. آموزش

دهند که اغلب در هااي پااياه را در اختياار افراد قرار مي    مهاارت 

 .فرآيناد تولياد کااالها و خدمات متعارف داراي کاربرد اسااات   

اسااااساااي در ارتقاي  تأثيرهاي دانشاااگاهي آموزش کهدرحالي

 بحث
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ه بر توليد کاالها و هاي تخصاصي دارد که عالو دانش و مهارت

خادماات متعاارف، در تولياد محصاااوالت جديد، توليد علم و     

 راهبردي طوربههاي جديد نيز فنااوري جادياد، انتقاال فنااوري     

 نبايد از توسعه بخش عمومي آموزش وجود،بااينکاربرد دارند. 

نيااز ورود به دانشاااگاه و  پيش زيرا آموزش عمومي ؛غاافال بود  

اثرگذاري آموزش در ضاااريب  .اسااات آموزش عاليتوساااعه 

( بر رشااد اقتصااادي، نساابت به 1301/1هاي غيرپزشااکي )رشااته

جه لزوم تو( بزرگتر است. اين نتايج 1101/1هاي پزشکي )رشته

هاااي بيشاااتر بااه ساااطوح کمي و کيفي آموزش در رشاااتااه 

با توجه به اينکه عالوه بر  داده اساات. غيرپزشااکي را نشااان 

هاي ساارمايه انساااني آموزش، سااالمت نيز يکي از شاااخص

اسات و با رشد اقتصادي ارتباط مستقيم دارد. بنابراين، توجه  

هاي پزشااکي از دو طريق ارتقاي بيشااتر به آموزش در رشااته

د توانهاي سالمت باالتر ميآموزش و دساترساي به شااخص   

تايج ن مضااعف بر رشااد اقتصااادي کشااور داشااته باشااد.  تأثير

افزايش در يااک درصااااد پژوهش حاااضااار نشااااان داد کااه 

درصااد افزايش در رشااد  4431/1گذاري ثابت منجر به ساارمايه

شاده است. اين يافته   0731 0731هاي اقتصاادي ايران طي ساال  

مبتني بر نظريات رشااد اقتصااادي اعم از دورنزا و برونزا، مبني بر 

گذاري فيزيکي بر رشااد اقتصااادي اساات و با  اثر مثبت ساارمايه

مطابقت  [14]ن و الچهب و همکارا [10]ي مطاالعات نادر  نتاايج 

 مقايسه ضريبحاصل از اين پژوهش،  هايبر اسااس يافته  دارد.

و  4431/1گذاري فيزيکي ثابت با ضاااريب اثرگذاري سااارمايه

 بگذاري انساني شامل آموزش در سطح عمومي با ضريسرمايه

، بيانگر آن 1301/1و  1101/1و ساطح عالي با ضرايب   1010/1

اري انساني گذگذاري فيزيکي نسبت به سرمايهاسات که سرمايه 

اني در گذاري انسدر ساطح عمومي اثر بيشاتر و نسبت به سرمايه  

اين  هک سااطح عالي اثر کمتري بر رشااد اقتصااادي داشااته اساات

هاي يافته مطابقت دارد. [10]ي ناادر باا نتاايج مطاالعاه      هاا ياافتاه  

ز يک درصااد افزايش در درجه باپژوهش حاضاار نشااان داد که 

درصاد افزايش در رشد اقتصادي   1011/1بودن اقتصااد منجر به  

با  که توان نتيجه گرفتها مي. بر اساس اين يافتهايران شده است

افزايش مباادالت تجاري با سااااير کشاااورها امکان اساااتفاده از   

شاود و اين موضوع  فناوري و نوآوري سااير کشاورها فراهم مي  

گذاري و به سااارمااياه   منجر باه افزايش باازدهي و تحرک براي  

هاي پژوهش يافته لذا، دنبال آن رشاااد اقتصاااادي خواهد شاااد.

همینين، نتايج مطابقت دارد.  [17] با نتايج مطالعه دژپسند حاضر

يک درصاد افزايش در صادرات  پژوهش حاضار نشاان داد که   

درصااد افزايش در رشااد اقتصااادي ايران شااده  1413/1منجر به 

 توجه با مطابقت دارد. [10] ينادرطالعه است. اين يافته با نتايج م

وح در سط يدر خصاوص اثر مثبت آموزش  پژوهش هاييافته به

 به دياقتصا گذارانسياست که شودمي پيشانهاد  عمومي و عالي،

 يشااترب اقتصااادي رشااد تضاامين براي راهکاري مثابه به آموزش

 ونهمی مناسااب هايسااياساات  اتخاذ ترتيب بدين. کنند توجه

 آموزش عالي بهبود منظوربه امکانات و تساااهيالت گساااترش

 اليم تأمين. واقع شااود مؤثر اقتصااادي رشااد افزايش در تواندمي

 و تحصاايلي بورساايه ،وام اعطاي طريق از درآمدکم دانشااجويان

 اهگشار تواندمي آموزش عالي تأمين به خصوصي بخش ترغيب

 ،کشاااور نقاط تمامي در رايگان آموزش عمومي تأمين. باشااد 

 نقاط در ايحرفه و فني هايآموزشاااگاه و مدارس تأسااايس

 کشااور در آموزش عمومي سااطح افزايش به افتادهدور و محروم

 تربيشاا سااهميه شااود تخصاايصپيشاانهاد مي. کرد خواهد کمک

 گيريبکار و پزشاکي  علوم هايرشاته  پذيرش دانشاجويان براي 

هاي و جزو برنااماه   هاا دانشاااگااه  در متبحر و نخباه  اسااااتياد 

هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار سياست

فيزيکي بر  گذاريسااارمايهمثبت  تأثيراز طرفي با توجه به  .گيرد

ر گذاري دافزايش سرمايه در راساتاي رشاد اقتصاادي، اقداماتي   

صوصي ، تشويق بخش خوکارکسبکشور از قبيل بهبود فضاي 

وجه شود. با تگذاري پيشنهاد ميکشورهاي خارجي به سرمايهو 

مثبت باز بودن اقتصاااد و صااادرات بر رشااد اقتصااادي     تأثيربه 

، کشور براي رفع موانع تجاري گذارانسياستشاود  پيشانهاد مي 

هاي واردات و اعطاي معافيت مالياتي به برخي از کااهش تعرفاه  

راي ب پژوهشدر اين  ند.اقالم صادراتي را در دستور کار قرار ده

سانجش آموزش در سطوح آموزش عمومي، آموزش عالي در  

بخش بهاداشااات و درمااان و وزارت علوم از شااااخص تعااداد   

 آموختگان هر سااطح اسااتفاده شااد که اين موضااوع بيانگردانش

اري گذريزي در زمينه سرمايهگذاري و برنامهاهميت سياست

ر باالي متغي آموزشااي در بخش سااالمت  با توجه به ضااريب
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 شودهمینين، پيشنهاد مي .سرمايه انساني در الگوي رشد است

ي به تفکيک بخش دولتدر سطوح مختلف  مخارج آموزشي اثر

 بررسي شود.بر رشد اقتصادي ايران  و خصوصي
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موزش با عنوان تأثير آ نامه کارشناسي ارشد رشته مديريتپايان

صوب م ي ايران، بر رشد اقتصاد يکادر پزشکي انسان يروين
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