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Education and education are essential as one of the key pillars of economic development 
that boosts talent and improves the quality of manpower. Against gender discrimination 
in education and training can be a serious obstacle to the achievement of societies for 
economic growth and development. Accordingly, one can consider the study of wom-
en's education and its role in economic development from this point of view. This re-
search analyzes the role of women's education in economic development in 13 selected 
Islamic countries including Iran, Turkey, Indonesia, Pakistan, Qatar, Algeria, Lebanon, 
Egypt, Morocco, Tajikistan, Bangladesh, Saudi Arabia and Kyrgyzstan between 2000 and 
2014) Using the dynamic data panel model and modified least squares estimation methods 
(FMOLS) and dynamic least squares (DOLS) methods. Our criterion for choosing these 
countries is the availability of statistical data. According to the results, women's education 
has had a positive and significant effect on GDP growth in these countries. Therefore, in 
view of the theoretical and statistical descriptions of this study, it is necessary to adopt 
appropriate policies for the development of science in order to promote economic growth 
in these countries.
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آموزش  و پرورش به عنوان یکی از ارکان اساسی دست یابی به توسعه اقتصادی که باعث شکوفایی استعدادها 
و ارتقای کیفیت نیروی انسانی می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقابل تبعیض جنسیتی در 
برخورداری از آموزش  و پرورش می تواند مانعی جدی در دست یابی جوامع به رشد و توسعه اقتصادی باشد. 
بر این اساس می توان مطالعه در مورد تحصیالت زنان و نقش آن در توسعه اقتصادی را از همین دیدگاه 
مورد توجه قرار داد. این پژوهش به تحلیل و بررسی نقش تحصیالت زنان در رشد اقتصادی در 13 کشور 
منتخب اسالمی شامل ایران، ترکیه، اندونزی، پاکستان، قطر، الجزایر، لبنان، مصر، مراکش، تاجیکستان، 
بنگالدش، عربستان سعودی و قرقیزستان در فاصله سال های 2000-2014 با استفاده از مدل پانل دیتای 
پویا و روش های تخمین حداقل مربعات اصالح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) پرداخته 
است. معیار ما برای انتخاب این کشورها در دسترس بودن داده های آماری آن ها بوده است. با توجه به نتایج 
مشاهده می شود تحصیالت زنان اثر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها داشته 
است؛ بنابراین با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه، الزم است در این کشورها 
با اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه علمی و رشد اقتصادی، سرمایه گذاری های مناسب در زمینه 

آموزش زنان انجام شود.
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مقدمه

توسعه هر کشور به مشارکت همه عوامل آن، به ویژه ظرفیت های انسانی بستگی دارد. نتایج تحقیقات گوناگون 
نشان داده است که سطح توسعه هر کشور تابعی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی است.

یکی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی هر کشور چگونگی بهره برداری کامل و مناسب از منابع نیروی 
انسانی است؛ زیرا نیروی انسانی هر کشور ابزاری الزم و ضروری برای توسعه اقتصادی است؛ چراکه بدون داشتن 
نیروی انسانی کارآمد و متخصص دست یابی به توسعه غیرممکن است. عوامل بسیار متعددی بر توانمندسازی 
نیروی انسانی تأثیرگذار است. در این میان آموزش  و پرورش از مهم ترین ابزارها برای توانمند سازی نیروی انسانی 
محسوب می شود؛ بنابراین تفاوت ها و شکاف های جنسیتی درآموزش  و پرورش می تواند از موانع اساسی رشد و 
توسعه اقتصادی به شمار  آید و مانع از حضور و مشارکت زنان در جامعه شود و از آنجا که زنان در حکم نیمی 
از نیروی بالقوه کار، می توانند نقش مؤثری در پیشرفت جامعه داشته باشند، از بین بردن تفاوت ها و شکاف های 
جنسیتی در آموزش  و پرورش نه تنها به برابری بیشتر، بلکه به کارایی باالتر می انجامد (کامرون، ملکولم دوولینگ 

و وورسویک، 2001).

به سایر جوامع  از کشورهای اسالمی نسبت  اینکه میزان سطح تحصیالت زنان در بسیاری  به  با توجه 
توسعه یافته پایین تر است، مطالعه حاضر سعی دارد تا رابطه بین تحصیالت زنان در کشورهای منتخب اسالمی 
را با میزان توسعه اقتصادی در این کشورها مورد بررسی قرار دهد. درواقع این سؤاالت مورد بحث است؛ آیا بین 
سطح تحصیالت زنان و توسعه اقتصادی در این کشورها رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا تحصیالت زنان می تواند 

روند توسعه یافتگی را در این کشورها بهبود بخشد؟

برای پاسخ به این سؤاالت تالش می شود با استفاده از مدل های اقتصادسنجی پویا که مربوط به داده های 
ترکیبی از کشورهای منتخب اسالمی است، رابطه تحصیالت زنان با توسعه اقتصادی مورد آزمون قرار گیرد. به 
این منظور در ادامه، ادبیات موضوع و مطالعات تجربی انجام شده در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار 
می گیرد. در بخش روش شناسی پژوهش، متغیرهای مورداستفاده معرفی خواهند شد و در بخش پنجم یافته ها 

بررسی شده و درنهایت نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه خواهند شد.

 1. ادبیات موضوع

مفهوم توسعه در انگلیسی واژه »Development« و مترادف با ظهور است. توسعه در لغت به معنای رشد 
تدریجی در جهت پیشرفته  تر و حتی بزرگ تر شدن است (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2001) فرایند توسعه به  
طور کلی متشکل از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که به  صورت اجزای یک نظام منسجم به 
طور هم زمان تحقق می یابند. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه، توسعه اقتصادی است. اصطالح »توسعه اقتصادی« 
به طور نسبی امری تازه است. تا دهه 1950 اغلب اقتصاددانان، توسعه اقتصادی را رشد مشخص درآمد سرانه 
واقعی در کشورهای توسعه یافته تعبیر می کردند، اما از آن زمان به بعد بسیاری از اقتصاددانان تأکید می کنند 
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توسعه اقتصادی عبارت است از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت های تولیدی 
اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی رشد کّمی تولید حاصل خواهد شد اما در 
کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد (خطیب، 1372: 25). توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: 
اول افزایش ثروت، رفاه مردم و ریشه کنی فقر، دوم ایجاد اشتغال که هردوی آن ها در راستای عدالت اجتماعی 
است. در پدیدآوری توسعه اقتصادی یک کشور چندین عامل تأثیرگذار است و در گردآوری برنامه توسعه باید 
این عوامل شناسایی و با تقویت آن ها، فرایند توسعه ساده سازی شود (اختر شهر، 1385: 96). یکی از مهم ترین 
عوامل که در فرایند توسعه نقش تعیین کننده دارد، منابع انسانی کشورهاست. بر اساس تجربه بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته، منابع انسانی اثربخش ترین عامل پیشرفت این کشورها محسوب می شود (میرغفوری، 
1385: 122). آموزش ابزار اصلی توسعه منابع انسانی است. آموزش موجب توسعه فرهنگ عمومی، توانایی ها، 
قدرت قضاوت، تصمیم گیری و احساس مسئولیت برای تبدیل  شدن به انسانی مفید در جامعه می شود (تیالک، 
2003). بدون تردید می توان گفت یکی از محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی، آموزش  و پرورش است. 
آموزش به عنوان یک نیاز و ضرورت برای تمامی انسان ها طبق ارزش های انسانی و الهی جنسیت بردار نیست، 

اما در طول تاریخ غالباً نسبت به آن با نگاه جنسیتی برخورد شده است. 

زنان در اکثر جوامع از حداقل آموزش بهره مند بوده اند (موسوی خامنه، دادهیر و برزگر، 1389: 51). بر اساس 
آمارهای منتشرشده، هنوز هم 2/3 زنان در بسیاری از جوامع رو به رشد، بی سواد هستند. این جمعیت حتی به 
عنوان مانعی سر راه توسعه شناخته  شده  است. بر اساس گزارش آموزش جهانی سازمان ملل در سال 1993 و 
همچنین به دنبال تحقیقات سازمان یونسکو در همان سال، حدود 905 میلیون نفر زن و مرد بی سواد در دنیا 
وجود داشته است که حدود 587 میلیون نفر یا 65 درصد از این جمعیت بی سواد را زنان تشکیل می داده اند. 
در حالی که در سال 1985 نسبت زنان و مردان بی سواد به ترتیب 592 و 352 میلیون نفر اعالم شده است، 
نسبت جمعیت بی سواد طی چندساله 1985-1993 تا حدی کاهش یافته است. تالش های جهانی به طور 
مستمر صورت می گیرد تا جمعیت بی سواد را به حداقل برسانند، اما علی رغم تالش های به عمل آمده در گوشه و 
کنار جهان طبق عکس نوشته هایی که توسط مرکز آمار یونسکو در سال 2013 ثبت  شده اند، 775 میلیون نفر 
بی سواد در سراسر جهان وجود دارد که دوسوم آن ها را زنان تشکیل می دهند. همچنین، بیش از یک سوم بالغان 
یا افراد بزرگسال جهان که بیشتر آن ها زنان هستند، دسترسی به مواد آموزشی چون کتاب و مهارت های جدید 
و تکنولوژی های مربوطه ندارند تا بتوانند موقعیت زندگی خود را به لحاظ اقتصادیـ  اجتماعی تغییر دهند، یا 
به عبارتی از آن طریق با جریان توسعه تطبیق پیدا کنند. بر اساس اطالعات به دست آمده، حدود 122 میلیون 
کودک در سراسر دنیا وجود دارد که هنوز برای تحصیالت ابتدایی ثبت نام نکرده اند و بیش از 70 درصد آن ها 
را دختران تشکیل می دهند و حدود 98 درصد از نرخ بی سوادی مربوط به کشورهای در حال  توسعه است؛ از 
این رو مشکالت استراتژیک، موانع فرهنگی، ضعف ارتباطات، نبودن راه های مواصالتی و غیره به عنوان مهم ترین 

عواملی شناخته  شده اند که در بی سواد نگه  داشتن زنان و (مردان) در جوامع رو به توسعه نقش دارند. 

در این میان جهان اسالم با 57 کشور حدود 20/6 درصد زمین های کره زمین را در اختیار دارد که حدود 
یک چهارم جمعیت جهان را در خود جایی داده است. این کشورها حدود 70 درصد انرژی نفت و گاز جهان را 
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در اختیاردارند. با وجود این سرانه تولید ناخالص ملی در کشورهای اسالمی بسیار پایین است. جز پنج کشور 
بحرین، قطر، عربستان کویت، امارات عربی که به علت برخورداری از منابع نفت و گاز دارای درآمد سرانه 10 تا 
20 هزار دالر هستند، درآمد دیگر کشورهای اسالمی کمتر از 10 هزار دالر است و از لحاظ سطح سواد و آموزش 
گرچه میانگین بی سوادی درکشورهای اسالمی از دهه 1980 تا کنون رو به بهبود بوده است، اما درحقیقت 
بیش از نیمی از جمعیت کشورهای اسالمی بی سواد یا کم سوادند. اهمیت این نکته زمانی بیشتر نمایان می شود 
که بدانیم که میانگین نرخ باسوادی در کشورهای اسالمی حتی از میانگین نرخ باسوادی در کشورهای در حال  
توسعه نیز کمتر است و بیشترین میزان بی سوادان در این کشورها را زنان تشکیل می دهند. به گونه ای که نزدیک 
به 60 درصد از زنان مسلمان بی سوادند (حسن و منون، 2004: 12). هرچند چندین دهه سرمایه گذاری در 
بخش های اجتماعی، سطح آموزش و بهداشت زنان را بسیار بهبود بخشیده، اما این پیشرفت های برجسته هنوز 
نتیجه مطلوب را در اشتغال و مشارکت سیاسی به بار نیاورده است. خاورمیانه آخرین جایگاه را در مناطق جهان 
از نظر مشارکت اقتصادی، توانمندسازی زنان و تفاوت دستمزد در قبال کار مشابه میان زنان ومردان را داراست 
(هوسمن، تیسون و زهیدی، 2011: 25) و این از سطح مطلوب این کشورها، با توجه به پیشرفت آن ها در زمینه 
آموزش و بهداشت بسیار پایین تر است. زنان در این کشورها دسترسی ناچیزی به منابع اقتصادی و کنترل منابع 

جدول 1. میزان باسوادی در کشورهای منتخب اسالمی

درصد تفاوت جنسیتی درصد سواد زنان درصد سواد مردان درصد باسوادی کشور
8/7 82/5 91/2 86/8 ایران
6/6 91/8 98/4 95 ترکیه
4/7 91/5 96/3 93/9 اندونزی
26/9 42/7 69/6 56/4 پاکستان
0/6 97/3 97/9 97/6 قطر
14 71/3 2/ 87 80/2 الجزایر
4/1 91/8 96 93/9 لبنان
16 67/3 83/2 75/2 مصر

20/2 65/2 82/7 72/4 مراکش
0/1 99/7 99/8 99/8 تاجیکستان
6/1 58/5 64/6 61/5 بنگالدش
5/9 91/1 97 94/7 عربستان سعودی
0/2 99/4 99/6 99/5 قرقیزستان

منبع: گزارش جهانی سازمان یونسکو 5102
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تولید دارند. تحلیل ها نشان می دهد با اینکه کشورهای اسالمی سعی در کم کردن تفاوت در برخورداری و در 
عاید شدن منابع برای زنان و مردان دارند، اما در هیچ یک از این کشورها شرایط برابری برای برخورداری زنان 
از فرصت ها و امکانات فراهم نشده است. جدول شماره 1 درصد باسوادی را در کشورهای منتخب اسالمی به 

تفکیک زن و مرد نشان می دهد که توسط سازمان یونسکو در سال 2015 منتشر شده است.

همان گونه که در جدول شماره 1 مشاهده می شود در تمام کشورهای موردمطالعه درصد باسوادی زنان نسبت 
به مردان کمتر است. پاکستان در مقایسه با کشورهای دیگر، بیشترین میزان تبعیض جنسیتی در زمینه آموزش 
را داراست؛ به طوری که درصد باسوادی زنان در این کشور در مقایسه سایر کشورهای موردبررسی به میزان 

قابل توجهی کمتر است.

همچنین در جدول شماره 2 لیست باسوادترین کشورهای جهان که توسط سازمان یونسکو در سال 2015 
منتشر شده است، آمده است که در آن کشورهای اروپایی کم جمعیت دارای نرخ باسوادی کامل هستند. به  

گونه ای که درصد تفاوت جنسیتی در زمینه آموزش در این کشورها صفر است.

از سوی دیگر یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و 
اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است؛ زیرا 
امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنانچه به 
زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کّمی و کیفی 

جدول 2. لیست باسوادترین کشورهای دنیا

کشوردرصد باسوادیدرصد سواد مرداندرصد سواد زناندرصد تفاوت جنسیتی

فنالند0100100100
آندورا0100100100
دانمارک0100100100
گرجستان0100100100
نروژ0100100100
لوکزامبورگ0100100100
استونی08/998/998/99
التویا08/998/998/99
لهستان2,8/998/997/99
لیتوانی08/998/998/99

منبع: گزارش جهانی سازمان یونسکو 2015
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نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی 
ارتباط دارد و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می شود و با توجه به اینکه زنان 
نیمی از نیروی کار فعال جوامع را تشکیل می دهند، توانمند سازی و تحصیالت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال 
جامعه در فعالیت های اقتصادی، برای تحقق رشد و توسعه و عدالت اجتماعی در کشورها مورد نیاز است. سهم 
زنان از مشاغل در اغلب کشورهای در حال توسعه عمدتاً مربوط به مشاغل سخت و کم درآمد روستایی است. با 
این حال در دهه های اخیر سهم اشتغال و نقش آفرینی زنان در اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از نسل پیشین بوده 

است. عالوه بر این، درصد رشد دانشجویان دختر در دانشگاه های جهان، نسبت به گذشته بیشتر شده است.

با توجه به اهمیتی که میزان تحصیالت زنان می تواند در مشارکت آن ها در روند توسعه یافتگی در جوامع 
داشته باشد، در این پژوهش عامل تحصیالت زنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است تا تأثیر آن 
بر رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته در برخی از کشورهای منتخب اسالمی مورد بررسی قرار 
گیرد. همچنین در کنار آموزش زنان متغیرهایی به کار رفته است که می توانند اثراتی قابل مالحظه در رشد 

تولید ناخالص داخلی داشته باشند.

1-1. مطالعات داخلی انجام شده

برزانی و حاتمی (1389) با استفاده از الگوی معادالت هم زمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط اثر مستقیم 
و غیرمستقیم برابری جنسیتی آموزشی را بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال  توسعه در فاصله 
سال های 1990-2006 بررسی کردند. یافته های آن ها نشان می دهد که اثر مستقیم برابری جنسیتی آموزشی 
بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده که این اثر از طریق افزایش سرمایه انسانی است و اثر غیرمستقیم آن بر 
رشد از طریق کاهش رشد جمعیت و توسعه سرمایه گذاری است؛ بنابراین برابری جنسیتی باید به عنوان یکی از 

مشخصه های اقتصادی در نظر گرفته شود.

موسوی خامنه و همکاران (1389) در مقاله ای به عنوان »توسعه انسانی مبتنی بر جنسیت و آموزش زنان« 
وضعیت آموزش زنان را در ارتباط با شاخص های بهداشتی، اقتصادی و سیاسی مورد تجزیه  و تحلیل قرار دادند 
و از طریق مطالعه تطبیقی بین کشورها با درجات متفاوت از توسعه یافتگی و بررسی روندها در این کشورها 
به چندوچون این رابطه پرداختند. یافته های این پژوهش نشان می دهد میزان فعالیت های اقتصادی زنان در 
کشورهای در حال  توسعه از جمله در آسیا و آفریقا پایین تر از سایر مناطق است؛ همین طور شکاف بین وضعیت 
آموزشی و وضعیت اشتغال زنان در نیروی کار در همه کشورها وجود دارد؛ اما در کشورهای در حال  توسعه و 

خاورمیانه بیشتر دیده می شود.

آذربایجانی و مصطفایی (1390) اثر نابرابری جنسیتی را بر رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در 
کشورهای منتخب درسال های 1993-2006 با استفاده از داده های تابلویی بررسی کردند. نتایج آن ها نشان 
می دهد هرچه نابرابری جنسیتی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی مانند آموزش، سالمتی و اشتغال 
کمتر باشد، رشد اقتصادی شتاب بیشتری دارد. از سوی دیگر اثر کاهش نابرابری جنسیتی بر بهره وری عوامل 
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تولید مثبت بوده است؛ به طوری که با به کارگیری هریک از شاخص های نابرابری جنسیتی در تابع تولید کل، 
متغیر بهره وری افزایش یافته است.

نیک پی طبری و میال علمی (1393) در مقاله ای به عنوان »اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی 
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا« به بررسی اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی منتخبی از 
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 1990-2010 پرداختند، نتایج برآورد آن ها نشان می دهد که 
نابرابری جنسیتی در امر آموزش اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته و این موضوع ضرورت توجه به 

کاهش شکاف جنسیتی برای افزایش رشد اقتصادی را نشان می دهد.

رزمی و حاجبی (1394) در مقاله ای با عنوان »تأثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک 
و شمال آفریقا« به تحلیل و بررسی نقش آموزش عالی زنان در رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفت خیز عضو 
ـ 2010 پرداختند. یافته های آن ها نشان می دهد آموزش عالی زنان  اوپک و شمال آفریقا بین سال های 1991 

اثر معنادار و مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارد.

1- 2. مطالعات خارجی انجام شده 

منکیو، رامر و وویل1 (1992 ) با لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد سولو2 (1956) تأثیر آموزش زنان 
ـ 1985 را معنادار و مثبت یافتند. بر رشد اقتصادی 97 کشور بین سال های 1960 

بارو و لی3 (1994) یافته های جالب  توجهی از سیر قهقرایی سال های تحصیلی زنان و مردان و ضریب 
سال های تحصیل ابتدایی و متوسطه زنان را که منفی است گزارش کرده اند. یافته های آنان نشان داد که شکاف 

زیاد در تحصیالت زنان و مردان با رشد اقتصادی پایین ارتباط دارد.

دالر و گاتی4 (1994) ارتباط نابرابری جنسیتی را در آموزش و رشد اقتصادی مطالعه و تبیین کرده اند. آن ها 
تالش کرده اند که فاصله های پنج سال به پنج سال، از سال 1975-1990 را تبیین کنند. آن ها در برابر نظر 
بارو دریافتند که اتمام آموزش متوسطه زنان ارتباط مثبتی با رشد اقتصادی دارد، در حالی  که اتمام دوره های 

متوسطه برای مردان ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارد.

جایاویر5 (1998) پژوهشی را با عنوان »زنان، آموزش و توانمندسازی در منطقه آسیا« انجام داده است. به 
اعتقاد او آموزش در معنای وسیع تر، شاخصی از پایگاه اجتماعی برای زنان و حتی خیلی مهم تر از آن به عنوان 

عاملی برای توانمندسازی زنان تعبیر می شود.

1. Mankiw, Romer & Weil 
2. Solow
3. Barro & Lee
4. Dollar & Gati 
5. Jayawer 
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کالسن و المننا6 (2003) با استفاده از داده های تابلویی و بین کشوری در سال های 1960-2000 اثر نابرابری 
جنسیتی را در آموزش و اشتغال بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی قرار دادند. 
آن ها از نسبت سال های تحصیل زنان به مردان و نسبت نرخ مشارکت نیروی کار زنان به مردان برای نابرابری 
جنسیتی در آموزش و اشتغال استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که نابرابری جنسیتی هم در آموزش و 

اشتغال اثر منفی بر رشد دارد، ولی شکاف جنسیتی در اشتغال اثر بیشتری نسبت به شکاف آموزشی دارد.

لوتز و مک گیلیوری7 (2007) با استفاده از داده های گروهی از کشورهای آفریقایی و عربی و تخمین آرالنو 
ـ باند8 اثر نسبت ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی و راهنمایی و نسبت نرخ باسوادی زنان15 ـ 24 ساله را بر 
رشد اقتصادی این کشورها بررسی کردند که نتایج این بررسی نشان داد افزایش سطح آموزش زنان اثر مثبت و 
معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. برادشو، کاستلینو و دیوپ9 (2013) نقش زنان را در رشد اقتصادی 

بررسی نموده ونشان دادند آموزش و حقوق اقتصادی زنان نقش کلیدی در رشد اقتصادی جوامع دارد.

حسان و کوری10 (2015) اثر رشد آموزش زنان و مردان را در برخی از کشورهای آسیایی بررسی نموده 
از  این دسته  اقتصادی سریع تر در  به رشد  و نشان دادند سرمایه گذاری در آموزش زنان می تواند منجر 

کشورها باشد.

 بوشرا و وجیهه11 (2015) به بررسی نقش توانمند سازی زنان از طریق آموزش و تحصیالت در رشد و کاهش 
فقر در نواحی مختلف پاکستان پرداختند که نتاج این تحقیق بیانگر این نکته است که توانمند سازی زنان نه تنها 

موجب رشد اقتصادی در نواحی موردمطالعه شده، بلکه موجب کاهش فقر در این مناطق شده است.

هافنر و مایر فولکس12 (2017) به بررسی اثر باروری و توسعه انسانی زنان بر رشد اقتصادی در کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه پرداختند که از روش داده های پانل و متد و حداقل مربعات پویا DOLS استفاده 
کردند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی زنان و 
نیز کم بودن نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته و جود دارد، اما در کشورهای در حال توسعه باال بودن نرخ 

باروری و توسعه انسانی زنان بر روی رشد اقتصاد تأثیرگذار است.

پژوهش حاضر نسبت به تحقیقات اشاره شده و نیز دیگر تحقیقات موجود در این زمینه دارای تفاوت هایی هم 
در زمینه دسته بندی کشورهای مورد آزمون، هم نمونه  کشورهای موردبررسی، هم دوره زمانی موردبررسی و هم 
شیوه آزمون است. وجه امتیاز این مطالعه با مطالعات پیشین عبارت است از در کنار هم قرار دادن کشورهایی 
که دارای تفاوت های قابل مالحظه ای در زمینه میزان تحصیالت زنان و به کارگیری داده های آماری آن ها در یک 

6. Klasen & Lamanna
7. Lutz & Guiliory
8. Estimated Arlano Band
9. Bradshaw, Castellino & Diop
10. Hassan & Cory
11. Bushra & Wajiha
12. Hafner & Mayer-Foulkes 
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دوره زمانی 15ساله، در نظر گرفتن نقش تحصیالت زنان در سه مقطع ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی و تأثیر 
آن بر رشد تولید ناخالص داخلی و به کارگیری متغیرهایی است که هریک به تنهایی می توانند اثر قابل مالحظه ای 
بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشند و همچنین استفاده از رهیافت هم انباشتگی در داده های تابلویی در 
چارچوب دو روش تخمین حداقل مربعات اصالح شده FMOLS و حداقل مربعات پویا DOLS. نتایج حاصل از 
هردو آزمون نشان از دقت باالی تخمین های پژوهش است، حال آنکه در مطالعات قبلی اثر تبعیض جنسیتی را 
تنها در یکی از مقاطع تحصیلی بر رشد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته اند و کشورهای مورد بررسی در این 
مطالعات دارای اعتقادات دینی متفاوتی هستند و روش های تخمین در آن ها با مطالعه حاضر کاماًل متفاوت است.  

2. روش شناسی پژوهش

2-1. معرفی مدل

از آنجا که توسعه، یک مفهوم کیفی است، برای اندازه گیری میزان توسعه یافتگی از مدل های رشد اقتصادی 
استفاده می شود. یکی از مدل های قدرتمند برای نشان دادن میزان دست یابی جوامع به توسعه اقتصادی مدل 
رشد سولوست. مدل رشد سولو یا مدل رشد سلو ـ سوان یک مدل رشد اقتصادی با ویژگی های برون زا بودن، 
بلندمدت بودن، و در چارچوب نظریات مکتب کالسیک است. مدل تالش می کند رشد اقتصادی بلندمدت را با 
بررسی انباشت سرمایه، رشد جمعیت یا نیروی کار و افزایش در بهره وری که به طور معمول با عنوان پیشرفت 
فنی شناخته می شود، توضیح دهد. هسته اصلی این مدل تابع تولید تراکمی نئوکالسیک کابـ  داگالس است. 
این مدل توسط رابرت سولو (1956) توسعه  یافت و جانشین مدل پسا کینزی هارودـ  دومار13 شد. فروض این 

مدل عبارت اند از:

ـ اقتصاد آن قدر بزرگ است که مزایای ناشی از تقسیم  کار در آن به پایان رسیده است.

ـ سایر داده ها به جز سرمایه، کار و دانش کم اهمیت هستند؛ یعنی دسترسی به زمین و منابع طبیعی یک 
محدودیت عمده محسوب نمی شود.

متغیرهای اساسی مدل شامل: Y تولید، K سرمایه، L نیروی کار و A دانش است؛ که به  صورت فرمول شماره 
1 با هم در ارتباط اند:

 .1
Y (t)=F (K (t), A (t), L (t))   

که با فرض دوم مدل می توانیم تابع تولید را به شکل فرمول شماره 2 بنویسیم:

 .2

13. Harrod-Domar Growth Model
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F( ,1)= F (K,AL)K 1
AL AL

=K و K 
AL

Y تولید سرانه نیروی کار مؤثر است. اگر 
=

F(K,AL)
ALAL  K مقدار سرمایه سرانه نیروی کار مؤثر و 

AL
 

y=f(k) :تعریف کنیم، خواهیم داشت f(k)=F(k,1) و K= Y
AL 

تابع تولید کابـ  داگالس به صورت فرمول شماره 3 تعریف می شود:

 .3
FF(K,AL)=(cK)α (c,AL)1-α

=cα c1-α Kα (AL)1-α

=cF(K,AL)

(k)=F( ,1)=( )α =kαk k
AL AL

→  f '(k)=α k α-1 >0 

f '' (k)=-(1-α)αk α-2<0

نرخ رشد داده ها در تولید به صورت فرمول های شماره 4 و 5 بیان می شود:

.4
L ̇ (t)=nl(t)

.5
A ̇ (t)=gA(t)

که در روابط، n و g نرخ ها رشد نیروی کار و دانش فنی و به صورت برون زا هستند. اصوالً نرخ رشد یک متغیر 
نرخ نسبی تغییر آن است؛ که به صورت فرمول های شماره 6، 7 و 8 تعریف می شود:

.6

X ̇=dX(t)
d(t) = 1

X(t) X ̇ (t)=X ̇ (t)
X(t)  

 
L ̇ (t)
L(t) =n

A ̇ (t)
A(t) =g
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.7
nL(0)+nt→L(t)=L(0) ent

.8
nA(0)+gt→A(t)=A(0) egt  

اما نرخ رشد سرمایه عبارت است از قسمتی از تولید که به سرمایه گذاری اختصاص می یابد منهای استهالک 
سرمایه که عبارت است از (فرمول شماره 9):

 .9
K ̇  (t)=sY(t)-σK(t)       

که در آن S درصد سهم سرمایه گذاری از تولید یا همان نرخ پس انداز بوده و نرخ استهالک سرمایه است. 

در این مطالعه از الگوی تعمیم یافته سولو14 که توسط (منکیو و همکاران، 1992 ) مطرح شده است استفاده 
می کنیم. (منکیو و همکاران، 1992 ) سرمایه و نیروی کار را تنها عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نمی دانند، آن ها 
متغیر H را به عنوان سرمایه انسانی وارد الگوی سولو کردند و الگوی رشد تعمیم یافته سولو را تشکیل دادند 

(فرمول شماره 10).

.10
Y=AF (K,H,L)    

اگر الگو را به صورت تابع کابـ  داگالس در نظر بگیریم (فرمول شماره 11):

.11

Y=kα
t
 Hβ

t (At Lt)
1-α-β

که در آن Ht سرمایه انسانی، به ترتیب سهم سرمایه فیزیکی و انسانی در تولید، Lt نیروی کار، At سطح 
فناوری و Kt سرمایه فیزیکی است؛ بر اساس الگوی منکیو، رومر و ویل (منکیو و همکاران، 1992 )، نیروی کار 
با نرخ رشد n و فناوری با نرخ رشد g رشد می کند که هردو نرخ ثابت و برون زا هستند؛ بنابراین نیروی کار و 

فناوری از فرمول های شماره 12 و 13 به دست می آیند:

 .12
Lt=L0 e

nt

14. Solo generalized pattern
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.13
At=A0 e

gt     

انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از فرمول های شماره 14 و 15 به دست می آیند.

.14
K ̇ t=Sk yt-(n+g+δ)kt

 .15

h ̇ t=Sh yt-(n+g+δ) ht  

با در نظر گرفتن وضعیت پایدار (فرمول های شماره 16 و17):

.16

k*=( s1-β
 ks

β
h

n+g+δ)
1

(1-a-β)

.17

h*=( sα
ks

1-a h
n+g+δ)

1
(1-a-β)

با جای گذاری این دو رابطه در تابع تولید و لگاریتم گیری از طرفین، درآمد سرانه در وضعیت پایدار به  صورت 
فرمول شماره 18 به دست می آید:

 .18

ln=(Yt

Lt

)*=ln(A0)+gt+ α
1-α-β  ln(s_k)+ β

1-α-β  ln(sh)-
a-β

1-α-β ln(n+g+δ)

 فرمول شماره 18 نشان می دهد که درآمد سرانه در وضعیت پایدار به رشد جمعیت و انباشت سرمایه های 
فیزیکی و انسانی بستگی دارد؛ بنابراین با توجه به چندین مطالعه انجام شده در حوزه آموزش زنان و توسعه 
اقتصادی در این پژوهش با در نظر گرفتن الگوی سولوی تعمیم یافته و مطالعات اندرسون (2010). فرمول شماره 
19 برای بررسی اثر تحصیالت زنان بر توسعه اقتصادی ارائه می شود. در این فرمول همانند  فرمول قبلی سرمایه 
انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی وارد الگوی رشد شده است. از آنجا که سرمایه انسانی 
چندین بعد دارد. در  فرمول شماره 19 فرض شده است که میزان تحصیالت زنان به عنوان سرمایه انسانی 

نسبتی از سطوح آموزش است:
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جدول 3. نتایج آزمون ریشه واحد در سطح

نتایج 
آزمون

آزمون
PP-Fisher

آزمون
ADF- Fisher

آزمون
 Im, Pesaran and

Shin

 Levin, lin, آزمون
Cho متغیر

P آماره تی P آماره تی P آماره تی P آماره تی

مانا 0/0000 81/9786 0/0066 47/2206 0/0033 -2/71571 0/0005 -3/2844 GDPG

نامانا 1/0000 6/41203 1/0000 5/28207 1/0000 5/45956 0/9962 2/67191 Tertiary

نامانا 0/7040 21/7181 0/9997 8/06531 1/0000 5/14188 0/9990 3/10128  Pri
secondary

نامانا 0/9918 9/27339 0/9113 13/7148 0/9753 1/96537 0/1360 -1/09831 K

نامانا 0/5531 22/4389 0/9134 15/2457 0/8609 1/08429 0/3264 -0/44979 Trade

نامانا 0/5476 24/4962 0/2585 30/2227 0/1770 -0/92702 0/0001 -3/66445 FDI

نامانا 0/0977 35/6792 0/7662 20/5216 0/6814 0/47175 0/0195 -2/06394 L

نامانا 0/1701 32/7304 0/1985 31/8382 0/1239 -1/15594 0/0001 -3/69260 M2
منبع: یافته های تحقیق

جدول 4. نتایج آزمون ریشه واحد در اولین تفاضل

نتایج 
آزمون

آزمون
PP-Fisher

آزمون
ADF- Fisher

آزمون
 Im,Pesaran and

Shin

آزمون 
Levin,Lin,Cho متغیر

P آماره تی P آماره تی P آماره تی P آماره تی

مانا 0/0000 74/8586 0/0125 44/6722 0/0072 -2/447981 0/0014 -2/98208 Tertiary

مانا 0/0000 61/2242 0/0031 27/2467 0/0084 -0/28339 0/0353 0/48253  Pri
secondar

مانا 0/0002 50/7744 0/0122 36/8422 0/0177 -2/10277 0/0015 -2/97329 K

مانا 0/0000 130/571 0/0000 71/8561 0/0000 -5/39294 0/0000 -8/92598 Trade

مانا 0/0000 123/187 0/0000 79/5785 0/0000 -5/50699 0/0000 -7/69725 FDI

مانا 0/0000 130/796 0/0000 68/2193 0/0000 -4/57912 0/0000 -4/84516 L

مانا 0/0025 50/8465 0/0005 56/3014 0/0034 -2/70699 0/0000 -4/22332 M2
منبع: یافته های تحقیق
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.19
Yit=β0+β1 Tertiaryit+β2 Prisecondaryit+β3 Kit+β4 Tradeit+β5Fdiit+β6 Lit+β7 M2it+εit 

 همان طور که مالحظه می کنید در فرمول شماره 19متغیرهای مدل که هریک به تنهایی می توانند در رشد 
 :Tertiary ؛(GDPG) بیانگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی :Y :تولید ناخالص داخلی مؤثر باشند عبارت اند از
بیانگر نسبت ثبت نام خالص زنان در دوره سوم (آموزش عالی)؛ Prisecondary: بیانگر نسبت ثبت نام خالص زنان 
در دوره های اول و دوم (ابتدایی و متوسطه)؛ k: بیانگر تشکیل سرمایه ناخالص؛ Trade: بیانگر تجارت کاالها 
 :M2 بیانگر نرخ مشارکت نیروی کار؛ :L بیانگر جریان خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ :Fdi و خدمات؛

بیانگر حجم پول؛ εit : بیانگر جمله اخالل؛ i و t به ترتیب معرف کشورها و زمان هستند.

اطالعات الزم در خصوص مبانی تئوریک و پیشینه تحقیقات و مطالعات تجربی، با استفاده از روش کتابخانه ای 
و از میان منابع الکترونیک در کارنمای جهانی و داخلی جمع آوری شده است؛ یعنی هم از کتاب ها و پایان نامه های 
فارسی موجود و هم از مقاالت به دست آمده از ژورنال های مختلف از طریق اینترنت برای تحریر مبانی تئوریک 
و پیشینه تحقیقات بهره برده شده است. کلیه آمار و اطالعات متغیرهای مورداستفاده در تحقیق از داده های 

منتشرشده بانک جهانی برای کشورهای مربوطه جمع آوری شده است.

جدول 5. نتایج هم انباشتگی داده ها

روش آزمونآماره تیPفرضیه صفرنتیجه آزمون

0/00003/919697Panel v-Statisticعدم هم انباشتگیرد فرضیه صفر

-3/258483Panel rho-0/0006عدم هم انباشتگیرد فرضیه صفر
Statistic

-5/813244Panel PP-0/0000عدم هم انباشتگیرد فرضیه صفر
Statistic

-2/260140Panel ADF-0/0119عدم هم انباشتگیرد فرضیه صفر
Statistic

-1/168040Group rho-0/1214عدم هم انباشتگیقبول شدن فرضیه صفر
Statistic

-7/723132Group PP-0/0000عدم هم انباشتگیرد فرضیه صفر
Statistic

-2/593202Group ADF-0/0084عدم هم انباشتگیرد فرضیه صفر
Statistic

منبع: یافته های تحقیق
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2-2. روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی رابطه میان تحصیالت زنان و توسعه اقتصادی در کشورهای منتخب 
اسالمی15 است، برای اینکه بتوانیم اثر تحصیالت زنان در توسعه اقتصادی را به درستی مورد تجزیه  و تحلیل 
اقتصادسنجی قرار دهیم؛ از روش های اقتصادسنجی داده های پانلی (روش حداقل مربعات کاماًل اصالح شده و 
روش حداقل مربعات پویا) برای تجزیه  و تحلیل داده ها استفاده کرده ایم. در ابتدا ویژگی یکپارچگی سری های 
زمانی را تعیین کردیم. به این منظور از آزمون ریشه واحد داده های تابلویی استفاده شد. با استفاده از تحلیل های 
هم جمعی وجود روابط بلندمدت اقتصادی آزمون و برآورد شد و در آخر در صورت وجود هم جمعی از روش 

15. شامل ایران، ترکیه، اندونزی، پاکستان، قطر، الجزایر، لبنان، مصر، مراکش، تاجیکستان، بنگالدش، عربستان سعودی و قرقیزستان

جدول 6. نتایج آزمون F لیمر

P آماره تی درجه آزادی

0/0034 2/664378 )12/117( Cross-section F

0/0009 33/097563 12 Cross-section Chi-square
منبع: یافته های تحقیق

(FMOLS) جدول 7. نتایج آزمون

GDPG :متغیر وابسته

تعداد کشورها: 13 تعداد مشاهدات: 95

Panel Fully Modified Least Squares )FMOLS( روش تخمین

معناداری آماره تی انحراف معیار ضریب متغیر

 0/0000* 16/29848 0/028449 0/463680 TERTIARY

0/0384** 2/170447 0/027156 0/058941 PRISECONDARY

 0/0015* 3/359540 0/017738 0/059591 K

 0/0000* 9/141598 0/009641 0/063449 TRADE

 0/0001* 4/279719 0/000225 0/000965 FDI

 0/0000* 5/491065 0/088443 0/485645 L

 0/0000* -7/286990 0/012984 -0/094612 M2

منبع: یافته های تحقیق ( معناداری در سطح 99 درصد، **معناداری در سطح 59 درصد، *** معناداری در سطح 90 درصد)
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حداقل مربعات پویا و حداقل مربعات اصالح شده برای تخمین ضرایب مدل استفاده شد. برای جمع بندی، تجزیه 
اطالعات و دسته بندی و محاسبات آمار توصیفی داده ها از نرم افزار Excel استفاده  شده است و برای تخمین مدل 
موردنظر، تحلیل های اقتصادسنجی و آزمون فرضیات از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 9 بهره گرفته  شده است.

2-3. بررسی مانایی متغیرهای مورداستفاده

قبل از برآورد مدل الزم است داده ها از لحاظ مانایی بررسی شوند؛ زیرا تجزیه  و تحلیل رگرسیون بر اساس 
یک سری فروض بنا شده است که یکی از این فرض های مهم و تأثیرگذار مانایی متغیرهای مورداستفاده است. 
چنانچه متغیرها ایستا نباشند، باید رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای وابسته و مستقل بررسی شوند. در داده های 
پانلی، استفاده از ریشه واحد برای ترکیب داده ها، دارای قدرت و اعتبار بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه 

واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است. 

در این بخش، برای اطمینان از ایستا بودن متغیرها، آزمون ریشه واحد داده های تابلویی شامل لیون، لین و 
چو16 (2002)، ایم، پسران و شین17 (2003) وآزمون های نوع فیشر18 (1950) ازجمله دیکی فولرتعمیم یافته19 و 
فیلیپس پرون20 استفاده شده است. فرض صفر برای همگی این آزمون ها بیانگر نامانایی متغیرها و وجود ریشه 

واحد است که رد فرض صفر بر مانایی متغیرها و پذیرفتن عدم ریشه واحد برای متغیرها داللت دارد.

H0 = متغیر نامانا است

H1 =متغیرمانا است

بدین ترتیب ابتدا خواص آماری داده های تابلویی را به لحاظ مانایی بررسی و در صورت نامانا بودن متغیرها 
برای اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، به انجام آزمون های مربوطه پرداخته شده است. اگر قدر مطلق مقدار 
آماره تی بیشتر از قدر مطلق مقدار بحرانی آن باشد یا p-value کمتر از پنج  صدم باشد فرضیه صفر رد می شود 

و فرض مقابل پذیرفته می شود و متغیرها مانا هستند. در غیر این صورت دلیلی برای رد فرض صفر نداریم. 

با توجه به جدول شماره 3 نتایج حاکی از آن است که متغیر رشد تولید ناخالص داخلی (GDPG) در سطح با 
سطح معناداری 99 درصد رد فرضیه صفر، مبنی بر وجود ریشه واحد ماناست. و سایرمتغیرهای مدل که شامل 
(Tertiary) نسبت ثبت نام خالص زنان در آموزش عالی، (Prisecondary) نسبت ثبت نام خالص زنان در مقاطع 
تحصیلی ابتدایی و متوسطه، (k) تشکیل سرمایه ناخالص، (Trade) تجارت کاالها و خدمات، (FDI) جریان 
خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی، (L) نرخ مشارکت نیروی و (M2) حجم پول، در سطح مانا نیستند.  
جدول شماره 4 بیانگر آزمون ریشه واحد در اولین تفاضل گیری است. نتایج حاکی از آن است که تمامی 

16. Levin, Lin & Chu (LL)
17. Im, Pesaran and Shin (IPS)  
18. Fisher
19. Augment Dicky-Fuller (ADF) 
20. Philips-Peron (PP) 
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متغیرهایی که در سطح مانا نبودند با یک  مرتبه تفاضل گیری مانا شده اند.

3. یافته های پژوهش

3-1. نتایج حاصل از آزمون هم جمعی داده های تابلویی

بررسی وجود هم جمعی متغیرها در داده های ترکیبی نیز مانند داده های سری زمانی اهمیت دارد. زمانی 
که شواهد مبنی بر وجود ریشه واحد در داده ها وجود داشته باشد، برای پرهیز از وقوع رگرسیون کاذب و نیز 
تعیین رابطه بلندمدت بین متغیرها، روش هم انباشتگی می تواند مفید واقع شود. آزمون های متعددی برای 
هم انباشتگی با چارچوب های کاماًل متفاوت ارائه  شده اند که از جمله می توان به آزمون های پدرونی21 (2004) 

وکائو و چیانگ22 (1999) اشاره کرد.

با توجه به جدول شماره 5 نتایج حاصل از آزمون های هم انباشتگی در تمامی آزمون های متغیرهای مدل 

21. Pedroni Engel – Granger based
22.Kao & Chiang

(DOLS) جدول ۸. نتایج مدل

GDP :متغیر وابسته

تعداد کشورها: 13 تعداد مشاهدات: 135

Panel Dynamic Least Squares )DOLS( روش تخمین

متغیرضریبانحراف معیارآماره تیمعناداری

 0/014**3/2741390/0100080/032767TERTIARY

0/0447**2/0323440/0089220/018133PRISECONDARY

0/0000*15/153340,0083890/127122K

0/0000*14/024950/0041070/057595TRADE

0/0000*14/621700/0001080/001576FDI

 0/0415**2/0639390/0343010/070794L

0/0000*-8/449180/004807-0/040617M2

منبع: یافته های تحقیق (*معناداری در سطح 99 درصد، **معناداری در سطح 59 درصد، *** معناداری در سطح 90 درصد)

محمد شریف کریمی و همکاران. رابطه بین تحصیالت زنان و رشد اقتصادی )مطالعه موردی کشورهای منتخب اسالمی(



زمستان 1398 . دوره 7 . شماره 4

664

به جز آماره آزمون Group rho-Statistic در سطح پنج درصد بر اساس تمام آماره های آزمون فوق معنا دارند؛ 
بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم هم انباشتگی متغیرها رد شده و رابطه بلندمدت بین آن ها وجود دارد و با توجه 

به اینکه داده ها در سطح مانا نیست و هم جمعی داریم از روش پانل داینامیک استفاده شده است.

3-2. نتایج آزمون چاو )F لیمر(

مسئله ای که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می شود این است که آیا امکان ادغام داده ها وجود دارد یا 
اینکه در مدل موردنظر برای مقاطع مختلف، شیب ها و عرض از مبدأها متفاوت هستند یا خیر؟ در صورت وجود 
ناهمگنی ها و تفاوت های فردی بایستی از روش داده های ترکیبی استفاده کرد. بدین منظور ابتدا باید قبل از هر 
نوع برآوردی به آزمون معنادار بودن اثرات فردی پرداخته شود. آماره ای که برای آزمون معنی دار بودن اثرات 
فردی به کار می رود F لیمر است که نتایج در جدول شماره 6 ارائه شده است. با توجه به نتایج، تخمین مقدار 
آماره F آزمون لیمر، بیانگر رد فرض صفر و استفاده از روش داده های پانلي در مقابل روش حداقل مربعات 

معمولی تجمیع شده، برای داده های این پژوهش است.

)FMOLS( 3-3. نتایج روش حداقل مربعات اصالح شده

TERTIA-) ضریب نسبت ثبت  نام زنان در آموزش عالی FMOLS جدول شماره 7 نتایج آزمون  با توجه به
RY)، (0/463680) مثبت و از لحاظ آماری معنادار است که بیانگر آن است که افزایش نسبت ثبت  نام زنان در 
آموزش عالی به دلیل آثار مثبتی که در جامعه می تواند داشته باشد موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود 

و به توسعه اقتصادی می انجامد.

همچنین ضریب نسبت ثبت  نام زنان در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه (PRISECONDARY) در سطح 
معناداری (0/0384) مثبت (0/058941) و معنادار است که نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معناداری میان 
افزایش نسبت ثبت  نام زنان در مقاطع تحصیلی مذکور و تولید ناخالص داخلی است؛ چراکه به دلیل نقشی که 
این میزان تحصیالت در توانمندسازی زنان و افزایش مشارکت اقتصادی آنان دارد می تواند روند توسعه اقتصادی 

را در این کشورها بهبود بخشد.

ضریب سرمایه گذاری داخلی (K) در سطح 0/0015، (0/059591) مثبت و معنادار است که حاکی از آن 
است که افزایش سرمایه گذاری داخلی در سرمایه های فیزیکی از لحاظ آماری اثر مثبت معناداری بر نرخ رشد 

تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی دارد.

ضریب تجارت (TRADE) (0/063449) مثبت و معنادار است که بیانگر آن است که افزایش میزان تجارت 
رشد تولید ناخالص داخلی را در کشورهای منتخب به همراه داشته است؛ چراکه تجارت یکی از عناصر اصلی 

سیاست های جهانی برای توسعه اقتصادی است.

ضریب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سطح معناداری 0/0001، (0/000965) مثبت و معنادار 
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است که نشان از این دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در 
کشورهای منتخب موردبررسی شده است. از آنجا که سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند از طریق کانال 

انتقال فناوری بر رشد اقتصادی اثر بگذارد، می تواند روند توسعه اقتصادی را در این کشورها شتاب بخشد.

ضریب نرخ مشارکت نیروی کار (L)، (0/485645) مثبت و معنادار است که وجود یک رابطه مثبت میان 
افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی را در کشورهای موردبررسی تأیید می کند.

ضریب حجم پول (M2)، (0/094612-) منفی و معنادار است که وجود رابطه منفی را میان افزایش حجم 
پول و تولید ناخالص داخلی تأیید می کند. از این  رو افزایش بی رویه حجم پول به دلیل آثار تورمی ای که می تواند 

داشته باشد، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی در این کشورها می شود.

)DOLS( 3-4. نتایج روش حداقل مربعات پویا

در جدول شماره 8 نتایج آزمون DOLS وجود رابطه مثبت و معناداری را در میان نسبت ثبت نام زنان در 
مقطع تحصیلی آموزش عالی (TERTIARY) و رشد تولید ناخالص داخلی در سطح معناداری 0/014 و با ضریب 

مثبت 0/032767 تأیید می کند.

ضریب مثبت (0/018133) و معنادار در سطح (0/0447) متغیر نسبت ثبت نام زنان در مقاطع تحصیلی 
ابتدایی و متوسطه (PRISECONDARY) نشان از رابطه مثبت و معناداری میان افزایش نسبت ثبت نام زنان 

در این مقاطع تحصیلی و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی دارد.

با داشتن ضریب مثبت و معنادار (0/127122)، دارای رابطه مثبت و   (K) متغیر سرمایه گذاری داخلی
معناداری با رشد تولید ناخالص داخلی است و افزایش آن می تواند دست یابی به توسعه اقتصادی را در این 

کشورها بهبود بخشد.

ضریب تجارت (TRADE)، (0/057595) مثبت و معنادار است. از این  رو تجارت می تواند موجب افزایش 
رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی شود و روند دست یابی به توسعه اقتصادی را در این کشورها 

سهولت بخشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) دارای ضریب مثبت و معنادار (0/01576) است. از این  رو افزایش 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند موجب رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها و موجب توسعه 

اقتصادی در این کشورها شود.

ضریب نرخ مشارکت نیروی کار (L) در سطح معناداری (0/0415)، (0/070794) مثبت و معنادار است. از 
این رو می تواند موجب رشد باالتر تولید ناخالص داخلی در کشورهای مربوطه شود.

ضریب حجم پول (M2)، (0/040617-) منفی و معناداراست که حاکی از وجود رابطه منفی میان افزایش 
حجم پول و رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورهاست.
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4. بحث و نتیجه گیری 

در مسئله توسعه اقتصادی یکی از عوامل بسیار مهم آموزش است. آموزش  و پرورش و برخورداری از امکانات 
آموزشی همواره از دغدغه ها و نیازهای اصلی هر جامعه ای به شمار می آید. تا آنجا که یکی از شاخصه های عمده 
در انتخاب جامعه ای به عنوان جامعه توسعه یافته، توزیع عادالنه این امکانات میان آحاد مختلف مردم دانسته 
شده است. توزیع این امکانات نه تنها میان طبقات گوناگون جامعه چه شهری و چه روستایی که کلی تر از آن، 
میان زنان و مردان جامعه نیز باید یکسان و همسو باشد و تفاوت جنسیتی نباید عاملی برای عدم برخورداری از 
این حق طبیعی به شمار رود؛ چراکه افراد جامعه در صورت عدم برخورداری از این حق طبیعی امکان دسترسی 
به علوم و فنون و تکنولوژی موردنیاز برای رشد و پیشرفت را نخواهند داشت. تبعیض جنسیتی در زمینه آموزش 
به معنای نبود تساوی در برخورداری از امکانات و فرصت هاست که وجود آن در عرصه های اقتصادی و اجتماعی 
می تواند به تخصیص نیافتن بهینه منابع منتهی شود و مانع از رسیدن جامعه به توسعه اقتصادی شود. در این 
پژوهش برای بررسی اثر تحصیالت زنان در توسعه اقتصادی 13 کشور منتخب اسالمی شامل ایران، ترکیه، 
اندونزی، پاکستان، قطر، الجزایر، لبنان، مصر، مراکش، تاجیکستان، بنگالدش، عربستان سعودی و قرقیزستان در 
فاصله سال های (2000-2014) از روش داده های تابلویی استفاده شده است و مدل پژوهش با استفاده از الگوی 
سولوی تعمیم یافته ارائه شده است و توسط آزمون های هم انباشتگی FMOLS و DOLS ضرایب مدل تخمین 
زده شده است. نتایج هردو آزمون حاکی از نقش مثبت تحصیالت زنان در توسعه اقتصادی در کشورهای مورد 
بررسی است که نسبت به سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه از دقت باالیی برخوردار است و اثر نسبت 
ثبت نام زنان در تمامی مقاطع تحصیلی را به طور هم زمان در رشد تولید ناخالص داخلی مورد آزمون قرار داده 

است؛ حال آنکه در مطالعات گذشته تنها اثر یکی از مقاطع تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است.

 با توجه به این نتایج پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه می شود:

 باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر که نشان از وجود اثر مثبت میزان تحصیالت زنان در رشد تولید 
ناخالص داخلی در کشورهای مورد مطالعه دارد، پیشنهاد می شود کشورهای موجود با فراهم آوردن بسترهایی 
مناسبت در جهت بهبود وضیعت آموزش زنان و دختران که موجب مشارکت بیشتر آن ها در بازارهای کار 
می شود و در نتیجه می تواند موجب رشد تولید ناخالص داخلی شود زمینه های الزم را برای رسیدن به توسعه 
اقتصادی فراهم آورده و کاهش شکاف جنسیتی در زمینه آموزش و پرورش را از اهداف مهم خود در جهت 

رسیدن به توسعه اقتصادی قرار دهند. 

 با توجه اثر مثبت بیشتری که آموزش عالی زنان نسبت به سایر مقاطع تحصیلی در رشد تولید ناخالص 
داخلی در کشورهای مورد مطالعه دارد، پیشنهاد می شود نهاد دولتی با انجام سرمایه گذاری های الزم در جهت 
بهبود وضعیت آموزش عالی زنان و همچنین سایر نهادهای فرهنگی با تالش در جهت ایجاد فرهنگ برابری 
زنان و مردان و تشویق وتوجیه نهاد خانواده، در جهت ادامه تحصیل دختران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

گام هایی را در جهت تسریع روند رشد اقتصادی بردارند.
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مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت شده است.

حامي مالي

این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد خانم فرشته ابراهیمی در گروه اقتصاد، دانشکده علوم 
اجتماعی، دانشگاه رازی است.

مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان در نگارش این مقاله مشارکت داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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