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چکیده
آموزش و توزیع درآمد دو پارامتر مهمند که به صورت تعاملی بر یکدیگر اثرگذار هستند .رابطه مثبت همراه با
همافزایی این دو شاخص منجر به توجه دولتها در سیاست گذاری روی این موضوعات شده است .بیشتر
کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسالمی مورد مطالعه این تحقیق ،شرایط و وضعیت مطلوبی در شاخصهای
آموزش و توزیع درآمد ندارند .آموزش می تواند با ایجاد مهارت ،توانایی و افزایش قدرت درآمدزایی افراد باعث
بهبود توزیع درآمد شود که موجب تلقی اولویت دادن شاخص آموزش بر شاخص توزیع درآمد میگردد .بر این
اساس ،آموزش همواره از دغدغههای دولتها در دستیابی به توزیع عادالنه امکانات و تخصیصها بوده است و
در زمره مهمترین سیاستهای عمومی قرار دارد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر شاخصهای آموزش بر
توزیع نابرابر درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی طی سالهای  2010-2017است.
مراحل تحقیق در چهارچوب سیستم دادههای تابلویی و با استفاده از آزمونهای ریشه واحد f ،لیمر ،هاسمن،
ولدریج و آماره کای دو انجام شده است .داده های مورد نیاز این مطالعه از بانک جهانی و سایر سازمانهای
مرتبط جمعآوری شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بهبود شاخصهای آموزش باعث کاهش ضریب
جینی و یا توزیع عادالنهتر درآمد در جامعه می شود .عالوه بر این ،اهمیت بخشیدن به توزیع درآمد بهعنوان
یکی از عوامل تأثیرگذار بر آموزش ،افزایش شاخصهای آموزش را به همراه داشته است.
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در همه جوامع و اعصار ،فقر و نابرابری درآمدها پدیدهای ناخوشایند برای انسانها بوده
است ،بهگونهای که سابقه انتقاد از نابرابری درآمدها به قدمت دنیا میرسد و هدف
غایی برابری ،طرفداران اخالق و انقالبیون و رجال دولتی را تحت تأثیر قرار داده است
(بار .)261 :1367 ،اهمیت این مسئله تا بدانجا است که در عصر جدید باور
برابریخواهی انگیزه بسیاری از جنبشهای سیاسی ،اجتماعی و دینی بوده است
(علیزاده )100 :1377 ،و به همین دلیل ،اغلب دولتهایی که مشروعیت خود را از
مردم دریافت میکردهاند ،همواره به دنبال استفاده از روشهایی بودهاند تا بتوانند
توزیع عادالنه درآمد و ثروت را محقق کرده و فقر و نابرابری درآمدی را کنترل کنند.
وجود نابرابریهای گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد
شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر میشود .توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم
افراد یک کشور از درآمد ملی میپردازد .به عبارتی ،توزیع درجه نابرابری موجود بین
درآمد افراد یک کشور را توصیف میکند .پدیده نابرابری درآمد نهتنها از دالیل عمده
فقر ،بهویژه در کشورهای در حال رشد است ،بلکه یکی از عوامل کندکننده رشد
اقتصادی نیز محسوب میشود .از طرف دیگر ،آموزش همواره از دغدغههای دولتها
در دستیابی به توزیع عادالنه امکانات و تخصصها بوده است و به همین دلیل در زمره
مهمترین سیاستهای عمومی قرار داشته است .این دیدگاه که هزینه کردن منابع
مالی توسط دولت در بخش آموزش با منفعت همراه نیست ،بهتر است که دولت باری
را در این عرصه متحمل نشود ،لذا چالشها و بحثهایی را به وجود آورده است که
ازجمله آنها میتوان مسئله تأثیر آموزش بر توزیع درآمد را برشمرد .آموزش عمومی،
بهرهوری افراد کمدرآمد و بیبضاعت را ارتقا میدهد ،چراکه موقعیت آنها را در بازار
کار بهبود میبخشد و درنتیجه از طریق آموزش میتوان شکافهای درآمدی و رفاهی
را کاهش داد که این خود بر درجه توسعهیافتگی کشور تأثیرگذار است.
از دهه  50به بعد ،مهارت بهعنوان عوامل مهمی در افزایش بهرهوری و سرمایه جسمی
تلقی میشد و اکنون آموزش بهعنوان مؤثرترین روش در سرمایهگذاری انسانی و ریشه
سرمایه انسانی معرفی شده است .با توجه به ادبیات موجود ،مطالعات زیادی در مورد
تأثیر نابرابری در سطح آموزش و پرورش بر نابرابری درآمد صورت نگرفته است؛
بنابراین ،مطالعه حاضر سعی در پاسخ به این پرسش دارد که چگونه آموزش و پرورش
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میتواند بر نابرابری درآمد تأثیر بگذارد .بر اساس فردی ،مهارتهای به دست آمده از
تحصیل و آموزش ممکن است فرد را قادر به کسب درآمد باالتری کند .عالوه بر این،
آموزش ممکن است به فرد امکان دهد مزایای مختلف روانی ،دستیابی به امکانات
اجتماعی باالتر و امید به زندگی بیشتر را به دست آورد .بهعالوه ،هرگونه گرایش به
اعتیاد و فعالیتهای مجرمانه نیز میتواند کاهش یابد .با بهبود سطح آموزش در یک
جامعه ،بهرهوری نیروی کار افزایش مییابد؛ بنابراین ،ممکن است تولید کل اقتصاد
افزایش یابد ،در حالیکه ممکن است بیشتر مخارج عمومی کاهش یابد .بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که بهبود در آموزشوپرورش یک جامعه میتواند نابرابری درآمد
را کاهش دهد .بخش عمدهای از ادبیات فعلی در مورد تأثیر آموزش بر نابرابری درآمدی
بیشتر با اقتصادهای توسعهیافته مرتبط است ،در حالیکه مطالعات اندکی در مورد
کشورهای در حال توسعه اسالمی متمرکز شده است.
اهداف اصلی این پژوهش ،بررسی اثر توزیع نابرابر درآمد بر شاخصهای آموزش و
همچنین بررسی اثر شاخصهای آموزش بر توزیع نابرابر درآمد در کشورهای منتخب
عضو سازمان کنفرانس اسالمی شامل افغانستان ،آلبانی ،آذربایجان ،بنگالدش ،بنین،
بورکینافاسو ،کامرون ،چاد ،ساحل عاج ،مصر ،اتیوپی ،گینه ،اندونزی ،ایران ،قزاقستان،
قرقیزستان ،لبنان ،مالزی ،موریتانی ،موزامبیک ،نیجر ،پاکستان ،قطر ،سنگال،
سیرالئون ،تاجیکستان ،توگو ،تونس ،ترکیه و اوگاندا است .از اهداف فرعی تحقیق نیز
بررسی اثر مخارج دولت روی آموزش بر نابرابری درآمد ،بررسی اثر متوسط طول دوره
تحصیل و همچنین سالهای مورد انتظار به تحصیل بر توزیع نابرابر درآمد ،بررسی اثر
سهم  20درصد باالترین و پایینترین درآمد بر شاخص آموزش در کشورهای منتخب
عضو سازمان کنفرانس اسالمی است.
به این منظور فرضیات و پرسشهای مهم تحقیق بر محور موضوع مطرح شدهاند؛
فرضیه اول بر وجود رابطه منفی و معنیدار توزیع نابرابر درآمد (ضریب جینی) بر
شاخص آموزش و فرضیه دوم بر وجود تأثیر منفی و معنیداری شاخصهای آموزش
بر توزیع نابرابر درآمد (ضریب جینی) تأکید دارد .همچنین در این تحقیق به
پرسشهای -1 :آیا کاهش توزیع نابرابری درآمد باعث افزایش تحصیالت افراد میشود؟
 -2آیا افزایش تحصیالت باعث کاهش توزیع نابرابری درآمد میشود؟ و  -3آیا توزیع
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نابرابر درآمد اثر منفی ،اثر مثبت و یا هیچ تأثیر ی روی آموزش ندارد؟ پاسخ داده
خواهد شد.
بنابراین ،پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش بر نابرابری درآمدی در گزیدهای
از کشورهای اسالمی از سال  2010تا  2017انجام شده است .فصلبندی این مطالعه
بهگونهای است که مرور ادبیات و مبانی نظری در بخش دوم ارائه میشود .روششناسی
در بخش سوم معرفی شده و پس از بحث در مورد یافتههای تجربی ،مقاله با
نتیجهگیری و پیامدهای سیاست به پایان میرسد.
ادبیات موضوع
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در این بخش ،مفهوم شاخصهای آموزش و توزیع نابرابر درآمد دیدگاه مختلف
اقتصاددانان نسبت به آن ،پیامدهای افزایش تحصیالت و ارتباط آن با توزیع نابرابر
درآمد و پیشینه مطالعات انجامشده مرتبط به موضوع مقاله بیان میشود.

مبانی نظری

همانطور که مشاهده میشود ،اغلب مطالعات انجامشده بر وجود رابطهای منفی میان
سطح آموزش و سطح نابرابری درآمدها و فقر داللت دارند؛ اما از بُعد نظری چگونه
میتوان چنین رابطهای را تبیین کرد؟ طرفداران رویکرد سرمایه انسانی معتقدند که
آموزش ،کیفیت نیروی کار را بهبود میبخشد و از این طریق بهرهوری نیروی کار
بیشتر شده و لذا دستمزد (درآمد) نیروی کار افزایش مییابد .مبنای چنین عقیدهای،
دو فرض در مورد فناوری و عملکرد بازارهای عوامل تولید است .فرض تکنولوژیکی به
این ترتیب است که تولید نهایی نیروی کار ماهر(1آموزشدیده) زیاد بوده و حتی اگر
عرضه نیروی کار ماهر نیز افزایش یابد ،تولید نهایی در سطح نسبتا باالیی باقی خواهد
ماند .فرض بازار عوامل نیز بیان میکند که دستمزدهای پرداختشده به نیروی کار،
منعکسکننده تولید نهایی نیروی کار است .حاصل چنین بحثی ،این است که آموزش،
درآمد کارگران (کمدرآمدها) را افزایش میدهد؛ اما این بحث بهطور واضح رابطه میان
آموزش و نابرابری درآمدها را مشخص نمیکند ،چون افزایش بهرهوری که تولید کل
1. Skilled labor
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را افزایش میدهد ،درآمد کارفرما یا صاحب سرمایه را هم باال میبرد و لذا معلوم نیست
که آموزش ،درآمد را بیشتر بهسوی پردرآمدها یا کمدرآمدها هدایت میکند و از اینرو،
آموزش می تواند نابرابری را افزایش یا کاهش دهد .ما برای تحلیل نظری مناسب این
مسئله ،از الگوهای مطرحشده در ادبیات توزیع درآمد و دستمزد کارایی کمک
میگیریم .فروض تحلیل برگرفته از الگوی توزیع درآمد کینزی هستند و عبارتاند از:
( )1اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل قرار دارد و درنتیجه ،تولید یا درآمد کل ()y
معین و داده شده است )2( .درآمد کل به دو گروه تقسیم میشود :دستمزدها ( )wو
سودها ( ،)pبهطوریکه دستمزد نهتنها شامل مزد نیروی کارِ یَدی است ،بلکه
دربرگیرنده حقوق نیز میشود و سودها نیز نهتنها درآمد کارآفرینان و کارفرمایان ،بلکه
تمامی درآمدهای ناشی از مالکیت و دارایی را نیز شامل میگردد .بنابراین ،داریمy= :
 ،p+wبه عبارت دیگر ،در این الگوی توزیع درآمد ،دو گروه کمدرآمد و پردرآمد وجود
دارند ،بهگونهای که کمدرآمدها دستمزد (با وصفی که در مورد آن شد) را دریافت
میکنند و پردرآمدها نیز سود را میگیرد .بر مبنای فروض باال از الگوی انتخاب
نامساعد ،در میان انواع الگوهای دستمزد کارایی که توسط کینزیهای جدید ارائه شده
است ،استفاده میکنیم .الگوی انتخاب نامساعد به دنبال تبیین این مسئله است که
چرا بنگاهها (کارفرمایان) در جذب نیروی کار دستمزدی باالتر از دستمزد تسویهکننده
بازار کار را پیشنهاد میدهد ،از اینرو ،ادعا میشود از آنجاکه بازار کار مجموعهای از
افراد ناهمگن است ،بنگاهها در مورد خصوصیات بهرهوری متقاضیان شغل دارای
اطالعات ناقصاند .در این صورت ،قبل از استخدام ،کارگران در مقایسه با کارفرمایان
اطالعات بیشتری درباره تواناییها ،صداقت و تعهد خود دارند و لذا تالش خواهند کرد
عالئمی را به کارفرمایان بالقوه بدهند که اطالعات مربوط به کیفیت آنها (از قبیل
کیفیت آموزشی) را منعکس کنند .همچنین بنگاه نیاز دارد که منابع قابل مالحظهای
را برای آموزش کارگران جدید (حتی قبل از اینکه روشن شود که آیا مورد قبول
هستند یا نه) اختصاص دهد.
یکی از راههای اجتناب از این مسئله ،این است که بنگاه عالمتی را به شکل پیشنهاد
دستمزدهای باال به بازار کار ارسال کند (اسنودن و وین 302 :1383 ،و  .)301بر
مبنای ادعای این الگو ،میتوانیم چنین نتیجه بگیریم که کارگران (دستمزد بگیران)
آموزشدیده موقعیت بهتری را نسبت به دیگران در بازار کار پیدا میکنند و بنگاهها
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برای جذب آنها دستمزد باالتری را نسبت به آنچه به کارگران آموزش ندیده (دارای
سطح پایینتری از آموزش) میدهند ،میپردازند .بدین ترتیب و با توجه به فروض
تحلیل ،بخشی از درآمد خود را بهصورت دستمزد باالتر به کارگران (کارمندان)
آموزشدیده و دارای تخصص که وارد بازار کار شدهاند ،میپردازند تا بتوانند آنها را
جذب کرده و از بهرهوری باالتر آنها که به دلیل آموزش حاصل شده است؛ بهرهبرداری
کنند .لذا با توجه به معین بودن درآمد کل ،دستمزدها افزایش یافته و سودها کاهش
مییابند و درنتیجه نابرابری درآمدی کاهش خواهد یافت .همچنین میتوان اینگونه
بحث کرد که هرچه سطح آموزش جویندگان شغل ارتقاء یابد ،کارفرمایان دستمزد
(حقوق) باالتری را میپردازند تا بتوانند از بین متقاضیان ،متخصصترین آنها را جذب
کنند و از اینرو ،نابرابری درآمدها بیشتر کاهش مییابد.
در این مورد طرفداران نظریه سرمایه انسانی معتقدند که در بلندمدت بهترین راه برای
تغییر در توزیع درآمدها ،سرمایهگذاری در سرمایه انسانی است .آنها به این باورند که
برای عادالنهتر کردن توزیع درآمد باید ساختارها تغییر کنند و یکی از راههای تحول
در ساختارها ،سرمایهگذاری در آموزش و کسب مهارتها است.
اهمیت این موضوع سبب شده است که در دهههای گذشته ،مسئله رابط عِلّی میان
فقر و آموزش و بهتبع آن ،تأثیر آموزش و تحصیالت بر توزیع درآمد ،مورد توجه
اقتصاددانان قرار بگیرد و پژوهشهایی در این زمینه انجام شوند .ادبیاتِ مربوط به
اقتصا ِد آموزش ،به رابطه میان آموزش و درآمد ،در قالب مباحث سرمایه انسانی
میپردازند .مفهوم سرمایه انسانی را نهتنها در مورد آموزش و تعلیم مهارتها بلکه
همچنین به هر فعالیتی که موجب افزایش کیفیت نیروی کار و بهرهدهی و درنهایت
سبب باال رفتن سطوح درآمد آتی میشود ،میتوان اطالق کرد (راجرز و راچلین:1370،
 .)22لذا بر اساس نظریه اقتصاد خرد ،از آنجاکه نیروی کار ،دستمزدی متناسب با
بهرهوری نهایی خود دریافت میکند و آموزش نیز از مهمترین عوامل تعیینکننده
کارایی و بهرهوری نیروی کار است ،هرچه سطح آموزش فرد باالتر باشد ،درآمد نسبی
او نیز بیشتر خواهد بود .به این ترتیب ،قشر فقیر و محروم جامعه با کسب آموزش
بیشتر ،میتوانند از بند فقر رهایی یابند .شاید به این خاطر باشد که گلبرایت1میگوید:
«هیچ جامعه تحصیلکردهای فقیر نیست و هیچ جامعه بیسوادی ثروتمند نیست»،
1
. John Kenneth Galbraith

1. Psacharopoulos

2. Simon Kuznets
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شاید فقر و بیسوادی باالترین روابط عِلّی را داشته باشند .از طریق آموزش ،سرمایه
انسانیِ فقرا افزوده میشود و آنها میتوانند با کسب تخصصهای بیشتر ،سطح
معیشتی خود را بهبود بخشند.
ساخاروپولوس1،آموزش را نوعی سرمایهگذاری میداند .به اعتقاد وی ،آموزش مانند
انواع دیگر سرمایهگذاری در سرمایه انسانی میتواند به توسعه اقتصادی کمک کند و
همانند سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی ،درآمد گروههای فقیر را افزایش دهد
(ساخاروپولوس)13 :1373 ،؛ اما از آنجاکه طبقات پردرآمد جامعه نیز از آموزش
بهرهمند میشوند (بلکه در سطحی باالتر و گستردهتر نسبت بـه کمدرآمدها) ،این
موضوع که آیا آموزش و هزینههای مصرفشده در این بخش ،به توزیع درآمد متعادلتر
نیز منجر میشود یا نه مورد سؤال بوده و پژوهشهایی که در این زمینه انجام شدهاند،
حاوی نتایج متضادی هستند.
بررسی تأثیر آموزش بر توزیع درآمد از موضوعات مهم دهه  70میالدی بوده و نتایج
این مطالعات بیانگر تأثیر مثبت آموزش بر درآمد است .تحوالت اخیر در حوزه مطالعات
اقتصادی نشان میدهد که شاخص آموزش در بهبود شرایط اقتصادی نقش مهمی
دارد .افراد تحصیلکرده میتوانند درآمد بیشتری را کسب کرده و فاصله را با طبقات
درآمدی باالتر از خود کم کند .درنتیجه ،نابرابری آموزش با نابرابری درآمد ارتباط
مستقیم دارد ،در شرایطی که توزیع درآمد عادالنهتر باشد سطح تحصیالت افراد بهبود
مییابد؛ و از طرف دیگر ،توزیع عادالنه درآمد همواره یکی از مسائل مهم در اقتصاد
کشورهای مختلف بوده است .اهمیت موضوع توزیع درآمد به معضالت اجتماعی و
پیامدهای منفی اقتصادی که درنتیجه نابرابری زیاد به وجود میآید ،برمیگردد .مسئله
توزیع درآمد به دو دلیل همواره برای دولتها حائز اهمیت بوده است :نخست اینکه
توزیع درآمد ،بُعدِ مهمی از عدالت را تشکیل میدهد و دوم اینکه بر روی متغیرهای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و غیره تأثیرگذار است .نابرابری درآمد در تمام سطوح
توسعه با ویژگیهای مختلف جمعیتی ،جامعهشناختی و اقتصادی بر کشورها تأثیر
میگذارد .از زمان کوزنتس ،)1955(2محققان به روشهای مختلف علل نظری ایجاد
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نابرابری درآمد را مورد مطالعه قرار دادهاند .در این زمینه بکر )1994(1معتقد است
سرمایهگذاری در آموزش به توزیع عادالنهتر درآمدها میانجامد .از سوی دیگر ،مینسر2
( )1996با استفاده از تابع درآمد توضیح میدهد که عالوه بر درآمدهای پایه که به
میزان تحصیالت بستگی ندارد ،درآمد هر فرد تحت تأثیر هزینههای سرمایهگذاری در
آموزش و نرخ بازده آن قرار میگیرد .هرچه میزان سرمایهگذاری در آموزش و نرخ
بازده آن باالتر باشد ،درآمد فرد افزایش بیشتری خواهد یافت .پیش از دهه ،1950
همواره اندیشمندان اقتصادی عامل نیروی کار را بهصورت همگن در نظر میگرفتند و
این واقعیت که افراد ممکن است از تواناییهای مختلفی برخوردار باشند در تحلیلهای
اقتصادی جایگاهی نداشت .بدین ترتیب ،بعد از آنکه مدلهای مرسوم رشد نتوانست
تمامی جنبههای رشد اقتصادی را تبیین کند ،دیدگاهها متوجه سرمایه انسانی در
اقتصاد شد .در این راستا ،سرمایه انسانی بهعنوان عاملی تلقی شد که نقش اصلی را
در تبیین رشد اقتصاد را دارا است .شولتز3پدر نظریه سرمایه انسانی معتقد بود که
نقش بهبود کیفیت نیروی کار که از طریق سرمایهگذاری در سرمایه انسانی حاصل
میشود ،بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده رشد در تحلیلهای سنتی عوامل مؤثر بر
رشد اقتصادی فراموش شده است (شولتز .)1961 ،از این پس بود که اهمیت آموزش
در مدلهای رشد دهههای  80و  90میالدی و در مدلهای رشد درونزا و مدل رشد
نئوکالسیک مورد تأکید قرار گرفت .آرو ( ،)1962مدلهای رشد یادگیری در حین کار
را مطرح کرد .بر طبق این مدل ،افزایش دانش و مهارت کارگران در حین کار سبب
افزایش بهرهوری و رشد میشود .در دهه  90مدلهای رشد مبتنی بر دانش توسط
رومر ( ،)1990گروسمن و هلپمن )1991(4و آقیون و هاویت )1992(5مطرح شد؛
بنابراین ،بسیاری از مدلهای رشد اقتصادی بر این حقیقت تأکید دارند که آموزش
بهصورت مستقیم بر بهبود فرایند تغییر تکنولوژی و توسعه اقتصادی اثرگذار است
(لوکاس  ،1988رومر  ،1990بارو  ،1990مانکیو و همکاران  ،1992عجم اوغلو و
انگریست )2000 6،و از این طریق نیز بر رشد و توسعه اقتصادی اثر خواهد داشت.
1. Becker
2. Menser
3. Shoultez
4. Grossman & Helpman
5. Aghion & Howitt
6. Joshua Angrist

پیشینه تحقیق

کفایی و درستکار ( ،)1386به بررسی تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد در ایران
پرداختند .آنها رابطه بین متغیرهای آموزشی ،میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه
و توزیع درآمد را طی دوره  1380-1347مورد ارزیابی قرار دادهاند .نتایج تحقیق
حاکی از آن است که تأثیر سطح سواد بر ضریب جینی منفی و معنیدار بوده است و
تأثیر پراکندگی آموزش بر ضریب جینی مثبت و معنیدار است؛ بنابراین ،آموزش
بیشتر و برابر ،موجب بهبود در توزیع درآمد میشود.
مهربانی ( )1387پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها طی
دورههای مختلف و  91کشور با روش ( )OLSانجام داده است .نتایج حاکی از آن است
که نرخ ثبتنام در مقطع دبیرستان رابطهای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری
درآمدها دارد و نسبت مخارج آموزشی به  GNPنیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به
طرز معناداری کاسته است .همچنین ،مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدها
تأثیر منفی و معنادار دارد.
خلخالی ،مهرگان و دلیری ( )1390در مقالهای به بررسی اثرات ساختار آموزش بر
توزیع درآمد در ایران در طی دوره  1386-1347با استفاده از دادههای سری زمانی
پرداختهاند .با استفاده از مدل پایهای کوزنتس به این نتیجه رسیدند که افزایش سواد
در ایران میتواند باعث کاهش نابرابری درآمد شود .بهطور خالصه ،این بررسی مختصر
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ارتباط بین آموزش و توزیع درآمد در چارچوب توابع درآمدی مورد مطالعه قرار گرفته
است .توابع درآمدی به ارتباط بین میزان سرمایهگذاری افراد در تحصیالت و تأثیر آن
بر سطح درآمد آنها در نظریه سرمایه انسانی میپردازد .با توسعه اقتصادی و کاهش
نابرابری درآمد ،درآمد قابل دسترس افراد و خانوارها افزایش و از این طریق سطح
تحصیالت افراد جامعه ارتقا مییابد .رابطه بین تحصیالت و درآمد از نظر مسائل مربوط
به توزیع درآمدها حائز اهمیت است ،زیرا چگونگی توزیع فرصتهای آموزشی (و تحقق
مخارج آموزشی) در میان مردم ،بر توزیع آتی درآمدها تأثیر میگذارد؛ از اینرو
تحصیالت یکی ا ز عوامل مؤثر بر توزیع درآمدها است .دولت با اعمال سیاست مالی
مناسب میتواند بستر الزم برای نیل به سمت برابری درآمدی ،دهکهای مختلف
جمعیتی را ایجاد کرده و به توزیع مجدد درآمدها دست بزند.
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نشان میدهد که آموزش و پرورش یکی از عوامل اصلی مؤثر بر توزیع درآمد است و
برخی مطالعات شواهدی را ارائه میدهند که آموزش ،توزیع درآمد را بهبود میبخشد.
غالمی ،عمادزاده و رنجبر ( ،)1393اثر تحصیالت بر نابرابری درآمدی در کشورهای
منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی طی دوره  2010-1965به روش دادههای
تابلویی را بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که افزایش سطح سواد باعث
بهبود توزیع درآمد میشود ،ولی تشدید پراکندگی سواد ،توزیع درآمد را بدتر میکند.
افقه ،غرافی و بصیرت ( ،)1394در مقالهای با عنوان تأثیر نابرابری آموزش بر توزیع
درآمد در ایران طی دوره  1390-1360با استفاده از دادههای سری زمانی دریافتند
که نابرابری آموزش رابطه مستقیم با نابرابری درآمد دارد ،اما متوسط سالهای تحصیل
و مخارج دولت روی آموزش اثری منفی بر ضریب جینی دارد؛ یعنی افزایش سهم
هزینههای دولت منجر به بهبود ضریب جینی درآمد شده است.
صدیقی و موسوی ( )1398به بررسی وضعیت سالمت ،آموزش و نابرابری در درآمد
در ایران پرداختند .این مطالعه از نوع توصیفی بوده و جمعآوری داده از روش مطالعه
اسنادی صورت گرفته است .در این مطالعه سعی شده با استفاده از بانکهای اطالعاتی
مختلف ،مطالعات صورت گرفته و گزارشهای جهانی ،وضعیت ایران در زمینههای
محیطزیست ،آموزش ،سالمت ،نابرابری اقتصادی و شکاف جنسیتی مورد بررسی قرار
گیرد .مطالعات نشان میدهد در زمینه نابرابری در درآمد و ثروت اگرچه وضع ایران
از کشورهای حاشیه خلیجفارس بهتر است ،اما نسبت به دیگر مناطق جهان ازجمله
ایاالت متحده و اروپای غربی ،اینگونه نیست .در زمینه آموزش ،وضعیت ایران در
زمینه های آموزش ابتدایی ،محروم نماندن کودکان از تحصیل در مقطع ابتدایی،
تضمین دسترسی برابر زنان و مردان به آموزش عالی و ریشهکنی نابرابری جنسیتی
در مشارکت در آموزش وضعیت خوبی نسبت به دیگر مناطق جهان دارد ،اما در زمینه
تعداد سالهای پیشدبستانی و آموزشهای قبل از دوران مدرسه ،وضعیت ایران نسبت
به دیگر مناطق جهان ضعیفتر بوده است.
چنری و همکاران ،)1974(1با استفاده از یک تحلیل بُرش مقطعی2در مورد  66کشور،
به بررسی تأثیر عوامل مختلف ازجمله آموزش ،بر نابرابری درآمدی پرداختند .معیار
1. Chenery et al.
2. Cross-Section Analysis
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آنها برای آموزش ،نرخ ثبتنام در مقطع ابتدایی و دبیرستان بود و نتایج آنها حاکی
از آن است که آموزش رابطه مثبت و معناداری با برابری درآمدی دارد .به این صورت
که اثر نرخ ثبتنام در مدارس ابتدایی ،بر افزایش سهم درآمدی  40درصد پایینی
بزرگتر و معنادارتر بود و اثر نرخ ثبتنام در دبیرستانها ،برافزایش سهم درآمدی 40
درصد میانی بزرگتر و معنادارتر بوده است.
نایت و سابوت ،)1983( 1اثر ارتقاء سطح آموزش بر نابرابری دستمزدها (نابرابری
دستمزدها بخش مهمی از نابرابری درآمدها را تشکیل میدهد) را در کشور تانزانیا
(سالهای  1971و  )1980و کنیا (سال  )1980بررسی کردند .آنها دریافتند که
هرچه عرضه نیروی کار آموزشدیده بیشتر میشود ،نابرابری دستمزدها کاهش مییابد.
دی گریگوری و لی ،)2002(2در یک مطالعه بین کشوری برای دوره ،1990-1960
دریافتند که دسترسی بیشتر به امکانات آموزشی و توزیع برابر آموزش ،نقش مهمی را
در شکلگیری توزیع برابر درآمد دارد.
گیلفاسون و زوگا )2003(3تأثیر آموزش را بر توزیع درآمد در  87کشور با استفاده از
سه روش آموزشی؛ یعنی ثبتنام در مدارس متوسطه ،هزینههای عمومی برای تحصیل
و سال تحصیل برای دختران را مورد بررسی قرار دادند .هر یک از شاخصهای آموزش
و پرورش با نابرابری درآمد ،رابطه منفی داشت.
بِهر ،)2004(4تأثیر مخارج آموزشی بر فقر و توزیع درآمد در  50ایالت آمریکا را با
استفاده از دادههای سری زمانی بررسی کرد .او به این نتیجه رسید که مخارج آموزش
عمومی به ازای هر محصل ،به کاهش نابرابری و نرخ فقر کمک کرده است.
ولز ،)2006(5با استفاده از چارچوب جهانیشدن به مطالعه اثرات متغیرهای آموزشی
و اقتصادی بر نابرابری درآمد پرداخته است .این تحقیق نشان میدهد که آزادی
اقتصادی بیشتر ممکن است سطح ثبتنامهای ثانویه را محدود کند .این یافتهها حاکی
است که در هنگام ایجاد سیاستهای مربوط برای کاهش نابرابری باید سطح آزادی
اقتصادی و دیگر روابط پیچیده بین آموزش و اقتصاد مدنظر قرار گیرد.
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1. Knight & Sabot
2. De Gregorio & Lee
3. Gylfason and zoega
4. Behr
5. Wells
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تولینگز و رینز ،)2008(1استدالل میکنند که افراد ماهر با غیرماهر ،جایگزینهای
نامناسب هستند و افزایش سطح متوسط تحصیلی باعث کمبود کارگران غیرماهر
میشود که باعث افزایش درآمد آنها میگردد .در عین حال ،عرضه کارگر ماهر را
افزایش میدهد که درنتیجه درآمد آنها کاهش مییابد .درنتیجه افزایش سطح
متوسط تحصیالت ،توزیع درآمد را فشرده میکند که بیشتر منجر به کاهش توزیع
نابرابر درآمد کارگران میشود.
کِلِر )2010(2تأثیر آموزش بر توزیع درآمد در طی دوره  2010-1960را در کشورهای
توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته با روش دادههای تابلویی بررسی کرده
است .با استفاده از معیارهای مختلف آموزش و پرورش ،نرخ ثبتنام ،هزینههای عمومی
در زمینه آموزش برای هر دانشآموز را مطالعه میکند .یافتههای این بررسی نشان
میدهد که هزینههای هر دانشآموز در دوره ابتدایی بهطور قابل توجهی توزیع درآمد
را برای کشورهای کمتر توسعه یافته افزایش میدهد .نرخ ثبتنام در آموزش متوسطه
دارای اثرگذاری قابلتوجهی برای کشورهای توسعهیافته است.
فولدواری و لیون ،)2011(3در مقاله با عنوان آیا نابرابری کمتر در تحصیالت منجر به
توزیع درآمد برابر میشود؟ تحقیقی در کشورهای عضو  OECDو غیر  OECDبا روش
دادههای تابلویی انجام دادهاند و نظر متفاوتی در زمینه تأثیر آموزش بر توزیع درآمد
دارند .آنها با استفاده از متداولترین توابع ،رابطه تولید و سرمایه انسانی ،آموزش و
سرمایه انسانی را توصیف کرده و دریافتند که اثر نابرابری در تحصیل بر نابرابری درآمد
بسیار کم و در مفهوم اقتصادی ،ناچیز است .این نتایج تأیید نمیکند که توزیع
ب
مساویترِ آموزش به درآم ِد سرانه باالتر منجر میشود ،حتی اگر این نتیجه به انتخا ِ
دادهها حساس باشد.
چانگ و برین ،)2015(4در مقاله با عنوان نابرابری درآمد و تحصیالت که در ایاالت
متحده طی دوره  2010-1994با روش دادههای تابلویی انجام دادند ،دریافتند که
آموزش و پرورش هرچند که قویترین پیشبینیکننده درآمد است و تأثیر منفی بر
نابرابری درآمد دارد ،اما تنها بخش کوچکی از نابرابری درآمد را تشکیل میدهد.
1.Teulings and Rens
2. Keller
3. Földvári and Leeuwen
4. Chung and Breen

روششناسی تحقیق

دادههای تحقیق پیش رو ،شامل متغیرهای شاخصهای آموزش (شامل متوسط طول
دوره که صرف تحصیل میشود برای افراد  25سال و باالتر و طول دوره مورد انتظار
برای تحصیل کودکان در سن ورود به مدرسه) ،ضریب جینی ،هزینه دولت روی
آموزش ،رتبه جهانی آموزش است که از آغاز سال  2010تا پایان سال  2017را دربر
1. Sarwar and Sial
2. Coady and Dizioli
3. Dynamic panel
4. Hall
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غالم سرور ،سایل و نجم الحسن ،)2016(1در مقالهای با عنوان «سرمایهگذاری در
آموزش و پرورش و نابرابری درآمدی :بررسی فرضیه  Uوارونه برای پاکستان» با
استفاده از دادههای سری زمانی طی دوره  ،2015-1973به این نتیجه دست یافتند
که سرمایهگذاری در آموزش و پرورش یکی از عوامل مهم برای کاهش نابرابری
درآمدی است .همچنین دریافتند که بین مخارج آموزشی و نابرابری درآمد یک رابط
غیرخطی وجود دارد.
کودی و دیزولی )2017(2در تحقیقی به بررسی مجدد تحصیالت و نابرابری درآمد با
توجه به پایداری ،همگونی و ناهمگونی ،طی دوره  2010-1980در  109کشور به
روش دادههای تابلویی پویا3پرداختهاند که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی متوسط
سال های تحصیل با نابرابری درآمد و رابطه مثبت بین نابرابری آموزش و نابرابری
درآمد است که گسترش تحصیالت نابرابری درآمد را کاهش میدهد.
هال )2018(4به تأثیر کیفیت و کمیت آموزش بر نابرابری درآمد با استفاده از دادههای
 2010-1980با استفاده از مدل پانل دیتا برای کشورهای توسعه یافته پرداخته است.
در این مقاله به چگونگی کیفیت آموزش ،استاندارد و میزان آموزش که با میانگین
سالهای دستیابی به مدرسه اندازهگیری میشود ،میپردازد که بر توزیع درآمد تأثیر
میگذارد .بهطور کلی پیشرفت تحصیلی ،نابرابری درآمد را کاهش میدهد .با اینحال،
تأثیر حاشیهای برای افزایش سطح تحصیالت هنگام بررسی اثرات متقابل آنها قویتر
است .این نتیجه هنگامیکه تمرکز فقط روی کشورهای در حال توسعه است و درج
عوامل اضافی منسوب به رشد نابرابری مانند جهانیسازی ،پیشرفت تکنولوژی ،کیفیت
مؤسسات و هزینههای آموزشی ،تقویت میشود.
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می گیرد .جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل منتخبی از کشورهای عضو
سازمان کنفرانس اسالمی شامل افغانستان ،آلبانی ،آذربایجان ،بنگالدش ،بنین،
بورکینافاسو ،کامرون ،چاد ،ساحلعاج ،مصر ،اتیوپی ،گینه ،اندونزی ،ایران ،قزاقستان،
قرقیزستان ،لبنان ،مالزی ،موریتانی ،موزامبیک ،نیجر ،پاکستان ،قطر ،سنگال،
سیرالئون ،تاجیکستان ،توگو ،تونس ،ترکیه و اوگاندا است.

دادههای تابلویی
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دادههای تابلویی ،محیط بسیار مناسب برای گسترش روشهای تخمین و نتایج نظری
فراهم میسازند ،بهطوری که محققان قادر به استفاده از دادههای مقطعی و سریهای
ی مسائلی میشوند که امکان مطالعه آنها در محیطهای فقط مقطعی
زمانی برایِ بررس ِ
و یا فقط سری زمانی وجود ندارد .به این ترتیب روش دادههای تابلویی ،روشی برای
تلفیق دادههای مقطعی و سری زمانی است (بالتاجی .)19951،مزیت این روش در
ی اقتصادسنجی بر سریهای زمانی و دادههای
این است که معموال ،روشهای سنت ِ
مقطعی ناهمگنیهای مربوط به واحدها یا گروهها را لحاظ نمیکنند و نتایج با ریسکِ
تورشدار بودن مواجه میشوند.
بالتاجی ( ،)2005مزایای استفاده از دادههای تابلویی را در چند نکته بیان میکند:
 -1از آنجاکه دادههای تابلویی به افراد ،بنگاهها و ایالتها ،کشورها و از این قبیل
واحدها طی زمان ارتباط دارند ،وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها کنترل می-
شود .تکنیکهای تخمین با دادههای تابلویی میتوانند این ناهمسانی واریانس را با
ت
متغیرهای تکیِ خاص ،مورد مالحظه و بررسی قرار دهند .در صورتیکه مطالعا ِ
مقطعی و سری زمانی بهطور جداگانه این ناهمگنی را کنترل نکرده و با تخمین مدل
توسط آنها مدل اریبدار میشود.
 -2با ترکیب مشاهدات مقطعی و سری زمانی ،دادههای تابلویی اطالعات بیشتر،
تغییرپذیری بیشتر ،همخطی کمتر میان متغیرها ،درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر
را ارائه میکنند.
1. B. Baltagi

 -3با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری ،دادههای تابلویی بهمنظور مطالعه پویایی
تغییرات ،مناسبتر است .برای مثال دورههای بیکاری ،چرخش شغلی و تحرک نیروی
کار با دادههای تابلویی بهتر بررسی میشوند.
 -4محققان را قادر میسازند تا مدلهای رفتاری پیچیدهتر را مطالعه کنند.
معرفی متغیرها

متوسط طول دوره تحصیل برای افراد  25سال و بیشتر

فرایند محاسبه میانگین سالهای تحصیل بر اساس روش بارو و لی به این صورت است
که طول مدت تحصیل در هر مقطع تحصیلی به سال در نسبت جمعیت افراد در
گروههای سنی مختلف که به آن سطح از آموزش بهعنوان باالترین سطح دست
یافتهاند ،ضرب میشود .سطح آموزش شامل سطوح ابتدایی ،متوسطه و آموزش عالی
است و گروههای سنی به گروههای  5ساله از  25تا  74سال تقسیم شدهاند و باالترین
گروه سنی  75ساله و بیشتر است .جمع وزنی نتایج حاصل از سطوح آموزش برای هر
گروه سنی ،میانگین سالهای آموزش برای آن گروه سنی خواهد بود و میانگین
سالهای تحصیل برای کل جمعیت جمع وزنی ،میانگین سالهای تحصیل گروههای
سنی خواهد بود که بر اساس سهم جمعیت گروههای سنی  25ساله و بیشتر وزن داده
میشوند (حصاری .)1390 ،بر این اساس رابطه زیر را خواهیم داشت.
که در آن:
𝐴

𝑎𝑡𝑆 𝑡𝑎𝐿 𝑀𝑌𝑆 = ∑𝑎=1

( )1
 :MYSمیانگین سالهای تحصیل
𝑡𝑎𝐿 :سهم جمعیت گروه سنی  aدر جمعیت  25ساله و بیشتر در سال t
𝑎𝑡𝑆 :میانگین تعداد سالهای تحصیل گروه سنی  5ساله  aتا گروه سنی  75ساله و
بیشتر در سال  tکه در آن
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در این پژوهش از متغیر شاخص آموزش (شامل متوسط طول دوره که صرف تحصیل
میشود برای افراد  25سال و باالتر و طول دوره مورد انتظار برای تحصیل کودکان در
سن ورود به مدرسه) ،ضریب جینی ،هزینه دولت روی آموزش ،رتبه جهانی آموزش
در مدلسازیها ،برآوردها و آزمونها استفاده شد .در ادامه به تشریح هریک از متغیرها
میپردازیم.
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 :a=1گروه سنی  25تا  29ساله،
 :a=2گروه سنی  30تا  34ساله...،
 :a=11گروه سنی  75ساله و بیشتر است.
میانگین تعداد سالهای تحصیل گروه سنی  aدر سال  tاز رابطه زیر قابل محاسبه
است.
𝑎
𝑎
𝑡𝑆𝑡𝑎 = ∑𝑗 ℎ𝑗,𝑡 𝐷𝑢𝑟𝑗,
()2
𝑎𝑗 :ℎسهمی از جمعیت گروه سنی  aدر سال  tکه دارای سطح تحصیالت  jهستند؛
 :jمقاطع ابتدایی ،متوسطه و عالی؛
𝑎𝑗𝑟𝑢𝐷 :طول سالهای مقاطع گروه سنی  aدر سال ( tحصاری.)1390 ،
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سالهای مورد انتظار به تحصیل

سالهای مورد انتظار آموزش سالهای سپریشده برای آموزش را نشان میدهد نه
تعداد پایههای گذرانده شده یا دستاوردهای آموزشی را.
() 3

𝑛𝑤𝑜𝑛𝑘𝑛𝑢𝑡𝐸
𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎
𝑡𝑃
⁄

𝑡𝐷

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑐𝑢𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 = 𝑖 ∑ +

𝑖𝑡𝐸
𝑖𝑡𝑃

𝑎=𝑖𝑛∑ = 𝑆𝑌𝐸

که در آن:
 :EYSسالهای مورد انتظار آموزش
𝑖𝑡𝐸 :تعداد دانش آموزان ثبتنامشده در سن  iدر سال تحصیلی t
𝑖𝑡𝑃 :تعداد جمعیت در سن  iدر سال تحصیلی t
𝑛𝑤𝑜𝑛𝑘𝑘𝑛𝑢𝑡𝐸 :تعداد دانشآموزان ثبتنام شده در سال تحصیلی  tکه سن آنها
مشخص نیست
𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎
𝑡𝑃 :تعداد جمعیت در سنین دوره تحصیلی در سال t
𝐿𝐷 :تعداد سالهای دوره L
 :Lدوره تحصیلی
 :iسن
 :nباالترین سن تحصیلی
اطالعات مورد نیاز برای محاسبه سالهای مورد انتظار آموزش عبارت است از تعداد
دانشآموزان  6تا  23ساله به تفکیک دوره ،پایه تحصیلی و سنین منفرد (به صورتی
که تعداد دانشآموزان هر سن که مختص یک پایه تحصیلی است ،قابل شناسایی باشد)

و تعداد جمعیت  6تا  23ساله به تفکیک سنین منفرد .درواقع ،این اطالعات برای
محاسبه میزان خالص ثبتنام در هر پایه تحصیلی مورد نیاز است و پس از محاسبه
آن ،میزان ثبتنام سنین ناشناخته که دانشآموزان سنین تعریفنشده در پایههای
تحصیلی مختلف را در بر میگیرد به آن افزوده میشود (حصاری.)1390 ،
مخارج آموزشی دولت ()%GDP

ضریب جینی

ضریب جینی مشهورترین شاخص نابرابری توزیع درآمد و متداولترین آنها از نظر
استفاده در بررسیهای توزیع درآمد است .از همین رو ،این شاخص بیشتر از هر
شاخص دیگری در معرض پذیرش و رد قرار گرفته و محتوا و ویژگیهای مثبت و منفی
آن بررسی و مطرح شده است (چمپرناون .)19742،این ضریب عبارت است از :نسبت
میانگین مجموع قدر مطلق تفاوت بین تمامی جفت درآمدها و بیشترین اندازه ممکن
این تفاوت .از نظر ترسیمی ،ضریب جینی سطح بین منحنی لورنز و خط برابری کامل
( 45درجه) به کل سطح بین خط برابری کامل و محور افقی را نشان میدهد .این
ضریب بین حدود  0و  1قرار دارد (جعفری صمیمی .)1371 ،اگر منحنی لورنز منطبق
بر خط  45درجه باشد ،ضریب معادل صفر است و اگر ضریب معادل یک باشد ،نابرابری
کامل در توزیع درآمد وجود دارد.
رتبه جهانی آموزش

رتبه آموزش کشورها بر اساس دسترسی به آموزش ،کیفیت تحصیالت و سرمایه انسانی
طبقهبندی میشود (گزارش شاخص رفاه لگاتوم.)20163،

1. Unesco
2. Champernown
3. The Legatum Prosperity Index
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مجموع کل هزینههای دولت (محلی ،منطقهای و مرکزی) برای آموزش (فعلی ،سرمایه
و انتقال) ،بهعنوان درصد از تولید ناخالص داخلی را مخارج آموزشی دولت میگویند
(یونسکو .)20041،به لحاظ نظری شاخص هزینههای آموزشی دولت عبارت است از
کل هزینههایی که در طی یک سال توسط دولت برای دستیابی به تحصیالت صرف
شده است.
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نتایج برآورد مدل
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بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه بررسی متغیرهای
متوسط طول دوره تحصیل ،سالهای مورد انتظار به تحصیل ،مخارج دولت روی
آموزش و رتبه جهانی آموزش بر توزیع نابرابری درآمد از دادههای ترکیبی و مدل زیر
استفاده شده است.
LGit = b0+b1LEYit+b2LMYit+b3LXit +b4LRit+vit
()4
ط فوق؛
که در رواب ِ
 =LGلگاریتم توزیع نابرابر درآمد (ضریب جینی)
 =LEYلگاریتم سالهای مورد انتظار به تحصیل
 =LMYلگاریتم متوسط طول دوره تحصیل
 =LXلگاریتم مخارج دولت روی آموزش
 =LRلگاریتم رتبه جهانی آموزش
مانایی متغیرها

بهمنظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون
فرضیات از آزمونهای  fلیمر و آزمون هاسمن استفاده شده است .در ابتدا بهمنظور
جلوگیری از انجام رگرسیون کاذب و تست سکون متغیرها ،آزمون ریشه واحد بر روی
متغیرهای مدل انجام گرفته است.

جدول  :1مانایی متغیرها

شرح

آزمون

شاخص

ضریب جینی

به تحصیل

مورد انتظار

سالهای

دوره تحصیل

متوسط طول

روی آموزش

مخارج دولت

آموزش

رتبه جهانی

مبدأ

با عرض از

مبدأ و روند

با عرض از

نتیجه

مانا

مانا

مانا

مانا

مانا

آماره

-5.29
()0.000

-11.462
()0.000

-75.970
()0.000

-4.112
()0.000

-10.11
()0.000

نتیجه

مانا

مانا

مانا

مانا

مانا

بر اساس نتایج به دست آمده ،تمام متغیرها در سطح  95درصد مانا هستند .نتایج
آزمون لوین ،لین و چو نشان میدهد که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و
کوواریانس بین سالهای مختلف ثابت بودهاند و استفاده از این متغیرها در مدل باعث
به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
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آماره

-12.46
()0.000

-639.72
()0.000

-600.412
()0.000

-137.7
()0.000

-36.46
()0.000

جدول  :2نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن
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مأخذ :یافتههای پژوهش
مقدار احتمال در پرانتز نشان دادهشدهاند.
معنیداری در سطح  95درصد اطمینان ()0/05

آزمون اف لیمر و هاسمن

نتایج آزمون اف لیمر بیانگر رد شدن فرضیه صفر و تأیید فرضیه مقابل (پانل بودن
دادهها) در سطح معنیداری  95درصد است ،زیرا مقدار احتمال آن زیر  5درصد است.
به عبارت دیگر ،بیانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل در این گروه
است .نتایج آزمون هاسمن بیانگر آن است که در سطح معنیداری 95 ،درصد فرضیه
صفر (روش اثرات تصادفی) تأیید شده و فرضیه یک (روش اثرات ثابت) رد میشود،
زیرا سطح احتمال آن بیشتر از  5درصد و اثر تصادفی برای برآورد مدل مناسب است.
نوع آزمون

آماره آزمون

سطح احتمال

اف لیمر

69.446934

0.0000

هاسمن

0.88116

0.9273

مأخذ :یافتههای پژوهش

مقدار احتمال مربوط به آماره  fآزمون وولدریج بیشتر از  5درصد است؛ بنابراین فرض
 Hoمبنی بر عدم وجود خودهمبستگی سریالی رد نمیشود ،یعنی جمالت خطای مدل
رگرسیونی تحقیق دارای خودهمبستگی سریالی نیست .بررسی مقدار آماره کای دو
آزمون نسبت درستنمایی نشان داده است که فرضیه صفر برابری واریانس رد میشود،
زیرا مقدار احتمال آن کمتر از  0.05است؛ بنابراین ،مشکل ناهمسانی واریانس در مدل
وجود دارد .با توجه به اینکه روش اثرات تصادفی ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی
را در نظر میگیرد و برای رفع آنها مدل را به روش  EGLSتخمین میزند که در
تخمین نهایی لحاظ شده است.
جدول  :3آزمونهای جمالت اخالل
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آزمون خودهمبستگی وولدریج
آماره F

0.05

احتمال

0.8345
آزمون نسبت درستنمایی

آماره LR

191.45

احتمال

0.000
آزمون نرمال بودن جمالت اخالل

آماره جارک-برا

3.176997

احتمال

0.204232
مأخذ :یافتههای تحقیق

در این مدل سطح احتمال آماره جارک-برا از  5درصد بزرگتر است؛ بنابراین فرض
صفر رد نمیشود ،درنتیجه جمالت خطا از توزیع نرمال پیروی میکنند.
تجزیهوتحلیل

بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل کلیه متغیرها در سطح اطمینان95 ،
درصد معنیدار بوده و همه ضرایب دارای عالمت و میزان قابل قبول هستند .به این
ترتیب ،نتایج به دست آمده برای متغیرها قابل اعتماد است.

جدول  :4تخمین مدل
نام متغیرها

-0.702603

0.0603952

-11.63

0.000

متوسط طول دوره تحصیل

-0.339381

0.0351456

-9.66

0.000

مخارج دولت روی آموزش

-0.0677433

0.0329478

-2.06

0.040

عرض از مبدأ (ثابت)

2.602209

0.0838432

31.04

0.000

سالهای مورد انتظار به
تحصیل

R2= 0.2429

Wald chi(4)= 199.13

Prob>chi2= 0.000

مأخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود متغیر رتبه جهانی آموزش به دلیل بیمعنی
بودن از مدل حذف شده ،سایر ضرایب متغیرها در سطح اطمینان  95درصد معنادار
بوده است و بر اساس مقادیر  Fدر سطح اطمینان  95درصد برازش الگو معنادار است.
بر اساس نتایج به دست آمده ،شاخص مخارج آموزشی دولت دارای تأثیر منفی و معنی
دار بر ضریب جینی بوده است .همچنین سالهای انتظار به تحصیل ،اثر منفی و معنادار
بر ضریب جینی دارد .متغیر متوسط طول دوره تحصیل اثر منفی و معنادار بر ضریب
جینی دارد که به معنی ارتباط معکوس با ضریب جینی است .نتایج وجود رابطه
شاخص مخارج آموزشی دولت بر ضریب جینی و توزیع درآمد ،سالهای انتظار به
تحصیل و طول دوره تحصیل بهعنوان دو زیرشاخص جهانی آموزش بر توزیع درآمد با
مطالب ذکر شده در مبانی نظری همسو بوده است .البته عوامل متعددی مانند ساختار
طبقاتی حاکم بر جامعه (پذیرش ساختار کاستی توسط مردم در هند) و یا فرهنگ و
سنن بودائیان در سریالنکا و موارد دیگری در بعضی از کشورها ممکن است بر نوع
رابطه بین متغیرهای مدل در این کشورها اثر معکوس داشته باشند و این عوامل در
نتایج تحقیقات در بعضی از پژوهشها این استثناء را موجب شود.
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ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح احتمال
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نتیجهگیری

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش بر ضریب جینی و همچنین تأثیر ضریب جینی
و اثرات چند عامل مرتبط دیگر بر آموزش و توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو
سازمان کنفرانس اسالمی طی سالهای  2010تا  2017پرداخته شد .نتایج این
پژوهش نشان داد که تأثیر شاخصهای آموزش بر میزان ضریب جینی منفی و معنادار
بوده است .رابطه معکوس و منفی آموزش بر توزیع درآمد بیانگر این است که افزایش
شاخصهای آموزش باعث کاهش ضریب جینی میشود و کاهش ضریب جینی به
سمت صفر نشان از بهبود و برابر شدن توزیع درآمد در جامعه دارد .از اینرو آموزش
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بیشتر ،سبب بهبود توزیع درآمد شده است .اندازه ضریب متوسط سالهای تحصیل و
سالهای انتظار به تحصیل برابر  -0.34و  -0.7و چون به حالت لگاریتمی است بیانگر
این بوده که یک درصد افزایش در میانگین سالهای تحصیل و سالهای انتظار به
تحصیل جامعه ،ضریب جینی را به میزان  0.34و  0.70درصد کاهش خواهد داد.

همچنین مخارج آموزشی دولت وجود رابطه منفی و معنادار با ضریب جینی را تأیید
میکند؛ و به این معنا است که بهبود شاخصهای آموزش ،در کسب مهارتها تأثیر
زیادی دارد و با توجه به اینکه دستمزدها بر اساس کیفیت کار و تخصص نیروی انسانی
پرداخت میشود ،میتوان با آموزش نیروی کار بر سطح تواناییها و دستمزد افراد افزود.
از جنبه سیاستگذاری و مدیریتی نیز چنانچه بتوانیم آموزش و مهارتهای الزم برای
نیروی کار را توسعه دهیم ،بیتردید میتوان موجبات افزایش قدرت درآمدی افراد یک
کشور را فراهم کرد و اختالف درآمد بین آنها را کاهش داد .با توجه به اینکه دستمزد
بر اساس کیفیت کار و تخصص نیروی انسانی پرداخت میشود ،دولتها میتوانند با
سرمایهگذاری بیشتر بر سطح تحصیالت مردم جامعه و از طریق افزایش سهم
هزینههای آموزشی از تولید ناخالص ملی به افزایش و ارتقاء سطوح درآمدی و کاهش
اختالف درآمد بین آنها برنامهریزی کنند .توجه به پتانسیل موجود فضای فنآوری
اطالعات و ارتباطات و بهکارگیری نظام آموزشی مبتنی بر آموزش مجازی بر تحقق
این هدف تأثیر مطلوب و مؤثر خواهد داشت .عالوه بر این ،اهمیت بخشیدن به توزیع

درآمد بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر آموزش در برنامههای توسعهای توسط
سیاستگذار منجر به بهبود در توزیع درآمد شده و درنتیجه افزایش شاخصهای آموزش
را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین ،دولتها باید در زمینه توزیع عادالنه درآمد برای
اقشار آسیبپذیر جامعه ،برنامهریزی جامع داشته باشند .نتایج این پژوهش مشابه
نتایج تحقیقات توسط دی گریگوری و لی ( ،)2002بهر ( ،)2004کفایی و درستکار
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( ،)1386مهربانی ( )1387و غالمی و عمادزاده ( ،)1393صورت گرفته است.
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