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  چکیده
نامه چگونگی ارتباط بین رشد و نـابرابري درآمـد در کشـور ایـران بـا در نظـر گـرفتن مخـارج         در این پایان

بـراي ایـن منظـور از یـک الگـوي      . گیـرد سی قرار میآموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد برر
اي بـه عنـوان روش مناسـب    سیستم معادالت همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعـات دو مرحلـه  

هاي مورد استفاده در این برآورد از نوع سري زمـانی و مربـوط بـه    داده. براي برآورد آن انتخاب شده است
  . باشد می 1384تا  1353ي ها سال

در سیستم معادالت مخارج آموزشی دولت و نرخ رشد اقتصادي متغیرهاي وابسـته و متغیرهـاي تـراکم    
ي گذشته دولـت و نـابرابري درآمـد متغیرهـاي توضـیحی      ها سالجمعیت، سرمایه انسانی، مخارج آموزشی 

واسـطه مخـارج    دهد که متغیر نابرابري درآمد با واسـطه و بـدون  نتایج حاصل از برآورد نشان می. باشند می
همچنین مخارج آموزشی دولت نیز با نرخ . آموزشی دولت ارتباط منفی با نرخ رشد اقتصادي در ایران دارد

ي گذشـته دولـت بـا واسـطه مخـارج آموزشـی       ها سالاما مخارج آموزشی . رشد اقتصادي رابطه منفی دارد
با توجه بـه ایـن کـه اثـر مخـارج آموزشـی       البته این نتیجه . دهددولت، ارتباط مثبتی را با نرخ رشد نشان می

دار نشده است، بایـد  ي گذشته دولت بدون واسطه مخارج آموزشی دولت در رابطه با نرخ رشد معنیها سال
  .با احتیاط بیان گردد
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  مقدمه
بسیاري از اقتصاددانان مدتها بر این عقیده بودند که نابرابري درآمـد در مراحـل اولیـه رشـد     

رشد و نابرابري در توزیـع  «هاي مطرح در زمینه رشد، فرضیه در میان فرضیه. یابدافزایش می
زنتس بیان کو. شودمی به عنوان یک پایه تئوریک مطرح) 1955( 1سیمون کوزنتس» درآمد

کند که در سطوح پایینی از رشد اقتصـادي، نـابرابري درآمـد بـا افـزایش درآمـد سـرانه        می
در . یابـد یابد و بعد از گذشت مراحلـی از توسـعه، نـابرابري درآمـد کـاهش مـی      افزایش می

بین نابرابري درآمد و رشد اقتصادي برقرار  2معکوس –U نتیجه از نظر کوزنتس یک رابطه
 )275: 1998دینینگر و اسکوایر، . 38: 1997، 3گر و اسکوایردینین( .است

اما از زمان مشـاهده کـوزنتس تـا کنـون ارتبـاط بـین رشـد و نـابرابري درآمـد بارهـا در           
در واقع حدود پنجاه سـال اسـت   . مطالعات و مقاالت مختلف مورد بررسی قرار گرفته است
محققـان را بـه خـود جلـب کـرده      که رابطه بین رشـد و نـابرابري درآمـد توجـه بسـیاري از      

  )1: 2005، 4ترناوسکی.(است
گیرنـد، همگـی در   هایی که رابطه رشد و نابرابري درآمد را در بر میبه طور کلی مقوله

در الگـوي  . گنجنـد قالب دو الگوي کالسـیک یـا مـدرن و یـا تلفیقـی از ایـن دو الگـو مـی        
فیزیکـی بـا یکـدیگر    ا سـرمایه  انـداز یـ  کالسیک رشد و نابرابري درآمد از طریق عامل پـس 

به این صورت که هر چه نابرابري درآمد افزایش یابـد ثـروت بیشـتري    . کنندارتباط پیدا می
ایـن  . گیـرد انـداز بـاالتري دارنـد قـرار مـی     در اختیار قشر مرفه جامعه که میل نهایی بـه پـس  

ایـت رشـد   گـردد و در نه انداز کل و انباشـت سـرمایه بیشـتر مـی    موضوع سبب افزایش پس
 ) 707: 2000، 5گالور( .دهداقتصادي را افزایش می

                                                
 

1- Simon Kuznets 
2- U-inverted 
3- Deininger and Squire 
4- Turnovsky 
5- Galor 
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برخالف الگوي کالسیک، در الگوي مدرن ارتباط بین رشـد و نـابرابري درآمـد منفـی     
بـه ایـن صـورت کـه برابـري      . شود و سرمایه انسانی عامل این ارتباط منفی اسـت ارزیابی می

افـراد بیشـتري از جامعـه فـراهم      گـذاري در آمـوزش را بـراي   بیشتر در جامعه امکان سرمایه
در نتیجه هر چه نابرابري درآمد کمتري وجود داشته باشد، سرمایه انسـانی بیشـتري   . کند می

  ) 707: 2000گالور، ( .یابدگردد و رشد اقتصادي بهبود میحاصل می
ي طـوالنی در عرصـه اقتصـاد    هـا  سـال هاي کالسـیک بـراي   الزم به ذکر است که نظریه

هاي توسـعه اقتصـادي کشـورهاي در    د و به عنوان یک واقعیت مسلم در برنامهانمسلط بوده
ي اخیـر، نمونـه زیـادي از    هـا  سـال امـا مشـاهدات آمـاري    . گردیدنـد حال توسـعه تلقـی مـی   

دهد که رشد اقتصادي همراه با بهبود توزیع درآمد را کشورهاي در حال توسعه را نشان می
گذاري در نیروي انسـانی از  اسطه دالیلی همچون  سرمایهاین امر عمدتا به و. اندتجربه کرده

  )14: 1384ابریشمی و همکاران، ( .طریق آموزش به وجود آمده است
اي مورد توجه قرار دارد، نیـاز بـه رشـد اقتصـادي مـداوم      آنچه امروزه در سطح گسترده

ر در خـالل رشـد اقتصـادي، مخصوصـاً د    » نـابرابري درآمـد  «است، امـا توجـه بـه وضـعیت     
  . حال توسعه به اندازه مقوله رشد در اولویت قرار نداردکشورهاي در 

که کشور ما در حدود سه دهـه نـابرابري درآمـد را در ازاي دسـتیابی بـه       با توجه به این
رشد اقتصادي باالتر متحمل شده است، بررسی این موضوع که آمـار و شـواهد موجـود در    

دهـی  تواند در جهـت دهد، مینابرابري درآمد نشان میاي را بین رشد و ایران چه نوع رابطه
  .سیاستهاي اثرگذار بر رشد اقتصادي موثر باشد

... کنگ، سریالنکا، کره جنوبی، تایوان و موردهایی مثل کشور چین، کاستاریکا، هنگ
تواند با کاهش نابرابري و نـه بـا   دهد سطح باالتر رشد اقتصادي میوجود دارند که نشان می

 .ش آن همراه باشد، که این موضوع کـامالً بسـتگی بـه چگـونگی فرآینـد توسـعه دارد      افزای
 )89: 2003، 1آلتمن(

                                                
 

1- Altman 
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توانـد در نـوع ارتبـاط    در مورد کشوري مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می
به همین دلیل در این تحقیق ارتباط بین رشد و نابرابري . بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد

چـون توجـه بیشـتر بـه     . رآمد از طریق مخارج آموزشـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت      د
آموزش ممکن است بتواند مشکالت مربوط به رشد و نابرابري درآمـد را همزمـان و نـه بـه     

  .قیمت کنار گذاشتن یکی به نفع دیگري حل کند
  مروري بر پیشینه تحقیقات اخیر. 1

، از چنین الگوي »رشد اقتصادي و نابرابري درآمد«ان اي تحت عنودر مقاله ) 2005( 1هسینگ
  : کندرشدي براي آزمایش اثر نابرابري درآمد بر روي رشد اقتصادي آمریکا، استفاده می

1 2 3 4 5GY CLY IY GT HC IN                                               )1(     
ییر در اشـتغال  نسبت تغ CLY نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی،GY در این الگو 

گـذاري بـه تولیـد    نسـبت مخـارج سـرمایه    IYکار به تولیـد ناخـالص داخلـی واقعـی،    نیروي 
تولیـد نهـایی    1همچنین . نرخ رشد پیشرفت تکنولوژي است GTناخالص داخلی واقعی و

ــه پیشــرفت   3تولیــد نهــایی ســرمایه فیزیکــی و   2نیــروي کــار،  ــد نســبت ب کشــش تولی
اسـتفاده شـده    GARCH 2ظور بـرآورد تـابع مـورد نظـر از روش     به من. باشدتکنولوژي می

دهـد کـه   نشـان مـی   1968-2001است و نتایج حاصل از بـرآورد پارامترهـا در دورة زمـانی    
گیري شده توسط چهار شاخص مختلف، بر رشد اقتصادي اثـر منفـی   نابرابري درآمد اندازه

رفت تکنولوژي، صرف نظر از نوع انسانی و نرخ پیشهمچنین متغیرهاي سرمایه . داشته است
داري بـر نـرخ رشـد    شاخص به کار گرفته شده براي نابرابري درآمـد اثـرات مثبـت و معنـی    

  .اند داشتهاقتصادي 
، بـه بیـان ایـن    »دربـاره توزیـع درآمـد و رشـد    «اي تحت عنـوان   در مقاله) 2007( 3بامول

                                                
 

1- Hsing 
2- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity(GARCH) 
3- Baumol 
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ا رشـد و نـابرابري درآمـد    پردازد که به رغم مطالعات بسـیاري کـه در ارتبـاط بـ    موضوع می
اي سوال برانگیز و داراي ابهام صورت گرفته است، همچنان ارتباط بین این دو متغیر، مسئله

نویسنده این مقاله دو اثر متناقض نابرابري درآمد بر رشد اقتصادي را به ایـن صـورت   . است
اال در جامعـه،  چنانچه نیروي کار به علت نـابرابري درآمـد بـ    -1: دهدمورد بررسی قرار می

منابع مالی کافی را براي تامین سالمتی، آموزش و تغذیـه در اختیـار نداشـته باشـد، کـارایی      
توزیـع   -2. گـذارد الزم را نیز نخواهد داشت و این مسئله اثر منفی بر نرخ رشد اقتصادي می

انـواع   کـه در مقایسـه بـا   -تقریبا برابر در یک جامعه، انگیزه را براي مخترعان و کارآفرینـان 
 -نقش موثرتري در پیشرفت تکنولوژي و رشد اقتصادي دارنـد  کار در جامعه، دیگر نیروي
هاي مالی بـزرگ بـه ایـن افـراد تعلـق نگیـرد،       بنابراین درصورتی که پاداش. دهدکاهش می

هـایی نیـز نـابرابري    یابد، و در صورت ارائـه چنـین پـاداش   سرعت رشد اقتصادي کاهش می
اما این مقاله در نهایت با بیان این موضوع که فقر، بـدترین  . یابدزایش میدرآمد در جامعه اف

تـر از  را مناسـب » رشد کندتر با وجود برابري بیشتر«مصیبت موجود در جوامع بشري است، 
در واقع این مقاله برابري بیشتر را با . دهدتشخیص می» تر با وجود نابرابري باالتررشد سریع«

کند و منفعت حاصل از این مبادلـه را افـزایش رفـاه فقـرا در جامعـه      می 1تر مبادلهرشد سریع
  . کندمعرفی می

، »اقتصـاد سیاسـی آمــوزش  «اي تحـت عنـوان   در مقالـه  ) 2007(و همکـاران  2گرادسـتین 
را که در مورد ارتباط بـین رشـد و نـابرابري     3الگوي ساده موجود در کتاب روبرت بیفولکو

هاي اعتباري است ترین فرض این الگو وجود محدودیتکلیدي. دهنددرآمد است ارائه می
بـا  . شـود ها از طریق قرض گـرفتن    مـی  که مانع از تأمین مخارج آموزشی فرزندان خانواده

از  شود که تأمین مالی آموزش عمـومی استفاده از این الگو در نهایت این موضوع اثبات می
عالوه بر . دهدرابري درآمد را کاهش میناب -در مقایسه با آموزش خصوصی-جانب دولت

                                                
 

1- Trade-off 
2- Gradstein et al 
3- Robert Bifulco 
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-شـود کـه بـازده نهـایی     این آموزش عمومی در صورتی باعث افزایش رشد اقتصـادي مـی  
براي خانوارهاي فقیر با سطح تحصـیل کـم، بیشـتر از بـازده نهـایی تحصـیل بـراي         1تحصیل

 .خانوارهاي ثروتمند با سطح تحصیل باال باشد
شـیوه جانشـینی عوامـل در نظریـه رشـد      «تحـت عنـوان    ايدر مقاله  )2008( 2ترناوسکی

-پردازد که اگر چه تـابع تولیـد کـاب   ، به بررسی این موضوع می»اقتصادي و توزیع درآمد
هاي کلی اسـت، امـا اسـتفاده از تکنولـوژي     یک پایه منطقی براي تجزیه و تحلیل 3داگالس

در ایـن  . حرافی منجر شود، ممکن است به نتایج انهاي رشد معاصرداگالس در نظریه-کاب
وري بـر توزیـع درآمـد مـورد     مقاله یک الگوي رشد نئوکالسیک، بـراي بررسـی اثـر بهـره    

دهـد کـه یـک واحـد افـزایش در      گیرد و نتایج حاصل از حل الگو نشان میبررسی قرار می
 -بسته به این که کشش جانشینی، کـوچکتر، مسـاوي یـا بزرگتـر از واحـد باشـد       -وريبهره

شـود و حتـی اگـر    ش بیشتر، برابر یا کمتر از یک واحـد در نـابرابري درآمـد مـی    سبب کاه
وري نـابرابري درآمـد را افـزایش    کشش جانشینی به اندازه کافی بزرگ باشد، افزایش بهره

عالوه بر این نویسنده مقاله الگوي مورد نظر را با در نظر گرفتن فروض مختلـف و   .دهدمی
دهـد و  مـورد بررسـی قـرار مـی     8/0 و 1، 2/1کشش جانشـینی   عدد دادن به پارامترها و سه
دهد که سرعت همگرایی بـه سـمت تعـادل پایـدار، بسـتگی بـه       نتایج حاصل از آن نشان می
در نهایت با توجه به مطالب گفته شده این موضوع مورد تایید . کشش جانشینی عوامل دارد

داگالس در الگـوي رشـد،    -کاب گیري تکنولوژيکار گیرد که نتایج حاصل از بهقرار می
به انحرافات کوچک کشش جانشینی از واحد بسـیار حسـاس اسـت و جهـت بهبـود تفسـیر       

  .استفاده شود) CES( 4»کشش جانشینی ثابت«نتایج تجربی، بهتر است از تابع تولید 
بررسـی رابطـه رشـد و توزیـع     «اي تحـت عنـوان   در مقالـه  ) 1384(ابریشمی و همکـاران 

، رابطه بین متغیرهاي نابرابري و رشد اقتصادي را بـر اسـاس آزمـون علیـت     »اندرآمد در ایر
                                                

 
1- Marginal Return to Schooling 
2- Turnovsky 
3-  Cobb-Douglas 
4- Constant Elasticity of  Substitution(CES) 
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مورد بررسی قرار  1350-81یوسیلیوس در دوره زمانی ـگرنجر و آزمون همگرایی یوهانسن
دهد که یک رابطه علی یکطرفه از سمت نـابرابري  نتایج حاصل از آزمون نشان می. دهدمی

به عبارت دیگر تغییـرات نـابرابري، علـت تغییـرات در     . ددرآمد به رشد اقتصادي وجود دار
رشد اقتصادي است، اما بر اساس نتایج همین آزمون، رابطه علیت از سمت رشـد اقتصـادي   

به عالوه این تحقیق با استفاده از اطالعات سري زمانی و به . توان پذیرفتبه نابرابري را نمی
یوسـیلیوس، رابطـه    -نباشتگی یوهانسـن اکمک الگوي خود رگرسیون برداري و آزمون هم

هـاي بـازار کامـل و نـاقص     تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي نابرابري و رشد را بر اساس الگـو 
دهـد کـه افـزایش    نتایج به دسـت آمـده از آزمـون نشـان مـی      .سرمایه به دست آورده است

  .شودمدت سبب کاهش رشد اقتصادي مینابرابري درآمد در بلند
تـاثیر آمـوزش بـر رشـد     «نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان در پایان) 1384(جمشید نژاد

هـاي  ، به وسیله دو الگوي جداگانه اثـر آمـوزش بـر رشـد اقتصـادي و اثـر هزینـه       »اقتصادي
نتـایج حاصـل از   . دهـد آموزشی دولت بر رشد را در کشـور ایـران مـورد بررسـی قـرار مـی      

دهـد کـه آمـوزش، اثـر مثبـت و      نشـان  مـی  ، 1350-82برآورد این دو الگو در دوره زمانی 
همچنین اثر مخارج جاري آموزشی دولت بـر  . معناداري بر رشد اقتصادي ایران داشته است

روي رشد اقتصادي منفی و اثر مخارج عمرانی آموزشی دولت بر رشد اقتصادي مثبت بوده 
  .است

  مبانی نظري -2
رآمد وجود دارد که شامل فرضـیه  فرضیه و الگوهایی در مورد ارتباط رشد و نابرابري د

شود که به همگی آنها در مقدمه اشاره شده کوزنتس، الگوي کالسیک و الگوي مدرن می
عالوه بر این با توجه به ایـن کـه مخـارج آموزشـی و سـرمایه انسـانی حاصـل از ایـن         . است

ه گیـري سـرمایه انسـانی بـ    مخارج، مسئله اصلی و مهم در این تحقیق است، بـه رونـد شـکل   
شود و مباحث جدیـدي کـه در مـورد    عنوان یک عامل موثر در الگوهاي رشد نیز اشاره می

  .گیردرابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادي مطرح است مورد بررسی قرار می
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  الگوهاي رشد شامل سرمایه انسانی -2-1
 .در الگوهاي رشد، سرمایه فیزیکی همواره به عنوان یک عامـل اساسـی مطـرح بـوده اسـت     

هستند که همه آنهـا تولیـد    3و هارود 2، هیکس1پیشگامان چنین الگوهایی افرادي چون سولو
 .انـد  هرا تابعی از سه عامل نیروي کار، سرمایه فیزیکی و شـاخص تکنولـوژي در نظـر گرفتـ    

یـک الگـوي رشـد شـامل      5تـا ایـن کـه لوکـاس    ) 23-59: 2004، 4مارتین-اي-بارو و ساال(
  :صورت ارائه داد سرمایه انسانی را به این

1Y AK (uhL) 0 1                                                            )2 (  
نیروي کـار،   Lسرمایه فیزیکی، K سطح تکنولوژي،  Aکاالي تولیدي،  Yدر این الگو 

h و ) نیروي کار( سطح سرمایه انسانی مربوط به هر فردu  کسري از نیروي کار است که در
  ) 104: 2002، 6مورو. 1: 2008کارول، ( .شودلید کاال به کار گرفته میتو

لوکاس با لگاریتم و دیفرانسـیل گـرفتن از طـرفین تـابع تولیـد کـاال و بـه دسـت آوردن         
رسـد کـه در   مـی مقادیر بهینه متغیرها در مسیر تعادلی بلند مـدت، در نهایـت بـه ایـن نتیجـه      

تولیدي تقریبـا برابـر بـا نـرخ رشـد سـرمایه انسـانی        وضعیت تعادل پایدار نرخ رشد محصول 
  )156: 2007یووِن، لی. 1109: 2001، 7 کروگر و لیندال( .است

پس از لوکاس چارچوب الگوي رشد دیگري شامل سرمایه انسانی توسط مانکیو، رومر 
   :ریزي شدپایه 8و ویل

1Y K H (AL) 0, 0      )3     (                                                              
              
                                                

 
1- Solow (1969) 
2- Hicks (1932) 
3- Harrod (1942) 
4- Barro and Sala-i-Martin 
5- Lucas (1988) 

 
 

6- Moro 
7 - Krueger and Lindahl 
8- Mankiw, Romer and Weil (1992) 
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 Aسـرمایه انسـانی،    Hسـرمایه فیزیکـی،    Kمحصول تولیدي، Y همانند الگوي لوکاس 
  . عرضه نیروي کار است Lسطح تکنولوژي و 

در دوره زمانی  1کشور بدون نفت 98ي مربوط به ها دادهمانکیو و دیگران نیز با استفاده از 
سال اثر مثبت و معنی 12-17افراد  2یجه را به دست آوردند که نرخ تحصیلاین نت 85-1960

  )500: 2002، 4لَتزکو. 8: 2005، 3و لیب النجِوین.   (داري بر روي محصول سرانه دارد
 نقش سرمایه انسانی در الگوهاي رشد استفاده شده در مطالعات اخیر -2-2

سانی تا کنون محققان بسیاري این الگوها از زمان مطرح شدن الگوهاي رشد شامل سرمایه ان
در واقع حدود دو دهـه اسـت   . اند ههاي کلی مورد استفاده قرار دادرا جهت تجزیه و تحلیل

کـه در مطالعـات صـورت گرفتـه سـرمایه انسـانی بــه عنـوان یـک عامـل اثرگـذار بـر رشــد            
  .کنداقتصادي، نقش مهمی را ایفا می

راي نشان دادن اثر آموزش بر رشد اقتصادي اغلب از عالوه بر این اقتصاددانان مختلف ب
 5بـه عنـوان مثـال بالنکنـو و سیمپسـون      .اند الگوهاي رشد شامل سرمایه انسانی استفاده کرده

براي بررسی اثر مخارج آموزشی بر روي رشد اقتصادي، تابع تولیـد لوکـاس را مبنـاي کـار     
جهـت بررسـی    و همکـارانش  6طالعـه وو مبنا قرار دادن تابع لوکـاس در م . اند هخود قرار داد

  .شودمشکالت آموزش روستایی و اثر این مشکالت بر رشد اقتصادي نیز مشاهده می
نیز براي بررسی اثر سطوح آموزشی بر رشد اقتصادي از چنین  7پتراکیس و استاماتاکیس

  :کنندالگوي رشدي استفاده می

                                                
 

1- Non-oil Nations    
2- Schooling Rate   
3- L’Angevin and Laib  
4- Latzko  
5- Blankenau and Simpson(2004) 
6- Wu(2006) 
7- Petrakis and Stamatakis(2002) 
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)4                          (                                  t t t t t tQ f (K , N , H )AH    
تعداد کارگرها یا تعداد افراد   Ntسرمایه فیزیکی، Ktمحصول تولیدي،   Qtکه در آن 

کسري  tλمتوسط سطح سرمایه انسانی به کار گرفته شده در جامعه،  Htموجود در جامعه، 
یه انسـانی بـه کـار    سـرما  tHtλدهـد،  از زمان که هر کارگر به تولید در بنگاه اختصاص مـی 

وري حاصـل از  متوسـط بهـره   Htαشـاخص تکنولـوژي و    A گرفته شده در داخـل بنگـاه،  
همانگونـه کـه مشـخص اسـت، تـابع      . سرمایه انسانی به کار گرفته شده در داخل بنگاه است

  .از لحاظ ساختاري بسیار مشابه تابع تولید لوکاس است) 4(تولید
گوهاي رشد شامل سرمایه انسانی در مطالعات گوناگون، بنابراین با توجه به استفاده از ال

در این تحقیق نیز براي بررسی ارتباط مخارج آموزشی با رشد اقتصادي از یک تـابع شـامل   
به این معنی که عالوه بر مخارج آموزشی، سرمایه انسانی . سرمایه انسانی استفاده شده است

  .ر نظر گرفته شده استنیز به عنوان عاملی مرتبط با نرخ رشد اقتصادي د
  نابرابري درآمد، متغیري اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادي -2-3

نوع شیوه هر یک از این . اند همحققان بسیاري به مسئله ارتباط رشد و نابرابري درآمد پرداخت
امـا آنچـه   . محققان نیز براي پیدا کردن رابطه بین رشد و نابرابري، متفاوت از یکدیگر است

خورد، مـورد بحـث قـرار گـرفتن نـابرابري درآمـد بـه        ثر این افراد به چشم میدر مباحث اک
بـه  . عنوان متغیر مستقل و اثرگذاري آن بر نرخ رشد اقتصادي به عنـوان متغیـر وابسـته اسـت    

همین علت در این تحقیق نیز بر اساس چارچوب کلی مطالعات انجام شده پیشین، نـابرابري  
نرخ رشد اقتصادي به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شـده  درآمد به عنوان متغیر مستقل و 

اي گـذرا بـه برخـی از مبـاحثی کـه نـابرابري       تر این موضوع، اشارهبه منظور بیان دقیق. است
  .شود، میاند هدرآمد را به عنوان متغیر مستقل و اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادي در نظر گرفت

شد و نابرابري درآمد، اثر نابرابري درآمد بـر  براي بررسی ارتباط ر 1کرویکس و داپک

                                                
 

1- Croix and Doepke(2003) 
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  :کنندنرخ رشد اقتصادي را با استفاده از تابع زیر برآورد می
  )5    (GI

GDP GDP0 1 2 3 4 5GR GINI ( ) ( ) DTFR TFR       
متغیرهاي دیگر . نابرابري درآمد است GINI شد درآمد سرانه ونرخ ر GRکه در آن، 

Iیـد ناخـالص داخلـی   گذاري بـه تول نیز در این رابطه نسبت مخارج سرمایه
GDP( ، نسـبت  (

Gمخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
GDP( ، اختالف نرخ زاد و ولد در میـان زنـان بـا    (

DTFR)ترین سطح تحصیلباالترین و پایین TFR)و نرخ زاد و ولد (   .باشندمی   (
اي بـرآورد  نیز اثر نابرابري درآمد بر نرخ رشد را با اسـتفاده از چنـین رابطـه    1سوکیاسیان

  :کندمی
)6                   (                                                             it it it itG y x kg     

نابرابري git و  iنرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی مربوط به کشور  Git که در آن،
 xitنیــز لگــاریتم تولیــد ناخــالص داخلــی واقعــی و   yit .اســت  iدرآمــد مربــوط بــه کشــور

نویســی در ســطح آمــوزش متوســطه، نــرخ اي از متغیرهــاي کنتــرل مثــل نــرخ نــام مجموعــه
  . نویسی در سطح آموزش عالی و مخارج دولت است نام
  ي درآمداي در ارتباط بین رشد و نابرابرمخارج آموزشی، واسطه -2-4

، کیفیـت آموزشـی و   2هـاي سـطوح آموزشـی   اقتصاددانان بسیاري از آموزش تحـت عنـوان  
و ایـن عوامـل را متغیرهـایی اثرگـذار بـر نـرخ رشـد اقتصـادي          اند همخارج آموزشی نام برد

بالنکنـو و  . 784: 2007و همکـاران،   4میسـون جـی . 503: 2005، 3بالنکنـو .(انـد  همعرفی کـرد 
زیرا هر یک از این عوامل به عنوان بعدي از ابعاد مختلـف آمـوزش   ) 601: 2004سیمپسون، 

اما با توجه به این که تمرکز ایـن تحقیـق بـر    . تواند رشد اقتصادي را تحت تاثیر قرار دهدمی

                                                
 

1- Sukiassyan(2007) 
  .بندي آموزش به سه سطح ابتدایی، متوسطه و عالی است، تقسیمیمنظور از سطوح آموزش - 2

3- Blankenau 
4- Jamison 
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با رشد اقتصادي است، معموالً » آموزش«و ارتباط » آموزش«روي ارتباط نابرابري درآمد با 
» مخـارج آموزشـی  «گیرد ابري درآمد در ارتباط قرار میقسمتی از مبحث آموزش که با نابر

بنـابراین ایـن   . به عبارت دیگر نابرابري درآمد معموالً با مخارج آموزشـی رابطـه دارد  . است
تحقیق مخارج آموزشی را به عنوان واسطه بین رشد و نابرابري درآمد در نظر گرفته است و 

موزشی و رابطه مخارج آموزشی بـا رشـد   درصدد بررسی رابطه نابرابري درآمد با مخارج آ
  .اقتصادي است

  ساختار الگو. 3
همانگونه که در قسمت قبل بیان شد، بر اساس چارچوب مطالعات انجام شده پیشین در این 
تحقیق نیز نرخ رشد به عنوان متغیر وابسته و نابرابري درآمد به عنـوان متغیـر مسـتقل منظـور     

عنوان واسطه اي براي برقراري ارتبـاط بـین رشـد و     همچنین مخارج آموزشی به. شده است
بنابراین ارتباط نابرابري درآمد با مخارج آموزشی . نابرابري درآمد در نظر گرفته شده است

همانگونه کـه در زیـر   ( و ارتباط مخارج آموزشی با نرخ رشد اقتصادي در دو تابع جداگانه
ایـن دو تـابع بـه یکـدیگر مربـوط       منظور شده اسـت، و از آنجـا کـه متغیرهـاي    ) آمده است

  .هستند، سیستم معادالت همزمان به عنوان الگوي مناسب در این مطالعه انتخاب شده است
)7           (            t 0 1 t 2 t 3 t i 4 t te pop hc e ineq u           
)8          (            t 0 1 t 2 t 3 t i 4 t tgr hc e e ineq v            

  :شونددر این معادالت متغیرها به این صورت تعریف می
:et  مخارج آموزشی دولت  

:popt  تراکم جمعیت  
:hct   شاخص سرمایه انسانی  
:et-i  ي گذشته دولت ها سالمخارج آموزشی  

:ineqt   شاخص نابرابري درآمد  
:grt  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی  
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ut  وvt هاي پسماند هستند و نیز جملهt  براي همه متغیرها به جـز   1353-84دوره زمانی
ي هـا  سـال ارتبـاط مخـارج آموزشـی    . ي گذشته دولـت اسـت  ها سالمتغیر مخارج آموزشی 

  . گیردمورد بررسی قرار می 1347-52گذشته دولت با متغیرهاي درونزا در دوره زمانی 
  توضیحاتی در مورد سیستم معادالت همزمان -3-1

هاي چند متغیره ناز آنجا که سیستم معادالت همزمان به لحاظ ساختاري متفاوت با رگرسیو
. هاي چند متغیره نباشدکننده فروض کالسیک حاکم بر رگرسیوناست، ممکن است تامین

هاي سیستم معادالت همزمان این است کـه متغیـر وابسـته در    به عنوان مثال یکی از مشخصه
چنـین  . شـود اي دیگـر از سیسـتم ظـاهر مـی    یک معادله به عنوان متغیري توضیحی در معادله

اي که در آن بـه عنـوان متغیـر توضـیحی     توضیحی ممکن است با جمله پسماند معادلهمتغیر 
باشد و همبسته بودن متغیر توضیحی با جمله پسماند در یک معادله، وارد شده است همبسته 

در چنـین  ) 828-829: 1995، 1گجراتـی .(کنـد را نقض مـی  cov)ui,xi(=0فرض کالسیک 
شـود کـه نـه    داقل مربعات معمولی منجر به نتایجی مـی شرایطی استفاده از برآوردگرهاي ح

نهایـت  یعنی حتی اگر حجم نمونه به سمت بی. باشداست، بلکه ناسازگار نیز می 2تنها اریب
میل کند، باز هم برآوردگرهـاي حـداقل مربعـات معمـولی بـا مقـادیر حقیقـی جامعـه برابـر             

نظور جلوگیري از ایجاد نتایج اریـب  به همین علت و به م) 815: 1995گجراتی، .(شوندنمی
و غیر واقعی انجام چهار آزمون پایایی، اریب همزمانی، قطري بودن و مسئله تشخیص پـیش  

نتایج حاصل از این آزمونها نـوع برآوردگـر مناسـب جهـت     . از برآورد الگو ضروري است
  .کندبرآورد الگوي مورد نظر را مشخص می

  آزمون پایایی. 3-2
همانگونـه کـه مشـخص اسـت     . دهـد حاصل از آزمون پایـایی را نشـان مـی    نتایج) 1(جدول

                                                
 

1- Gujarati 
2- Bias 
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  .تمامی متغیرها در دوره زمانی در نظر گرفته شده پایا هستند

  نتایج حاصل از آزمون پایایی: )1(جدول

  درجه پایایی  تعداد وقفه بهینه  نام متغیر
 I )1(  0  مخارج آموزشی دولت

  I )0(  0  تراکم جمعیت
  I )0(  0  سرمایه انسانی

  I )0(  0  ي گذشته دولتها سالمخارج آموزشی 
  I )0(  0  نرخ رشد اقتصادي

  I )0(  0  نابرابري درآمد
  آزمون اریب همزمانی -3-3

  نتیجه حاصل از آزمون اریب همزمانی معادله اول): 2(جدول

  داريسطح معنی  انحراف معیار  ضریب  نام متغیر
  77/4E-14  1%  000000/1  جمله پسماند

  دومنتیجه حاصل از آزمون اریب همزمانی معادله : )3(جدول

  داريسطح معنی  انحراف معیار  ضریب  نام متغیر
جمله 
  پسماند

000000/1  95/1E-14  1%  

دار شده با توجه به این که ضریب جمله پسماند در هر دو معادله موجود در سیستم معنی
ب همزمـانی فـرض کالسـیک    وجود اریـ . است، هر دو معادله داراي اریب همزمانی هستند

0=)ui,xi(cov  تـوان از روش  بنـابراین جهـت بـرآورد ایـن معـادالت نمـی      . کندنقض میرا
  .حداقل مربعات معمولی استفاده نمود
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  آزمون قطري بودن -3-4
بر اساس نتایج حاصل از آزمون قطري بـودن، میـان جمـالت پسـماند موجـود در معـادالت       

ایـن نتیجـه یکـی دیگـر از فـروض کالسـیک را نقـض        از آنجـا کـه   . همبستگی وجود دارد
کند، آزمون قطـري بـودن نیـز هماننـد آزمـون اریـب همزمـانی، روش حـداقل مربعـات           می

  . داندمعمولی را روشی مناسب جهت برآورد معادالت نمی
  مسئله تشخیص -3-5

) شرط کافی( و شرط ترتیب) شرط الزم( جهت انجام آزمون تشخیص باید دو شرط درجه
 g-1ها محاسـبه  ترین روشبراي بررسی شرط درجه یکی از ساده. رد بررسی قرار گیرندمو
ــانگر تعــداد متغیرهــاي درون  kو  gهــا اســت کــه در آن k-Kو  ــه ترتیــب نمای زا و تعــداد ب

نمایانگر تعداد متغیرهـاي   Kو است متغیرهاي از پیش معین موجود در معادله تحت بررسی 
اشد، معادلـه کمتـر   ب k<g-K- 1اگر صورت کهاین  هب. است از پیش معین موجود در الگو

 k>g-K-1اگـر  باشد، معادلـه دقیقـا مشـخص و     k=g-K- 1اگراز حد مشخص است، اما 
برقراري شرط ترتیب نیز بر این اساس است کـه در   .از حد مشخص استباشد، معادله بیش 

توان حداقل یک دترمینـان  زا اگر و فقط اگر بمتغیر درون Gمعادله و  Gیک الگوي داراي 
معـین خـارج   زا و از پیشمربوط به ضرایب متغیرهاي درون) G)(1-G-1(صفر از وجه  غیر

 را به دسـت آورد، معادلـه مـورد    - اما لحاظ شده در سایر معادالت-از معادله تحت بررسی
  .نظر مشخص خواهد بود

و ترتیب هر دو معادلـه  دو شرط درجه  بنابراین با توجه به توضیحات داده شده بر اساس
هـاي   معـادالت الگـو بـا هرکـدام از روش     درنتیجـه . مشخص هستند موجود در سیستم دقیقاً
  .باشندمعمول قابل برآورد می
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  برآورد الگو -4
با توجه به نتایج به دست آمده از چهار آزمون ذکر شـده، معـادالت موجـود در سیسـتم بـا       

نتـایج  . اندمورد برآورد قرار گرفته 51یوزایويزار افاي و نرمروش حداقل مربعات دو مرحله
  .آورده شده است) 5(و ) 4(حاصل از برآورد این معادالت در جداول

  برآورد معادله اولنتایج حاصل از : )4(جدول

              t 0 1 t 2 t 3 t i 4 t te pop hc e ineq u          
  داريسطح معنی  انحراف معیار  ضریب  متغیر

  %1  071018/0  361405/0  عرض از مبداء
  %1  000575/0  -002170/0  تراکم جمعیت
  معنیبی  035869/0  -017130/0  سرمایه انسانی

  %5  259978/0  -669876/0  ي گذشته دولتها سالمخارج آموزشی 
  %1  118057/0  600775/0  نابرابري درآمد

      643721/0 R2 =  

  برآورد معادله دومنتایج حاصل از : )5(جدول

              t 0 1 t 2 t 3 t i 4 t tgr hc e e ineq v            
  داري سطح معنی  انحراف معیار  ضریب  متغیر

  %5  071018/0  361405/0  عرض از مبداء
  %5  000575/0  -002170/0  سرمایه انسانی

  %5  035869/0  -017130/0  مخارج آموزشی دولت
  معنیبی  259978/0  -669876/0  ي گذشته دولتها سالمخارج آموزشی 

  %1  118057/0  600775/0  نابرابري درآمد
      623263/0 R2 =  

                                                
 

1- Eviews5 
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  نتایج -5
دهـد کـه اکثـر متغیرهـا رابطـه      نتایج حاصل از برآورد معادالت موجود در سیستم نشان مـی 

به این ترتیب که از چهار متغیر موجود در معادله اول . رندزا داداري با متغیرهاي درونمعنی
لـت بـا مخـارج آموزشـی     ي گذشـته دو ها سالمتغیرهاي تراکم جمعیت و مخارج آموزشی 

و متغیر نابرابري درآمد رابطـه مثبـت بـا مخـارج آموزشـی دولـت        رنددولت ارتباط منفی دا
داري را با مخارج آموزشی متغیر سرمایه انسانی موجود در معادله اول نیز ارتباط معنی. دارد

  . دهدنمیدولت نشان 
نسانی رابطه مثبت با نرخ رشـد  در معادله دوم نیز با وجود چهار متغیر توضیحی، سرمایه ا

و متغیرهاي مخارج آموزشی دولت و نابرابري درآمـد ارتبـاط منفـی بـا نـرخ      رد اقتصادي دا
ي گذشته دولت موجود در معادلـه دوم نیـز   ها سالرابطه متغیر مخارج آموزشی . دارندرشد 

  . باشدمیمعنی با نرخ رشد بی
ایجاد نتایجی شده است که به ترتیـب بـه   در واقع روابط مثبت و منفی بین متغیرها سبب 

  :شودآنها اشاره می
چـون  . تراکم جمعیت باالتر در کشور ایران ارتباط منفی با مخارج آموزشی دولت دارد -1

هـاي ثابـت اختصـاص داده شـده بـه آمـوزش       با افزایش تراکم جمعیـت احتمـاالً هزینـه   
  . به دنبال دارد یابد که این موضوع کاهش مخارج آموزشی دولت راکاهش می

موزشـی بیشـتري را بـه دولـت     هـاي آ نابرابري درآمد باالتر در کشور، مخارج یـا هزینـه   -2
چون هر چه نابرابري درآمد بیشتر شـود، احتمـاالً افـراد کمتـري امکـان      . کندمی تحمیل

بنابراین نابرابري درآمد باالتر در یـک  . کنندتامین مخارج آموزش خصوصی را پیدا می
    براي دولت مخارج آموزشـی بیشـتري را جهـت تـامین آمـوزش عمـومی بـه بـار         جامعه 

  .آوردمی
چـون سـرمایه انسـانی در واقـع     . سرمایه انسانی با نرخ رشد اقتصـادي رابطـه مثبـت دارد     -3

رسـد کـه بـه علـت     بنابراین به نظـر مـی  . نیروي کار تحصیل کرده و آموزش دیده است
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با نیروي کار غیر متخصـص رشـد اقتصـادي بـاالتري را      داشتن کارایی باالتر در مقایسه
  . کندایجاد می

 .متغیر نابرابري درآمد در ساختار الگوي مورد نظـر در هـر دو معادلـه ظـاهر شـده اسـت       -4
این متغیر در معادله اول بررسی ارتباط آن با نرخ رشد به صورت غیـر   کردن علت وارد

ت و علت وارد کـردن آن در معادلـه دوم   اس) با واسطه مخارج آموزشی دولت(مستقیم 
) مخارج آموزشی دولت بدون واسطه(بررسی ارتباط آن با نرخ رشد به صورت مستقیم 

با واسطه مخارج آموزشی (دو نتیجه از ارتباط نابرابري درآمد با نرخ رشد بنابراین .است
  :شودبه آن اشاره می 2-4و  1-4آید که در به دست می) دولت و بدون آن

افزایش نـابرابري درآمـد بـا واسـطه مخـارج آموزشـی دولـت رابطـه منفـی بـا نـرخ رشـد              - 1- 4
نـابرابري درآمـد رابطـه مثبـت بـا      ) 4(چون بر اسـاس نتـایج حاصـل از جـدول    . اقتصادي دارد

مخارج آموزشی دولـت  ) 5(مخارج آموزشی دولت دارد و بر اساس نتایج موجود در جدول
بنابراین با توجه به نتایج بـه دسـت آمـده از هـر     . باط استبه صورت منفی با نرخ رشد در ارت

بـا واسـطه مخـارج آموزشـی     (گردد کـه افـزایش در نـابرابري درآمـد    دو معادله مشخص می
چون زمـانی کـه نـابرابري درآمـد افـزایش      . با کاهش نرخ رشد اقتصادي همراه است) دولت

ج آموزشـی دولـت افـزایش    یابد و زمانی کـه مخـار  یابد، مخارج آموزشی دولت افزایش می
ارتباط منفـی نـابرابري درآمـد بـا نـرخ رشـد کـه بـا         . یابدیابد، نرخ رشد اقتصادي کاهش می

  .واسطه مخارج آموزشی دولت برقرار است در رابطه زیر نشان داده شده است

ineq e gr                                                                      )9(  

نظـر گـرفتن یـک سـطح ثابـت از مخـارج        بنابراین متغیر نابرابري درآمـد نـه تنهـا بـا در    
، بلکه با واسـطه تغییـر مخـارج    1داردمنفی  رابطهنرخ رشد  ابدر معادله دوم  دولت آموزشی

                                                
 

شود که سایر متغیرهاي براي برآورد ضریب هر متغیر توضیحی موجود در یک تابع این فرض در نظر گرفته می -1
گردد، این فرض در بنابراین زمانی که ضریب نابرابري درآمد در معادله دوم برآورد می .توضیحی مقادیر ثابتی دارند

  . مقادیر ثابتی دارند) از جمله مخارج آموزشی( شود که سایر متغیرهاي توضیحی موجود در معادله دومنظر گرفته می
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علت این ارتباط این اسـت  . ارددمنفی  تباطنرخ رشد ار انیز بدولت در معادله اول آموزشی 
شود که افراد کمتري امکان تـامین مخـارج   نابرابري درآمد احتماالً باعث می که افزایش در

آموزش خصوصی را پیدا کنند و این مسئله مخارج آموزشی بیشـتري را بـه دولـت تحمیـل     
  .دهدتحمیل این مخارج به دولت نیز نرخ رشد اقتصادي را کاهش می. کندمی

آموزشی دولت نیز بـا نـرخ رشـد رابطـه     افزایش نابرابري درآمد بدون واسطه مخارج  -4-2
ارتباط منفی نابرابري درآمد با نرخ رشد مطـابق بـا جزئیـات مطـرح شـده در      . منفی دارد

) برابـري بیشـتر  (شود کـه بـازتوزیع درآمـد   در الگوي مدرن بیان می. الگوي مدرن است
براین بنـا . کنـد مندي از آموزش را بـراي افـراد بیشـتري از جامعـه فـراهم مـی      امکان بهره

-زمانی که نابرابري درآمد کمتري وجود داشته باشد، سرمایه انسانی بیشتري حاصل می

  .کندسرمایه انسانی بیشتر نیز رشد باالتري را ایجاد می. گردد
افـزایش در ایـن مخـارج    چـون  . مخارج آموزشی دولت با نـرخ رشـد رابطـه منفـی دارد     -5

جامعه به سیستم آموزش عمومی باشد ممکن است به علت ورود جریان عظیمی از افراد 
کننـد، چنـین   که همواره افرادي وجود دارند که آموزش را جایگزین کار می آنجا و از

ارتبـاط منفـی   (اي چنـین نتیجـه  البتـه  . گـذارد وضعیتی اثر منفی بر نرخ رشد اقتصادي می
ارج چون منافع حاصـل از مخـ  . دور از انتظار نیست )مخارج آموزشی دولت با نرخ رشد

رسد که به در هر صورت به نظر می. شوداختصاص داده شده به آموزش فوراً ظاهر نمی
کنـد و  گـذاري مـی  علت این که دولت هر ساله مقداري از بودجه را در آموزش سرمایه

شود، مخارج آموزشی گذاري تا پایان همان سال ظاهر نمیمنفعت حاصل از این سرمایه
حتـی اگـر مخـارج    بنـابراین  . کنـد شـد ارتبـاط پیـدا مـی    دولت به صورت منفی با نـرخ ر 

آموزشی دولت ارتباط مثبتی با نرخ رشد اقتصادي داشته باشد، ظاهر شـدن ایـن ارتبـاط    
  .مثبت احتیاج به گذشت زمان دارد

ي گذشته دولت نیز همانند متغیر نابرابري درآمد در هـر دو  ها سالمخارج آموزشی  متغیر-6
وارد شده است تا ارتباط آن با نـرخ رشـد، بـا واسـطه و بـدون      معادله موجود در سیستم 
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بنـابراین اثـر مسـتقیم و غیـر     . واسطه مخارج آموزشی دولـت مـورد بررسـی قـرار گیـرد     
و  1-6مستقیم این متغیر در ارتباط با نرخ رشد منجر به ایجاد نتایجی شده اسـت کـه در   

  :شودبه آن پرداخته می 6-2
معنـی  ي گذشته دولت در ارتباط با نـرخ رشـد بـی   ها سالشی اثر مستقیم مخارج آموز-6-1

-که مربوط به برآورد معادله دوم مـی ) 5(این اثر بر اساس نتایج حاصل از جدول. است

  .باشد به دست آمده است
ي گذشته دولت در رابطه با نـرخ رشـد مثبـت    ها سالمخارج آموزشی اثر غیر مستقیم  -6-2

ي گذشـته  ها سالمتغیر مخارج آموزشی ) 4(جدول چون بر اساس نتایج حاصل از. است
همچنین بـر اسـاس نتـایج موجـود در     . دولت با مخارج آموزشی دولت رابطه منفی دارد

متغیر مخارج آموزشی دولت نیز بـا نـرخ رشـد بـه صـورت منفـی در ارتبـاط        ) 5(جدول
بـا   لـت ي گذشته دوها سالتوان اظهار نمود که متغیر مخارج آموزشی بنابراین می. است

چـون زمـانی کـه مخـارج     . رابطه مثبت با نرخ رشد دارد واسطه مخارج آموزشی دولت 
-یابد، مخارج آموزشی دولت کـاهش مـی  ي گذشته دولت افزایش میها سالآموزشی 

-یابد و زمانی که مخارج آموزشی دولت کاهش یابد نرخ رشـد اقتصـادي افـزایش مـی    

ي گذشـته دولـت و نـرخ رشـد از     هـا  السـ به عبارت دیگر متغیر مخارج آموزشـی  . یابد
-چـون دانـش  . این ارتباط مثبت است وکنند می کدیگر ارتباط پیدا با ی) 9( طریق رابطه

 در رسد کـه و به نظر میشوند می حال حاضر نیروي کار محسوب آموزان دوره قبل در
 بـاالتري را تواننـد رشـد   طریـق آمـوزش، مـی    شان ازانی تقویت شدهسخالل سرمایه انس

  .ایجاد کنند

t ie e gr                                                             )10(           
ي گذشته دولت شـش سـال   ها سالاز آنجا که مبداء زمانی براي متغیر مخارج آموزشی 

قبـل از مبـداء زمـانی در نظــر گرفتـه شـده بـراي ســایر متغیرهاسـت، ارتبـاط مثبـت مخــارج          
کند کـه در صـورت   ي گذشته دولت با نرخ رشد این موضوع را روشن میها سالآموزشی 
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افزایش در مخارج آموزشی دولت پس از گذشت شش سال نـرخ رشـد اقتصـادي افـزایش     
گذاري دولت در آمـوزش نهایتـاً افـزایش رشـد اقتصـادي بـه دنبـال        بنابراین سرمایه. یابدمی

دار نشـدن اثـر مسـتقیم مخـارج آموزشـی      جـه بـه معنـی   البته این تحلیل بـا تو . خواهد داشت
به عبارت دیگر  .رشد، باید با احتیاط صورت گیرد ي گذشته دولت در ارتباط با نرخها سال

داري بـا  معنـی   ي گذشته دولت در معادلـه دوم ارتبـاط   ها سالاز آنجا که مخارج آموزشی 
نرخ رشـد را کـه بـه صـورت غیـر       توان رابطه مثبت این متغیر بانرخ رشد نداشته است، نمی

  .  به دست آمده است، با قاطعیت پذیرفت) زشی دولتبا واسطه مخارج آمو(مستقیم
  ارائه پیشنهادات. 6
بر طبق نتایج به دست آمده از برآورد، نابرابري درآمد با نرخ رشد اقتصادي رابطه منفی  -1

دولت و هـم بـدون واسـطه    در واقع نابرابري درآمد هم با واسطه مخارج آموزشی . دارد
  . آن ارتباط منفی با نرخ رشد دارد

بنابراین در صورتی که دولت با بهبود توزیع درآمد برابري بیشـتري را در جامعـه ایجـاد    
البته توصیه سیاستی ایجاد برابـري بیشـتر از   . یابدکند، ممکن است نرخ رشد اقتصادي بهبود 
چـون بهبـود توزیـع    . از عوامـل صـورت گیـرد    جانب دولت باید با مد نظر قرار دادن برخی

گیـرد، ممکـن اسـت بـه عنـوان ضـد       درآمد که غالباً از طریق مالیات بر درآمد صورت مـی 
انگیزه براي نیروي کار موجود در جامعـه عمـل کنـد و اثـر منفـی بـر نـرخ رشـد اقتصـادي          

تر در جامعـه  شـود ایجـاد برابـري بیشـ    بنابراین آنچه در مورد کشور ایران توصیه مـی  .گذارد
است، اما این بهبود توزیع درآمد باید با احتیاط از جانب دولت صورت گیرد تا بهبود رشـد  

  .اقتصادي را به دنبال داشته باشد
بر اساس نتیجه به دست آمده از برآورد، مخارج آموزشی دولت با نرخ رشـد اقتصـادي    -2

جانب دولت در امر آموزش  بنابراین اختصاص مخارج هر چه بیشتر از. رابطه منفی دارد
در عـوض اگـر امکـان بهبـود توزیـع      . رسدراهکار مناسبی براي کشور ایران به نظر نمی

درآمد در جامعه از جانب دولت فراهم گردد، افراد بیشتري توانایی مالی تـامین مخـارج   
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کنند و تامین مخارج آموزشی از جانـب مـردم ممکـن اسـت بهبـود      آموزشی را پیدا می
  .صادي را به دنبال داشته باشدرشد اقت

 تحقیـق همانگونه که پیش از این اشاره شد، مخارج آموزشی در نظر گرفته شده در این  -3
بنـابراین آنچـه کـه    . در واقع مخارجی است که دولت به آموزش اختصـاص داده اسـت  

مورد برآورد قرار گرفته است نیز ارتباط مخـارج آموزشـی دولـت و مخـارج آموزشـی      
در صـورتی کـه بررسـی ارتبـاط مخـارج      . گذشته دولـت بـا نـرخ رشـد اسـت      يها سال

آموزشی بخش خصوصی با نرخ رشد ممکن است نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد 
بـر خـالف مخـارج آموزشـی     -و حتی افزایش در مخـارج آموزشـی بخـش خصوصـی     

  . افزایش نرخ رشد اقتصادي را به دنبال داشته باشد  -دولت
ورت به علت عدم دستیابی به آمارهاي قابل استناد از مخارج آموزشـی بخـش   در هر ص

خصوصی، امکان بررسی ارتباط مخارج آموزشـی بخـش خصوصـی بـا نـرخ رشـد در ایـن        
اما بررسی این ارتباط در مطالعات آتی و حتی مقایسه نتیجه حاصل . مطالعه میسر نشده است

رخ رشـد، ممکـن اسـت بتوانـد راهکارهـاي      از آن با ارتباط بین مخارج آموزشی دولت و نـ 
  .بهتري را در جهت بهبود وضعیت موجود پیشنهاد کند
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