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چکیده
ّدف ایي تحقیق اًدازُگیری اثر ضاخص تَسعِ اًساًی بر افت تحصیلی داًصآهَزاى در بیي استاىّای کطَر
است .رٍش تحقیق برآٍرد یک هدل اقتصادسٌجی با استفادُ از دادُّای پٌل دیتا است کِ هقاطع استاىّای
کطَر ٍ دٍرُی زهاًی سالّای  1387-1381هی باضد .در ایي پژٍّص افت تحصیلی هتغیر ٍابستِ ٍ ضاخص
تَسعِ اًساًی هتغیر سیاستی تحقیق است ٍ هتغیرّای درآهد سراًًِ ،رخ بیکاری ٍ بعد خاًَار هتغیرّای
کٌترلی ّستٌدً .تایج ًطاى هیدّد کِ "ضاخص تَسعِ اًساًی" تأثیر هٌفی ٍ قابل تَجْی بر افت تحصیلی
هرداى ٍ زًاى دارد .اگر درآهد سراًِ ًیس بِعٌَاى ضاخص هعکَس فقر اقتصادی در ًظر بگیرین ،کاّص فقر
(افسایص درآهد سراًِ) باعث کاّص افت تحصیلی ًیس هیضَد .اثر درآهد سراًِ برای هرداى بیطتر از زًاى
است ،بِ عبارت دیگر با کاّص درآهد خاًَار ،احتوال ترک تحصیل پسر خاًَادُ بیطتر از دختر استً .رخ
بیکاری بر افت تحصیلی هرداى اثر هثبت دارد در حالی کِ در هَرد زًاى هعٌا دار ًیست .ایي ًتیجِ با ٍاقعیت
جاهعِ ّنخَاًی دارد زیـرا با افسایص بیکاری در جاهعِ ،هعیطت خاًَادُ کاّص هییابد ٍ اٍلیي فردی کِ
هیبایست در چٌیي ضرایطی بِ سرپرست خاًَادُ کوک کٌد فرزًد پسر استً .تیجِ آخر ایٌکِ افسایص بعد
خاًَار هَجب افت تحصیلی در بیي توام داًصآهَزاى (هرد ٍ زى) هی ضَد.
کلمات کلیدی :افت تحصیلی ،تَسعِ اًساًی ،درآهدسراًِ
طبقهبندی I25, I30 :JEL

 .1استادیار داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد فیرٍزکَُ(* ًَیسٌدُ هسٍَل)
 .2داًطجَی کارضٌاسی ارضد داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد فیرٍزکَُ
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 .1مقدمٍ
واضتطز افت تحػیلی یا اتالف زض آهَظش ٍ پطٍضش اظ ظتاى التػاززاًاى گطفتِ ضسُ است .آًاى اتالف زض
آهَظش ٍ پطٍضش ضا تِ غٌؼتی تطثیِ هیوٌٌس وِ ترطی اظ سطهایِ ٍ هَاز اٍلیِای وِ تایس تِ هحػَل
ًْایی تثسیل ضَز تلف ًوَزُ ٍ ًتیدِ هغلَب ٍ هَضز اًتظاض ضا تِ تاض ًویآٍضز .ضایس ایي تطثیِ چٌساى
ذَضایٌس ًثاضس ٍ تِ اغغالح لػَض زض تحػیل یا ٍاهاًسگی اظ تحػیل هغلَبتط تاضس ،اها اگط اظ زیسگاُ
هٌاتغ ٍ هراضج وِ خاهؼِ زض اذتیاض ًْاز تؼلین ٍ تطتیت لطاض هیزّس تِ آهَظش ٍ پطٍضش تٌگطین ،تیضه
آهَظش ٍ پطٍضش یىی اظ هطـاغل التػازی خْاى است (اهیيفط .)1365 ،افت تحػیلی ضا هیتــَاى
اًساظُگیطی ًوَز ،اگط فطؼ ضَز وِ ّسف توام زاًصآهَظاًـی وِ زض یه زٍضُی تحػـیلی ثثـت ًام
هیًوایٌس عی ًوَزى هَفمیتآهیع توام پایِّای آى زٍضُی تحػیلی است ،اظ ایي ضٍ تىطاض پایِی
تحػیلی یه زٍضُ یا هطزٍزی ٍ «تطن تحػیل» پیص اظ پایاى زٍضُ ،افت ٍ اتالف تِ حساب هیآیس
(تیاتاًگطز .)1386 ،ساتاتسً )2010( 1طخ افت تحػیلی زض وطَضّای زض حال تَسؼِ ضا تا ّن همـایسِ
هیوٌس ،ایطاى هؼتمس است وِ زض تسیاضی اظ وطَضّای زًیا ٌَّظ ًطخ افت تحػیلی تاالی  50زضغس است.
تِ ایي هفَْم وِ ٍلتی وَزوی ٍاضز زتستاى هیضَز ،احتوال ایٌىِ زٍضُی  12سالِ زض آهَظش ٍ پطٍضش
ضا تا هَفمیت عی وٌس ٍ زیپلن اذص وٌس  50زضغس است .ایطاى ٍ ّوىاضاًص گعاضش هیوٌٌس وِ ًطخ افت
تحػیلی تٌْا زض همغغ زتستاى زض تٌگالزش حسٍز  40زضغس است ٍ ایي ًطخ تطای وطَض وٌگَ  49زضغس
است .الظم تِ شوط است وِ تط اساس هحاسثات تحمیك حاضط (زض لسوت خوغ آٍضی زازُ ّا تِ آى اضاضُ
ذَاّس ضس) ًطخ افت تحػیلی زض زٍضُ زتستاى زض ایطاى حسٍز 10زضغس است ،اها ًطخ افت ول زٍضُ
آهَظش ٍ پطٍضش حسٍز  50زضغس است وِ الثتِ زض تطذی استاىّا پاییي تط ٍ زض تطذی زیگط تاالتط است.
افت تحػیلی یىی اظ آفتّای تعضي آهَظش ٍ پطٍضش ٍ ذاًَازُّا است ،وِ ّوِ سالِ تِ هیعاى
ظیازی اهىاًات ،هٌاتغ ٍ استؼسازّای تالمَُ اًساًی ٍ التػازی ضا تلف هیوٌس ٍ تأثیطات غیطلاتل خثطاًی
زضاتؼاز فطزی ٍ اختواػی تِ خای هیگصاضز .اّویت هسألِ افت تحػیلی تطای اٍلیا ٍ هطتیاى ضا هیتَاى زض
ًتایح ًاهغلَب التػازی ٍ تأثیطات ًاگَاض آى تط سالهت ضٍاًی زاًصآهَظاى ٍ ذاًَازُّای آًْا زاًست.
تسیْی است ایي اتالف زض هٌاتغ اًساًی هیتَاًس ضطضّای غیط لاتل خثطاى تط تَسؼِ اًساًی ٍ التػازی زض
یه خاهؼِ تٍِخَز آٍضز.
هغاتك تا آهاضّا ،تسیاضی اظ هطىالت تحػیلی هاًٌس اًَاع اذتالالت یازگیطی ،فطاض اظ هسضسِ ،هسضسِ
ّطاسی ٍ ...زض پسطاى ،فطاٍاًی تیطتطی زاضز .هؼوَالً هطاّسُ هیضَز وِ هیعاى تطن تحػیل ٍ هطزٍزی
زض هماعغ تحػیلی ضاٌّوایی ٍ هتَسغِ زض هَضز پسطاى تیص اظ زذتطاى است .گلّ ٍ 2وىاضاًص ()2013
تِزًثال ضٌاسایی ػَاهل هؤثط تط افت تحػیلی پسطاى زض پاوستاى ّستٌس ظیطا آًْا هؼتمسًس وِ افت
تحػیلی پسطاى زض زٍضُ زتیطستاى تیص اظ زذتطاى است .آًْا تا استفازُ اظ یه ضٍش پیوایطی تِ ایي
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ًتیدِ هیضسٌس وِ ًاآگاّی ٍ فمط السیي ٍ ّوچٌیي تیىاضی افطاز تحػیل وطزُ هْنتطیي ػَاهل افت
تحػیلی هطزاى زض پاوستاى است .تحمیك حاضط ضوي تطضسی تفاٍت ضطایظ فطزی ٍ اختواػی تیي پسطاى
ٍ زذتطاى ،تِ همایسِ ووی افت تحػیلی زض تیي پسطاى ًسثت تِ زذتطاى زض ایطاى هیپطزاظزّ .سف
پاسرگَیی تِ ایي سؤال است وِ آیا افت تحػیلی زض تیي پسطاى تیص اظ زذتطاى است ٍ زض غَضت هثثت
تَزى پاسد ،تا چِ اًساظُ ػاهل ایي تفاٍت ضطایظ تس هحیغی ٍ التػازی ذاًَازُّا هیتاضس؟ ضٍش تحمیك
تطآٍضز وطزى یه هسل التػازسٌدی تا استفازُ اظ زازُّای پٌل زیتا است وِ هماعغ استاىّا ٍ زٍضُی
ظهاًی سالّای  1387-1380است .تطای ووی ًوَزى اثط هحیغی ٍ التػازی اظ "ضاذع تَسؼِ
اًساًی" 1تِػٌَاى هتغیط سیاستی استفازُ ضسُ است.
ایي همالِ زض پٌح ترص تْیِ ضسُ است .ترص اٍل همسهِ است ،ترص زٍم ازتیات هَضَع است وِ اظ
عطیك آى هیتَاى ػَاهل هؤثط تط افت تحػیلی ضا ضٌاسایی ًوَز .ترص سَم ضٍش تحمیك ٍ تَغیف
زازُّا است وِ تِغَضت هرتػط ضٍش زازُّای تلفیمی تَضیح زازُ هیضَز ٍ زازُ ًیع تِعَض هرتػط
تَضیح زازُ ضسُ است .الثتِ ضىلّا ٍ ًوَزاضّای هطتَط تِ زازُّای هَضز استفازُ زض ضویوِ همالِ آهسُ
است .زض ترص چْاضم تطآٍضز هسل ٍ تحث غَضت گطفتِ است .ترص پٌدن ًتیدِ حاغل اظ تطآٍضز هسل
گعاضش هیوٌس.
 .2ادبیات مًضًع
تؼطیف استاًساضز تطای افت تحػیلیً ،عٍل زض تحػیل ٍ آهَظش اظ یه سغح تاالتط تِ سغح پاییيتط
است .افت تحػیلی تِ هؼٌای زلیك آى ،ظهاًی لاتل تاهل است وِ فاغلِ لاتل تَخْی تیي تَاى ٍ استؼساز
تالمَُ ٍ تَاى تالفؼل فـطز زض فؼالیتّای زضسی ٍ پیطـطفت تحػیلی هطَْز تاضس .گطچِ ایـي تؼطیف
هیتَاًس ّوِ وساًی ضا وِ تِزًثال ضىستّای پی زض پی تحػیل ،اظ تحػیل ػمةهاًسُ ٍ ػوستاً تِ
اغغالح تدسیس یا هطزٍز ضسُاًس ضا زض تط گیطز اها هفَْم افت تحػیلی غطفاً زض ضفَظگی ٍ تدسیسی
ذالغِ ًویضَز ٍ هیتَاًس ضاهل ّط زاًصآهَظ ٍ زاًطدَیی ضَز وِ اوتسابّای آهَظضگاّی ٍ پیططفت
زاًطگاّی اٍ ووتط اظ تَاى تالمَُ ٍ حس اًتظاض اٍست .لصا تط اساس ایي تؼطیف زاًصآهَظاى تیعَّش ًیع
هوىي است زچاض افت تحػیلی ٍ ونآهَظی تطًَس .یًَسىَ 2هفَْم افت تحػیلی ضا تِ تىطاض پایِ ،تطن
تحػیلی ظٍزضس ٍ واّص ویفیت آهَظضی ٍ تحػیلی افطاز ًسثت هیزّس .افت تحػیلی تِػٌَاى
ضاذع اتالف آهَظضی ،اظ ًظط هفَْم ػام تِ ّطگًَِ ضؼف زض سَازآهَظی ٍ یا ٍخَز تیسَازی گفتِ
هیضَز .اها اظ ًظط هفَْم ذاظ ػثاضت اظ هحمك ًطسى اًتظاضات آهَظضی ٍ ضىست زض اّساف آهَظضی
است ٍ ًاتساهاًی زض فطآیٌس یاززّی  -یازگیطی ضا زضتط هیگیطز .افت تحػیلی آفت ّط ًظام آهَظضی
است ،سطهایِّای اًساًی ٍ هٌاتغ هالی ضا ّسض هیزّس ،آسیةّای اختواػی ضا تِ خاهؼِ تحویل هیوٌس ٍ
)1. Human Development Indicator (HDI
2. UNESCO (1984) Wastage in the word between 1970-1980 UNESCO, Paris
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اظ ّوِ هْنتط فطاٍاًی آى هیتَاًس ًطاًِیی اظ هحمك ًطسى اًتظاضت آهَظضی ٍ ضىست اّساف عطاحی
ضسُ تاضس (ظاضعضاُآتازی.)1381 ،
تحمیمات ظیازی تط ایي ًىتِ تأویس زاضًس وِ افت تحػیلی اضتثاط تسیاض لَی ٍ ًعزیىی تا ٍیژگیّای
ذاًَازگی زاًصآهَظ زاضز .ساتاتس ( )2010ػَاهل ضرػی افت تحػیل ضا هَاضزی هاًٌس فمط ،سَء تغصیِ ٍ
اًگیعُ هیزاًسّ .وچٌیي ػَاهل تیطًٍی ضا هَاضزی هاًٌس ویفیت پاییي هؼلنً ،ظام آهَظضی ًاتَاى ٍواض
وَزن هؼطفی هیوٌس .تِػثاضت ولیتط ٍضؼیت اختواػی -التػازی ذاًَازُ ضاتغِی هؼىَسی تا افت
تحػیلی زاضز .تِعَض ولی هحطٍهیتّای هحیغی ٍ ووثَز هحطنّای ضضس شٌّی ٍ اختواػی اظ ػَاهل
هْن زض افت تحػیلی وَزواى ٍ ًَخَاًاى است .وَزواى هتؼلك تِ ذاًَازُّایی وِ اظ تثاض التػازی ٍ
اختواػی فَقالؼازُ پاییي تَزُ ٍ ّوطاُ تا فمط التػازی ٍ فطٌّگی هَاخِ ّستٌس ،اظ اًگیعُی تحػیلی
تسیاض پاییي تطذَضزاضًس (افطٍظ .)1375 ،ایي زاًصآهَظاى اگطچِ زض تیطتط هَالغ اظ ًظط تْطُی َّضی ٍ
خسواًی ّیچگًَِ ًاضاحتی ٍ ػمةهاًسگی ًساضًس ،اها تط اثط فمط ذاًَازگی ،تحول گطسٌگی ٍ ووثَزّا ٍ
ًساضتي ٍسایل تحػیلی ًویتَاًٌس تِعَض هطتة زض هسضسِ حضَض یاتٌس ٍ زضسّای ذَز ضا فطاگیطًس ،زض
1
ًتیدِ زچاض ًاواهی ٍ ػمةهاًسگی هیضًَس .زض ٍالغ فمط تِ سالهت ٍ آسایص وَزن لغوِ هیظًسّ .اًت
( )2008ػٌَاى هیوٌس وِ فمط اثط هْوی تط تماضای تحػیل زاضز ،اٍ ػٌَاى هیوٌس وِ فمط اظ زٍ ًاحیِ
هٌدط تِ افعایص افت تحػیلی ٍ تطن تحػیل هیگطزز .اٍل ایيوِ فطز یا ٍالسیي تطای پطزاذت هراضج
هسضسِ فطظًساى تا هطىل هَاخِ هیضًَس ٍزٍم ایٌىِ فمط تاػث افعایص ّعیٌِ فطغت تحػیل هیگطزز ٍ
تا افعایص سي وَزن ایي ّعیٌِی فطغت تیطتط هیضَز .اظ تؼس زیگط ٍضؼیت التػازی ،تؼییيوٌٌسُی
هحل سىًَت است ٍ اگط زاًصآهَظاى تِ زلیل فمط هالی ًتَاًٌس هحل هٌاسثی زاضتِ تاضٌس ،تطای اًدام
تىالیف ٍ هغالؼِی زضٍس تا هطىل ضٍتطٍ ذَاٌّس تَزّ .نچٌیي هحل سـىًَت تؼییيوٌٌسُی ًَع
هسضسِای است وِ وَزن زض آى زضس هیذَاًسٍ .لتی هحل سىًَت زاًصآهَظ زض یه هحلِ فمیط تاضس،
چِ اظ ًظط اهىاًات آهَظضی ٍ چِ اظ لحاػ هؼلواى ،تا ووثَزّایی ضٍتِضٍ هیضَز وِ هستمیواً تط پیططفت
تحػیلی اٍ اثط هیگصاضز .فمط هالی سثة هیضَز وِ زاًصآهَظ اظ غصای وافی ٍ استطاحت الظم هحطٍم
تواًس ٍ یا تطای خثطاى ووثَزّای ذَز ٍ ذاًَازُ ساػاتی اظ ضٍظ ضا تِواض هطغَل ضَز ٍ زض ًتیدِ فطغت
وـافی تطای اًدام تىالیف ًساضتِ تاضس (تـیاتاًـگطز .)1386،تحمیمات زیـگطی ػَاهل زیگطی ضا ًیع تط
هیضواضًس .ولىلَيّ ٍ 2وىاضاى ( ٍ )2000لیچّ ٍ 3وىاضاى ( )2003هَاضزی ّوچَى ،اهىاًات ًاوافی زض
هسضسِ ،والسّای پطخوؼیت ،ظتاى ًاهٌاسة آهَظش ،غیثت هؼلن زض والس ٍ زض هَضز زذتطاى ػسماهٌیت
هٌاسة تطای آًْا اظ ػَاهل افت تحػیلی هیزاًٌس .لیتل )2008( 4یىی اظ زالیل افت تحػیلی زض
وطَضّای زض حال تَسؼِ زض همغغ زتستاى ضا ویفیت پاییي هؼلن ٍ تفىیه ًىطزى والس زاًصآهَظاى تط
1. Hunt, F
2. Colclough, C
3. Leach, F
4. Little, A
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اساس سغح َّضی هیزاًسٍ .لتی وِ توام زاًصآهَظاى تا تْطُی َّضی هرتلف زض وٌاض ّن زض یه
والس زضس تاضٌس افت تحػیلی تیطتط ذَاّس تَز.
ایي تحمیك اػتماز زاضز وِ تسیاضی اظ هَاضز شوط ضسُ زض تاال ،زض ضاذع تَسؼِ اًساًی ًوایاى هیضًَس،
تٌاتطایي اثط تَسؼِ اًساًی تط افت تحػیلی تایس لاتل تَخِ تاضس .تِ ّویيهٌظَض ،تحمیك حاضط تِ زًثال
اًساظُگیطی اثط ضاذع تَسؼِ اًساًی (تِػٌَاى ػاهل التػازی ٍ اختواػی زض خاهؼِ) تط افت تحػیلی
زاًصآهَظاى زض ًظام آهَظش ٍ پطٍضش ایطاى است .اتتسا ًطخ افت تحػیلی زض  30استاى وطَض تطای 7
سال هتَالی تطآٍضز هیضَز ،سپس تا استفازُ اظ تىٌیه التػازسٌدی اثط هتغیط "تَسؼِ اًساًی" تط افت
تحػیلی اًساظُگیطی ٍ تحث ذَاّس ضس .یازآٍضی ایٌىِ تطای اًساظُگیطی اثط هتغیط ضاذع تَسؼِ اًساًی
تط افت تحػیلی ،تایس اثط سایط هتغیطّا تط افت تحػیلی ضا وٌتطل ًوَز ،تِ ّویي هٌظَض ٍ تا تَخِ تِ
ازتیات هَضَع ،تطذی اظ هتغیطّای ولیسی اثط گصاض تط افت تحػیلی هاًٌس ًطخ تیىاضی ،تؼس ذاًَاض ٍ زضآهس
سطاًِ وٌتطل ضسُاًس.
 .3ريش تحقیق ي تًصیف دادٌَا
ّواىعَض وِ لثال ًیع اضاضُ ضس ایي تحمیك تِ زًثال اًساظُگیطی ٍ تأثیط "ضاذع تَسؼِ اًساًی" تط افت
تحػیلی است ،تطای ایي هٌظَض اظ یه هسل التػازسٌدی تا استفازُ اظ زازُّای تلفیمی (پٌل زیتا) تِ
غَضت ظیط استفازُ هیضَز .وِ ) (i  1 ,... ,30تؼساز  30استاى ٍ  tزٍضُی ظهاًی است وِ اظ سال
1380تا  1387است:
()1
Fit   0  1 PI it   2UEit   3CPit   4 LI it   5 HDit   6 DFit  U it
زض ایي هسل  ، Fزضغس افت تحػیلی PI ،زضآهس سطاًًِ UE ،طخ تیىاضیً CP ،طخ هطاضوت التػازی،
ً LIطخ تاسَازی HD ،ضاذع تَسؼِ اًساًی DF ،تؼس ذاًَاض ٍ  Uخولِ اذالل ضگطسیَى است .ایي
هسل تطای هطزاى ٍ ظًاى تِغَضت هدعا ترویي ظزُ هیضَز ،تا هیعاى تأثیط ٍضؼیت التػازی -اختواػی
استاىّا وِ هتغیط هطرع وٌٌسُ آى ضاذع تَسؼِ اًساًی است تط افت تحػیلی تِ تفىیه خٌس
هطرع ضَز .لثل اظ پطزاذتي تِ زازُّای تحمیك تِ اذتػاض ضٍش التػازسٌدی زازُّای تلفیمی ضا
تَضیح هیزّین.
تِ عَض ولی ،هسل ضگطسیَى تا زازُ ّای تلفیمی تِغَضت ظیط هیتاضس.
()2

t  1,2,......, Ti

; i  1,2,....., N

yi t    X it   ui t

ui t   i  i t

وـــِ زض آى  X itیـــه تـــطزاض تـــا اتؼـــاز  (k  1) 1اســـت ٍ  i ~ IIN (0 ,  2 ) .هســـتمل اظ
)   it ~ IIN (0 , 2است N .همغغ هطاّسُ ضسُ ٍ  tزٍضُی ظهاًی است.
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 3-1مدل اثرات ثابت 1ي آزمًن  Fمقید
اگط زض هسل ضگطسیًَی ( i ،)2ثاتت تاضس ،زض ایي غَضت ایي هسل ضگطسیًَی هیتایست تا هتغیطّای
هداظی تطآٍضز ضَز .تِػثاضت زیگط ،هسل اثطات ثاتت 3یه ًوًَِ سازُ ضگطسیَى ذغـی اسـت وـِ زض آى
خولِ ػطؼ اظ هثسأ تیي همغغّا تغییط هیًوایس .ضاتغِ ظیط ،یه هسل اثطات ثاتت ضا ًطاى هیزّس:
yi t  i  X it   ui t

i  1,2,..., N ; t  1,2,..., Ti

()3

وِ زض آى فطؼ ضسُ است وِ ّ X i tا هستمل اظ ّ u i tا ّستٌسّ .واىعـَض وـِ هالحظـِ هـیضـَز،
اًسیس  iزض خولِ ػطؼ اظ هثسأ لطاض زازُ ضسُ است .ایي هَضَع تیاى هیزاضز وِ ػـطؼ اظ هثـسأ تـطای
همغغّا هیتَاًس هتفاٍت تاضس .ایي تفاٍت هیتَاًس تِزلیل ٍیژگـیّـای ذـاظ ّـط همغـغ ًظیـط سـثه
هسیطیتی ،اغَل ولی ،فلسفِ هسیطیتی ،ضطایظ هحیغی ٍ التػازی ٍ غیطُ تاضس .ػثاضت اثطات ثاتت تِ ایـي
زلیل است وِ ،تا ٍخَز هتفاٍت تَزى ػطؼ اظ هثسأ زض همغغّا ،اها ػطؼ اظ هثسأ ّط همغغ زض عَل ظهاى
تغییط ًویوٌس .تایس تَخِ زاضت ،اگط  Tثاتت تاضس ٍ  Nتِ سوت تیًْایت هیل ًوایس ،زض ایي غَضت فمظ
تطآٍضزگط اثطات ثاتت (  ) F.Eتطای تطآٍضز  ساظگاض است.
ّن چٌیيٍ ،لتی هسل هٌاسة ،اثطات ثاتت است ]هسل ضگطسیًَی ([)3؛ زض ایي غَضت تـطآٍضز هـسل ()2
تٍِسیلِ حسالل هطتؼات تلفیمی (  ،4) PLSترویيّای ًاساظگاض ٍ تـَضشزاض اظ پاضاهتطّـای ضگطسـیَى تـِ
زست هی زّس .زض ایي غَضت ،هتغیطّای حصف ضسُ تا تَضش ،تِ ایـي ػلـت اسـت وـِ  PLSهتغیطّـای
هداظی اًفطازی ضا حصف هیوٌس ،زض حالی وِ آًْا واهالً هٌاسة ّستٌس .آظهًَی وِ هیتَاًـس اّویـت ایـي
هتغیطّای هداظی ضا تا ّن ًطاى زّس ،آظهَى  Fلیوط است؛ وِ ّواى آظهَى چـاٍ 5اسـت .تـا اسـتفازُ اظ
فطهَل ظیط هیتَاى همساض  Fضا هحاسثِ ًوَز:
 FN 1, N (Ti 1)  k

()4

)( R 2F .E  R 2PLS ) /( N  1
) (1  R 2F .E ) /( NT  N  k

F

وِ زض آى  ، R 2F .Eضطیة تؼییي تِزست آهسُ اظ ضگطسیَى غیطهمیس است وِ اظ تطآٍضز هسل ( )3تِزست
هیآیسً R 2PLS .یع ضطیة تؼییي تِزست آهسُ اظ ضگطسیَى همیـس اسـت وـِ اظ تـطآٍضز هـسل ( )2حاغـل
هیگـطزز .تایـس تَخـِ زاضـت وـِ ّوـَاضُ  R 2F .E  R 2PLSهـیتاضـس؛ چـَى  RSSضگطسـیَى همیـس
2
 Uˆ PLSوَچىتط اظ  RSSضگطسیَى غیطهمیس  Uˆ F2 .Eاستّ .ن چٌیي N ،تؼساز همغـغ ّـاk ،
تؼساز پاضاهتطّا زض ضگطسـیَى غیطهمیـس ٍ ً Tiیـع تؼـساز سـطی ظهـاًی اسـت .اگـط  F0هحاسـثِ ضـسُ اظ









1. Fixed Effects Model
2. Restricted F Test
3. Fixed Effects Model
)4. Pooled Least Squares (PLS
5. Chow Test
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 FN 1, N Ti 1 kتعضيتط تاضس ،زض ایي غَضت ضگطسیَى همیس وِ ّواى ( )2است ،وـِ تـا ضٍش PLS

تطآٍضز ضسُ ،هٌاسة تِ ًظط هیضسس.
2
 3-2مدل اثرات تصادفی 1ي آزمًن َاسمه
زض هسل اثطات ثاتت تِ زلیل ظیاز تَزى هتغیطّای هداظی ،زضخِ آظازی واّص هییاتس .تِػثـاضت زیگـط ،اظ
آًدا وِ زض ایي ضٍش اگط تؼساز همغغّا ظیاز تاضس ،سثة هیضَز وِ تؼـساز تسـیاض ظیـازی هتغیـط هدـاظی
استفازُ ضَز؛ زض ایي غَضت سثة اظ زست ضفتي زضخِ آظازی هـیضـَز .تـطای ضفـغ ایـي هطـىل ضٍضـی
پیطٌْاز ضسُ است وِ تِ ًام هسل اثطات تػازفی ( ً ) REMاهیسُ هیضَز .هـسل پایـِ تـطای  REMتـِ
غَضت ظیط است:
()5

yi t  i  X it   ui t

وِ زض آى   iیه هتغیط تػازفی تا یه همساض هیاًگیي اظ ( تسٍى اًسیس  )iاست؛ ٍ همساض ػـطؼ اظ
هثسأ تطای ّط همغغ هیتَاًس تِغَضت ظیط تیاى ضَز:
()6

i  1,2,...., N

i     i

وِ   iیه خولِ ذغای تػازفی تا هیاًگیي غفط ٍ ٍاضیاًس   2است .تا خایگعیٌی ضاتغـِ ( )6زض ()5
زاضین:
yi t    X it   ui t   i
()7
   X it   i t
وِ زض آى  i t  ui t   iاست .تِػثاضت زیگط ،خعء اذالل هتطىل اظ زٍ ترص است؛ یىی  i ،وِ
خعء اذالل همغغ است ٍ ،زیگطی  ui tوِ خعء اذالل تطویة همغغ ٍ سطی ظهاًی اسـت .هـسل اخـعای
ذغاء تِ ایي زلیل تِ ایي ًام ذَاًسُ هیضَز وِ خولِ اذالل هطوة ،ضاهل زٍ (یا تیطتط) خعء ذغا است.
زض هَضز تطآٍضز تِ ضٍش اثطات ثاتت ٍ تػازفی اتفاقًظط ٍخَز ًساضزّ .اسوي ( )1978آظهـًَی ضا تـطای
تطریع ضٍش تطآٍضز اضائِ ًوَزُ است .تط اساس ایي آظهَى ،فطضـیِ  H 0زال تـط ایـي اسـت وـِ ضٍش
اثطات ثاتت واضا ٍ ساظگاض است ٍ فطضیِ هماتل هثتٌی تط ایي است وِ ضٍش اثطات تػازفی وـاضا ٍ سـاظگاض
است .آظهَى تط پایِ تفاٍت همساض ضطایة تطآٍضزی زض زٍ ضٍش اضائِ ضسُ است.
 3-3تًصیف دادٌَا
اعالػات هَضزًیاظ ایي تحمیك اظ هطوع آهاضایطاىٍ ،ظاضت آهَظش ٍ پطٍضش ،تاًه هطوعی خوَْضی
اسالهی ایطاى ٍ هؼاًٍت تطًاهِ ضیعی ٍ ًظاضت ضاّثطزی ضیاست خوَْضی خوغآٍضی ضسُاًس .الظم تِ شوط
1. Random Effects Model
2. Hausman Test
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است وِ زض تطذی هَاضز یا زض تؼضی اظ سالّا اعالػات هَضزًیاظ هَخَز ًثَز وِ تا تطضسی زازُّای
هَخَز ،ترویي ظزُ ضس .ضیَُ خوغآٍضی زازُّای ّط وسام اظ هتغیطّا ٍ ترویي آًْا تِ تفىیه هتغیطّا زض
ظیط تَضیح زازُ ضسُ است.
 3-1-1افت تحصیلی
هتأسفاًِ هیعاى افت تحػیلی تِ تفىیه استاى زض آهاضّای ضسوی آهَظش ٍ پطٍضش هَخَز ًیست .زض
آهاضًاهِ آهَظش ٍ پطٍضش تؼساز زاًصآهَظاى ّط والس زض ّط پایِ تحػیلی تِ تفىیه سال هَخَز است.
تٌاتطایي تطای هحاسثِ افت تحػیلی ،تؼساز زاًصآهَظاى ّط پایِ زض سال  tاظ تؼساز زاًصآهَظاى یه پایِ
ووتط زض سال لثل یؼٌی سال  t  1ون وطزُ تا تتَاًین تؼساز زاًصآهَظاى هطزٍزی ّط سال ٍ ّط پایِ ضا
تطریع زّین .تا هحاسثِ هدوَع افت زض توام پایِّا زضغس افت تحػیلی زض ّط سال هطرع هیضَز.
تطای هثـال اگط زض استاى تْطاى تؼـساز زاًصآهَظاى پایِ چْـاضم زض سالً 95، 1386فط تَزُ ٍ تؼساز
95  100
زاًصآهَظاى پایِ سَم زتستاى زض سال ً 100 ،1385فط تَزًُ ،طخ افت تِغَضت 100  5 ،
100

هحاسثِ هیضَز ٍ تسیي هؼٌا است وِ ًطخ افت پایِ سَم زتستاى زض سال تحػیلی  1385-86زض استاى
تْطاى  5زضغس است .تِ ّویي تطتیة هیتَاى تطای سایط پایِّای آهَظضی ًطخ افت ضا هحاسثِ ًوَز ٍ
اگط ًطخ افت ّوِ پایِّا ضا تا ّن خوغ وٌین ًطخ افت ولی استاى هحاسثِ هیضَز.
تطضسی زازُّای هطتَط تِ افت تحػیلی زض استاىّای وطَض ًطاى هیزّس وِ زض توام استاىّای
وطَض زض زٍضُی ظهاًی ً ،1380 - 1387طخ افت تحػیلی هطزاى تیص اظ ظًاى است ( ًوَزاض ّ ،)1نچٌیي
ًطخ افت تحػیلی ظًاى ٍهطزاى زض ول وطَض سیط ًعٍلی زاضز ٍ تٌْا زض سال  1383سیط غؼَزی زاضتِ
است .اگط تِ افت تحػیلی تِ تفىیه خٌس تَخِ ضَز ،تطای ظًاى زض تیي  28استاى وطَض استاىّای
یعز ،تْطاى ،اغفْاى ،سوٌاى ،ایالم ،هاظًسضاى ،لن ،فاضس ٍ گیالى زض زستِ ًِ استاى تا ًطخ افت تحػیلی
پاییي ٍ استاىّای ّطهعگاى ،ظًداى ،وطهاًطاُ ،گلستاىّ ،وساى ،وْىیلَیِ ٍ تَیطاحوس ،ذَظستاى،
وطزستاى ،آشضتایداىغطتی ٍ سیستاى ٍ تلَچستاى زض زستِ زُ استاى تا ًطخ افت تحػیلی تاال لطاض هی-
گیطًس (ًوَزاض .)2
زض هَضز هطزاى استاىّای تْطاى ،وْىیلَیِ ٍ تَیط احوس ،ایالم ،یعز ،هاظًسضاى ،سوٌاى ،اغفْاى ،لن ٍ
تَضْط زض زستِ ًِ استاى تا ًطخ افت تحػیلی پاییي ٍ استاىّای لطستاى ،اضزتیل ،وطزستاى،وطهاى،
گلستاى ،آشضتایداىغطتیّ ،وساى ،ذطاساى ،ذَظستاى ٍ سیستاى ٍ تلَچستاى زض زستِ زُ استاى تا ًطخ افت
تحػیلی تاال لطاض هیگیطًس (ًوَزاض .)3
 3-3-2درآمد سراوٍ
زض تیي استاىّای وطَض ،استاى وْىیلَیِ ٍ تَیطاحوس تیطتطیي زضآهس سطاًِ ٍ استاى سیستاى ٍ تلَچستاى
ووتطیي زضآهس سطاًِ ضا زاضًس (ًوَزاض  .)4الظم تِ شوط است وِ زلیل تاال تَزى زضآهس سطاًِ استاىّای
وْىیلَیِ ٍ تَیطاحوس ،ذَظستاى ٍ تَضْط تاال تَزى زضآهسّای ًفتی زض ایي استاىّا است ٍ تِ ّیچ ٍخِ
ًطاى زٌّس تاالتَزى ضفاُ التػازی هطزهاى ایي استاىّا ًیست .تِ ّویي هٌظَض زض ٌّگام تطآٍضز هسل تِ
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ایي هسألِ هْن تَخِ ضسُ است .تطضسی ًوَزاض ضواضُ ً 4طاى هیزّس وِ استاىّای وْىیلَیِ ٍ
تَیطاحوس ،ذَظستاى ،تَضْط ،ذطاساى ،تْطاى ،ایالم ،هطوعی ،اغفْاى ٍ سوٌاى 9 ،استاى تا زضآهس سطاًِ
تاال ٍ استاى ّای ظًداىّ ،وساى ،گلستاى ،اضزتیل ،وطهاًطاُ ،چْاضهحال ترتیاضی ،آشضتایداى غطتی،
لطستاى ،وطزستاى ٍ سیستاى ٍ تلَچستاى  10استاى تا زضآهس سطاًِ پاییي ّستٌس.
 3-3-3ورخ بیکاری
زض زٍضُی هَضز تطضسیً ،طخ تیىاضی زض ًَساى است ٍ ًطخ تیىاضی ظًاى ّوَاضُ تیطتط اظ هطزاى است
(ًوَزاض ّ .)5چٌیي همایسِ هیعاى تیىاضی استاىّا زض ایي زٍضُ ( )1380- 1387حاوی اظ ایي است وِ
تیطتطیي ًطخ تیىاضی هتؼلك تِ یه استاى ذاظ ًیست ،اها هیتَاى گفت وِ استاى لطستاى تیطتطیي
هیعاى تیىاضی ضا زاضز ٍ استاى آشضتایداى ضطلی ووتطیي هیعاى تیىاضی ضا زاضز (ًوَزاض .) 6
 3-3-4ضاخص تًسعٍ اوساوی
ضاذع تَسؼِ اًساًی زض زٍضُی  1380-1387سیط غؼَزی زاضز ،تِعَضیوِ هیاًگیي ایي ضاذع اظ ػسز
 0/64زض سال  1380تِ ػسز  0/76زض سال  1387اضتماء یافتِ است .تیطتطیي ضضس ایي ضاذع زض سال 85
است وِ حسٍز  2.93زضغس ًسثت تِ سال لثل ضضس زاضتِ است ٍ ووتطیي ضضس ایي ضاذع زض سال 1387
اتفاق افتازُ است وِ حسٍزاً تطاتط تا غفط زضغس است ( ًوَزاض ّ .)7وچٌیي تطضسی هیاًگیي ضاذع تَسؼِ
اًساًی زض ّط استاىً ،طاى هیزّس وِ استاى تْطاى تا هیاًگیي  0/81تاالتطیي ضتثِی تَسؼِ اًساًی ضا زاضز
ٍ استاى سیستاى ٍ تلَچستاى تا هیاًگیي  0/62ووتطیي ضتثِ تَسؼِ اًساًی ضا زاضز (ًوَزاض .)8
 3 -3-5بعد خاوًار
تؼس ذاًَاض زض وطَض سیط ًعٍلی زاضتِ ٍ اظ هیاًگیي  4.56زض سال  1380تِ هیاًگیي  4.07زض سال 1387
ضسیسُ است (ًوَزاض  .) 9تا هحاسثِ هیاًگیي تؼس ذاًَاض زض ایي زٍضُ ،هطرع ضس وِ استاى سیستاى ٍ
تلَچستاى تیطتطیي ٍ استاىّای تْطاى ٍ گیالى ووتطیي تؼس ذاًَاض ضا زاضًس (ًوَزاض ضواضُ .) 10
الظم تِ یازآٍضی است وِ اعالػات هطتَط تِ هتغیطّای "ًطخ تاسَازی" ٍ "ًطخ هطاضوت" تِ زلیل
ّورغی تا سایط هتغیطّا گعاضش ًطسُ است ،ظیطا ّواىگًَِ وِ زض لسوت تطآٍضز هسل ذَاّین زیس ،ایي
زٍ هتغیط تِ زلیل ّورغی زض هسل استفازُ ًویضًَس.
 .4مدل ي بحث
تطای ًطاى زازى اثط ضاذع تَسؼِ اًساًی تِػٌَاى ًوایٌسُ ٍضؼیت التػازی-اختواػی استاىّای وطَض
تط افت تحػیلی زضًظام آهَظش ٍ پطٍضش ،یه هسل ضگطسیًَی وِ هتغیط ٍاتستِ افت تحػیلی ( ٍ ) F
هتغیطّای هسمل آى ضاذع تَسؼِ اًساًی (  ،) HDزضآهس سطاًِ ( ً ،) PIطخ تیىاضی (  ٍ ) UEتؼس
ذاًَاض ( ّ ) DFستٌس تِغَضت ظیط هؼطفی ضسُ است.
()8

Fit   0  1 PI it   2UEit  5 HDit   6 DFit  U it
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فطضیِی اغلی ایي تحمیك ایي است وِ ضاذع تَســـؼِ اًساًی تِػٌَاى هؼطف ٍضؼیت التػازی-
اختواػی استاىّا ،اثط لاتل تَخْی تط افت تحػیلی زض ًظام آهَظش ٍ پطٍضش وطَض زاضز .هتغیطّای
زضآهس سطاًًِ ،طخ تیىاضی ٍ تؼس ذاًَاض هتغیطّای وٌتطلی ّستٌس .ایي هسل تا استفازُ اظ اعالػات هطتَط تِ
 28استاى زض عی سالّای  1380تا  1387تِغَضت پٌل زیتا تطآٍضز هیضَز .پس اظ تطآٍضز تا استفازُ اظ
آظهَى ّاسوي1هطرع ضس وِ هسل هیتایست تِغَضت اثطات ثاتت 2تطآٍضز گطززً .تایح هسل تِ تفىیه
هطز ٍ ظى زض خسٍلّای  2 ٍ1آهسُ است.
ضطیة هتغیط "ضاذع تَسؼِ اًساًی" زض ّوِ هسلّا تطای هطزاى ٍ ظًاى هٌفی ٍ هؼٌازاض است.
ّوچٌیي اظ لحاػ ػسزی ًیع لاتل تَخِ است .تٌاتطایي افعایص ضاذع تَسؼِ اًساًی هیتَاًس افت
تحػیلی ضا تِعَض لاتل تَخْی واّص زّس .الظم تِ شوط است وِ افعایص یه ٍاحس زض "ضاذع تَسؼِ
اًساًی" سالّا عَل هیوطس ،تطای هثال استاى تَضْط زض سال 1380زاضای ضاذع تَسؼِ اًساًی
 0/69تَزُ ٍ  8سال تؼس یؼٌی زض سال  1387ایي ضاذع تِ ػسز  0/73ضسیسُ است وِ هالحظِ هیضَز
ووتط اظ یه ٍاحس افعایص زاضتِ است .زلیل تغییط تغی زض ضاذع تَسؼِ اًساًی ایي است وِ افعایص ایي
ضاذع هستلعم تغییطات ساذتاضی زض خاهؼِ اظ خولِ تغییطات فطٌّگی ،سیاسی ،التػازی ٍ هْنتط اظ ّوِ
تغییطات ًْازی است .ایي ضاذع تط اساس تؼطیف ساظهاى هلل هتحس تطویثی اظ زضآهس سطاًِ ،سغح
آهَظش ٍ تْساضت خاهؼِ است .تا تَخِ تِ ایٌىِ هتغیط ٍاتستِ زضّوِ هسلّای تطآٍضزی (هطزاى ٍ ظًاى)
افت تحػیلی هیتاضس ،هیتَاى ضطایة هتغیط "ضاذع تَسؼِ اًساًی" زض تیي هطزاى ٍ ظًاى تا ّن
همایسِ ًوَز .هالحظِ هیضَز وِ ایي ضطیة تطای هطزاى ٍ ظًاى تمطیثاً یىساى است .تِ ػثاضت زیگط
تْثَز ٍضؼیت تْساضتی ،التػازی ٍ آهَظضی ذاًَاضّا هیتَاًس ًطخ افت تحػیلی ضا تِعَض لاتلتَخْی
واّص زّسً .ىتِ زیگط ایٌىِ تا اضافِ ًوَزى هتغیطّای وٌتطلی تِ هسل اثط هتغیط تَسؼِ اًساًی واّص
هییاتس اها اثط غالة ذَز ضا حفؼ هیوٌس.
ضطیة "زضآهس سطاًِ" ( تِ خع زض یه هَضز) تطای هطزاى ٍ ظًاى هٌفی است ٍ زض تیطتط هَاضز هؼٌازاض
است .لصا اگط زضآهس سطاًِ ًیع تِػٌَاى ضاذع هؼىَس فمط التػازی زض ًظط تگیطین ،واّص فمط التػازی
(افعایص زضآهس سطاًِ) تاػث واّص افت تحػیلی ًیع هیضَز .اثط زضآهس سطاًِ تطای هطزاى تیطتط اظ ظًاى
است ،تِػثاضت زیگط تا واّص زضآهس ذاًَاض احتوال تطن تحػیل پسط ذاًَازُ تیطتط اظ زذتط است.
اثط ًطخ تیىاضی تط افت تحػلی هطزاى هثثت ٍ هؼٌازاض است زض حالی وِ زض هَضز ظًاى هؼٌازاض ًیست.
ایي ًتیدِ تا ٍالؼیت خاهؼِ ّورَاًی زاضز .تا افعایص تیىاضی زضخاهؼِ هؼیطت ذاًَازُ واّص هییاتس ٍ
اٍلیي فطزی وِ هیتایست زض ایي ضطایظ تِ سطپطست ذاًَازُ ووه وٌس ،فطظًس پسط است.
اثط تؼس ذاًَاض تط افت تحػیلی زض ّط زٍ خٌس (هطز ٍ ظى) هثثت ٍ هؼٌازاض است ٍ هیتَاى گفت وِ
یىی اظ ػاهلّای هْن افت تحػیلی پس اظ "ضاذع تَسؼِ اًساًی" تؼس ذاًَاض است .تِ ایي هؼٌا وِ
1. Hausman
2. Fixed effects model
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افعایص تؼس ذاًَاض هَخة افت تحػیلی ذَاّس ضس .ذاًَازُّای تعضي ٍ پطخوؼیت ًویتَاًٌس اظ ػْسُ
هراضج ٍ تطتیت فطظًساى تط آیٌس ٍ ایي اهط تاػث تطن تحػیل ٍ هطزٍزی زاًصآهَظاى ذَاّس ضس.
ًىتِ زیگط ایٌىِ "ضاذع تَسؼِ اًساًی" تطویثی اظ سِ ػاهل زضآهس سطاًِ ،ضاذع سالهت ٍ آهَظش
است ٍ زض ایي هسل ضاذع تَسؼِی اًساًی ّوطاُ تا زضآهس سطاًِ تِػٌَاى هتغیطّای تَضیحی ٍاضز هسل
ضسُ اًس .تٌاتطایي ٍلتی ضطیة ضاذع تَسؼِ اًساًی ضا تفسیط هیوٌین تا فطؼ ثاتت تَزى زضآهس سطاًِ
است .تطای هثال تفسیط ضطیة  -3/2زض خسٍل ( )1تِ ایي هؼٌی است وِ تا ثاتت تَزى سِ هتغیط زضآهس
سطاًًِ ،طخ تیىاضی ٍ تؼس ذاًَاض ،اگط ضاذع تَسؼِ اًساًی یه ٍاحس افعایص یاتس ًطخ افت تحػیلی
 -3/2زضغس واّص هییاتس .تا تَخِ تِ ایٌىِ زضآهس سطاًِ ترطی اظ ضاذع تَسؼِ اًساًی است ،پس
ضطیة هصوَض ًطاىزٌّسُ ٍضؼیت تْساضت ٍ آهَظش است.
وتیجٍگیری
افت تحػیلی سطهایِّای اًساًی ٍ هٌاتغ هالی ضا ّسض هیزّس ،آسیةّای اختواػی ضا تِ خاهؼِ تحویل
هیوٌس ٍ اظ ّوِ هْنتط فطاٍاًی آى هیتَاًس ًطاًِی اظ هحمك ًطسى اًتظاضت آهَظضی ٍ ضىست اّساف
عطاحی ضسُ تاضسّ .سف ایي تحمیك ًطاى زازى اثط "ضاذع تَسؼِ اًساًی" تط افت تحػیلی زض تیي
استاىّای وطَض است .هتغیـط ضاذع تَسؼِ اًساًی ًوایٌسُ هٌاسثی تطای ًطاى زازى ٍضؼیت التػازی
ٍ اختواػی استاىّا است .تا اسـتفازُ اظ زازُّای پٌل زیـتا تیي  30استاى وطـَض زض زٍضُی ظهاًی
 1380-1387هسل ضگطسیًَی تطآٍضز ضس ،زض ایي هسل هتغیطّای زیگطی هاًٌس زضآهس سطاًًِ ،طخ تیىاضی ٍ
تؼس ذاًَاض تِػٌَاى هتغیطّای وٌتطلی تِ هسل اضافِ ضسً .تایح ًطاى هیزّس وِ "ضاذع تَسؼِ اًساًی"
یه هتغیط تسیاض تأثیطگصاض تط واّص افت تحػیلی زض آهَظش ٍ پطٍضش تـطای هطزاى ٍ ظًاى هحسَب
هیضَزّ .وچٌیي ضطیة هصوَض اظ لحاػ ػسزی ًیع لاتل تَخِ است .تٌاتطایي افعایص ضاذع تَسؼِ
اًساًی هیتَاًس افت تحػیلی ضا تِعَض لاتل تَخْی واّص زّس .اگط افعایص ضاذع تَسؼِ اًساًی ضا تِ
تِ هؼٌای واّص فمط تساًین (فمط زض هؼٌای ولی آى ًِ فمظ فمط التػازی) ،افعایص آى هیتَاًس افت
تحػیلی ضا تِ هیعاى لاتل تَخْی واّص زّس.
یىی زیگــط اظ ػــَاهل تأثیطگصاض تط افت تحػیـلی زضآهـس سطاًِ است وِ یىی اظ هتغیطّای
هطرعوٌٌسُی ضطایظ التػازی زض یه خاهؼِ است .اثط "زضآهس سطاًِ" تط افت تحػیلی تطای هطزاى ٍ
ظًاى هٌفی است ،لصا اگط زضآهس سطاًِ ًیع تِػٌَاى ضاذع هؼىَس فمط التػازی زض ًظط تگیطین ،واّص
فمط التػازی (افعایص زضآهس سطاًِ) تاػث واّص افت تحػیلی هیضَز .اثط زضآهس سطاًِ تطای هطزاى
تیطتط اظ ظًاى است ،تِػثاضت زیگط تاواّص زضآهس ذاًَاض اًتظاض تطن تحػیل پسط ذاًَازُ تیطتط اظ زذتط
است .تسیي هفَْم وِ تأثیط فمط التػازی تط افت تحػیلی زض پسطاى تیطتط اظ زذتطاى است .ایي تحمیك
ًطاى زاز وِ اثط ضاذع تَسؼِ اًساًی تِ هطاتة تیص اظ اثط زضآهس سطاًِ است ٍ تا تَخِ تِ ایٌىِ ّط زٍ
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هتغیط زض هسل آهسُاًس هیتَاى ازػا ًوَز وِ اثطات سالهت ٍ آهَظش ذاًَاضّا تِػٌَاى زٍ خعء ضاذع
تَسؼِ اًساًی هْنتط اظ ٍضؼیت التػازی ذاًَاض یؼٌی خعء زضآهس سطاًِ است.
ّواىعَض وِ لثال اضاضُ ضس اضتغال وَزواى ٍ ًَخَاًاى یىی اظ زالیل تطن تحػیل ٍ تِزًثال آى
افعایص ًطخ افت تحػیلی زض خاهؼِ است تٌاتطایي ًتایح تأثیط ًطخ تیىاضی تط افت تحػیلی وِ زض ایي
همالِ تطضسی ضسُ است ،هیتَاًس ایي هَضَع ضا ضٍضي وٌسً .تایح ًطاى هیزّس وِ اثط ًطخ تیىاضی تط افت
تحػلی هطزاى هثثت ٍ هؼٌازاض است زض حالی وِ زض هَضز ظًاى هؼٌازاض ًیست .ایي ًتیدِ تا ٍالؼیت خاهؼِ
ّورَاًی زاضز .تسیيهفَْم وِ تا افعایص تیىاضی زض خاهؼِ هؼیطت ذاًَازُ واّص هییاتس ٍ اٍلیي فطزی
وِ هی تایست زض ایي ضطایظ تِ سطپطست ذاًَازُ ووه وٌس فطظًس پسط است .ایي ذَز ًیع یىی اظ زالیلی
است وِ ًطاى هیزّس تأثیط فمط التػازی تط افت تحػیلی پسطاى تیص اظ زذتطاى است.
یىی اظ ػلل ذاًَازگی افت تحػیلی زض تیي زاًصآهَظاى تؼس ذاًَاض است .زض ایي تحمیك ،هیعاى تأثیط
تؼس ذاًَاض تط افت تحػیلی اًساظُگیطی ٍ ایي ًتیدِ تِزست آهس وِ اثط تؼس ذاًَاض تط افت تحػیلی زض ّط
زٍ خٌس (هطز ٍ ظى) هثثت ٍ لاتل تَخِ است .تِ ایي هؼٌا وِ افعایص تؼس ذاًَاض هَخة افت تحػیلی زض
تیي توام زاًصآهَظاى هیضَز .پیطٌْاز سیاستی ایي تحمیك ایي است وِ تطای واّص افت تحػیلی زض
وطَض تایس ٍضؼیت ضاذع تَسؼِ اًساًی تٍِیژُ خعء سالهت ٍ آهَظش وِ ػوستاً اظ عطف زٍلت ػطضِ
هیضَز تْثَز یاتس .پیطٌْاز زیگط ایٌىِ ػَاهل هؤثط تط افت تحػیلی زض سِ همغغ زتستاى ،ضاٌّوایی ٍ
زتیطستاى تِغَضت هدعا تَسظ تحمیمات آتی ضٌاسایی ضَز.
مىابع
 افطٍظ ،غالهؼلی (آتاى " )1379التساض ٍالسیي" هاٌّاهِی پیًَس ،ضواضُ .253
 اهیي فط ،هطتضی (" )1365افت تحػیلی یا اتالف زض آهَظش ٍ پطٍضش" فػلًاهِی تؼلین ٍ تطتیت ،ضواضُی 8
ٍ .7
 تیاتاًگطز ،اسواػیل (" ،)1386ضٍشّای پیطگیطی اظ افت تحػیلی" ،تْطاى ،اًتطاضات اًدوي اٍلیا ٍ هطتیاى،
چاج پٌدن.
 ظاضعضاُآتازی ،اوثط (" ،)1381تاثیط فمط التػازی ٍ آهَظضی تط افت تحػیلی زاًطدَیاى زض زاًطگاُ یعز" ًططیِ
خاهؼِضٌاسی ٍ ػلَم اختواػی «خوؼیت» ،ضواضُ .41
ٍ ظاضت آهَظشٍپطٍضش ،هؼاًٍت تطًاهِضیعی ٍ تَسؼِ هسیطیت ،آهاض آهَظش ٍ پطٍضش ،سالّای تحػیلی-1380
 1379تا .1388- 1389
 هؼاًٍت تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت ضاّثطزی ضئیسخوَْض ،زفتط تطًاهِضیعی ٍ هسیطیت التػاز والى (ساتك).
 هطوع آهاض ایطاى ،سطضواضی ًفَس ٍ هسىي سال .1385
 هطوع آهاض ایطاى ،آهاضگیطی اظ ًیطٍی واض سالّای  1384تا .1387
 هطوع آهاض ایطاى ،عطح آهاضگیطی اظ ٍیژگیّای اضتغال ٍ تیىاضی ذاًَاض سالّای  1380تا .1383
 هطوع آهاض ایطاى ،آهاض حسابّای هلی ٍ هٌغمِای ایطاى سالّای  1380تا .1387
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ضمائم
جديل  :1برآيرد تابع افت تحصیلی برای مردان بٍ ريش اثرات ثابت پىل دیتا
هتغیطّای هستمل
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*
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**0.370
*
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0.843

0.845
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ذطاساى خٌَتی
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