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 بـه  جنـسیتی  برابري و زنان آموزش در گذاري سرمایه اخیر، ي دهه چندین در
 نابرابري . است گرفته قرار ارانذگ سیاست و اقتصاددانان مدنظر مهم اي مقوله عنوان

 اقتـصادي  رشـد  نتیجهدر و انسانی ي سرمایه بر منفی اثر داراي آموزشی جنسیتی
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 بنابراین  . است حاصل شده  گذاري سرمایه ي توسعه و جمعیت رشد تنظیم طریق از
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 رشـد  جهت در جنسیتی برابري ءارتقا هاي زمینه ،اقتصادي ي توسعه در زنان نقش
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   مقدمه-1
 ي توسـعه  بـا  مـرتبط  مقـوالت  از یکـی  عنـوان  بـه  جنسیتی برابري ي مقوله به توجه

 بانـک   .اسـت  برخـوردار  خاصـی  اهمیـت  از جدید ي هزاره در اجتماعی،  ـ اقتصادي
  :کندمی گزارش) الف 2003( 1جهانی

   اقـدامات  و هـا سیاسـت  انـد  دهشـ  متوجـه  یافتـه  توسـعه  کـشورهاي  اکنون"
 و زنـان  میـان  نـابرابري  کنـار  از و گرفتـه  نادیـده  را جنـسیتی  نابرابري که ايتوسعه
تحمیـل   را مـضاعفی  هـاي هزینـه  و دارند تريکم گذرند، کارایی  می تفاوت بی مردان

  ."کنندمی
اي نـشان دادنـد کـشورهایی کـه بـه           در مطالعـه  ) 2004( 2ابوغیدا و کالسن  

-3/0 دسـت نیابنـد،      2005سیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه تا سـال          برابري جن 
 نرخ باروري باالتري را تجربه خواهنـد        1/0-4/0تر و    درصد رشد اقتصادي پایین    1/0

به عالوه، بهاي استمرار نابرابري آموزشی در تمام سـطوح تحـصیلی تـا سـال               . نمود
  . باشدل می سا5 درصدي تعداد کودکان الغر زیر 5/2، افزایش 2015

 از آمـوزش  جملـه  از مختلـف  هـاي عرصـه  در جنـسیتی  هـاي ينابرابر وجود
 هـاي نـابرابري  . اسـت  توسـعه  حـال در کـشورهاي  روي پـیش  هايچالش ترین مهم

 . اسـت  انـسانی  نیروي کیفیت ارتقاي و انسانی ي توسعه بر منفی اثر داراي جنسیتی
 مختـل  را فقر کاهش امکان یجهنت در و محدود را اقتصادي رشد جنسیتی، نابرابري

 آمـوزش  در کـه  کـشورهایی  دهـد مـی  نـشان  کـشورها  اي مقایسه بررسی  .سازدمی
 بر عالوه . برخوردارند باالتري اقتصادي رشد نرخ از کنند، می گذاري سرمایه دختران

 کیفیـت  مـوارد  ایـن  کـه  شودمی امنیت و اقتدار فقدان باعث جنسیتی نابرابري این،
؛ 2005 3،ملـل  سـازمان  جمعیـت  صـندوق ( دهـد مـی  تقلیل را مردان و زنان زندگی

 هـاي  جنبـه  و جنـسیتی  هـاي نـابرابري  موضـوع  بـه  توجه رواین از  ).1384 ،يقباد
 اهمیـت  از اشـتغال  و دسـتمزد  بهداشـت،  آمـوزش،  نظیـر  ییها حوزه در آن مختلف

  .اندبرخوردار اقتصاددانان براي سزاییب
 بـه  دستیابی در زنان که دارد هاییفرصت به اشاره آموزشی یجنسیت برابري

 آن از اسـتفاده  و آموزش در موفقیت براي هایشانفرصت در آموزش، مختلف سطوح

                                                        
1 World Bank 
2 Abu-Ghaida and Klasen 
3 United Nation Found Population Activities (UNFPA) 
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 از منظـور  مقالـه  ایـن  در  .دارنـد  خود زندگی شانس افزایش براي امتیازي عنوان به
  .است آموزش به پسران و دختران یکسان دسترسی 4،یآموزش تییجنس برابري

 دنبـال  بـه  حاضـر  مقاله اقتصادي، رشد و جنسیتی برابري اهمیت به توجه با
 حـال  در يکـشورها  در اقتـصادي  رشـد  بـر  آمـوزش  در جنسیتی برابري اثر یبررس

 رشـد  و آموزشـی  جنـسیتی  نابرابري نظري مباحث ابتدا بدین منظور،   .است توسعه
 بیـان  موضوع یپژوهش ي نهیشیپ سوم، بخش در سپس . شده است   مطرح اقتصادي

شـده   پرداختـه  تجربـی  نتـایج  تحلیل و مدل تبیین به چهارم، بخش در . شده است 
  .ارائه شده است هاپیشنهاد و نتایج نیز نهایی بخش در . است

 
  پژوهش ينظر مبانی -2

هاي نظري و تجربی رشد اقتصادي همواره مـورد توجـه اقتـصاددانان بـوده               مشخصه
هاي جدیـدي   رشد اقتصادي، موضوع نظریه اما توجه به آثار تفاوت جنسیت بر     ،است

است که امروزه با وارد نمودن مـسائل انـسانی در توسـعه، مـورد توجـه خـاص قـرار          
 انـسانی   ي  سـرمایه  6 و دنیسون  5، با تالش شولتز   1960 ي در اوایل دهه   . گرفته است 

 ي  از آن زمان تاکنون بررسـی نقـش سـرمایه        .در کنار سایر عوامل تولید قرار گرفت      
هاي مختلف اقتصاد به ویژه در فرایند تولید و رشد اقتصادي مـورد             سانی در پدیده  ان

  .  پژوهشگران این علم قرار گرفته استي توجه
 انسانی است ي در ادبیات معاصر اقتصاد، آموزش یکی از ابعاد اساسی سرمایه         

ان یا سطوح پایین آموزش مرد   . شود با ضریب مثبت وارد می     و در تابع تولید معموالً    
 لذا، آموزش زنان داراي اثر مستقیم بـر       .استتر   انسانی پایین  ي گر سرمایه زنان بیان 

هاي ذاتی براي دختران    با فرض توزیع یکسان توانایی     . درآمد یا رشد اقتصادي است    
شوند، نابرابري جنسیتی و پسران و اینکه فرزندانی با توانایی بیشتر، آموزش داده می        

 با استعداد کمتـر نـسبت بـه     فرصت بیشتر براي تحصیل پسران    به معنی آموزش   در
 در نتیجه، میانگین استعداد طبیعی فرزندان تحصیل کرده کمتـر از             .است  دختران،

 بـا فـرض   . هاي آموزشـی برابـر دارنـد   زمانی خواهد بود که دختران و پسران فرصت       
اي طبیعی و آموزش هي ترکیبی از استعداد   ی فرد نتیجه   انسان ي که میزان سرمایه  این

 انـسانی در  ي است، نابرابري جنسیتی در آموزش منجر به کـاهش متوسـط سـرمایه        
                                                        

4 Gender Equality in Education 
5 Schultz 
6 Denison 
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 ).1999، 7دالر و گـاتی  (شود اقتصاد خواهد شد و در نتیجه رشد اقتصادي کند می
معتقد است این عامل همانند مالیات بر آموزش که منجر به عدم            ) 1999( 8کالسن 

در واقـع،   . نمایدشود، عمل میتر می تصادي پایین تخصیص منابع آموزشی و رشد اق     
تري نسبت به زنان دارند، از نظر دسترسـی  هاي کمها و شایستگی   مردانی که قابلیت  

نباشـت سـرمایه و    ا،  وري لذا، بهـره    .به منابع اقتصادي در موقعیت بهتري قرار دارند       
  ). 2009، 9فرانت( ثیر نابرابري جنسیتی استپیشرفت فنی تحت تأ

 نرخ مـشارکت   افزایشکار زنان وبیشتر  زنان، بازدهی  باالتر انسانی   ي سرمایه
تواند توانایی آنان را براي      آموزش زنان می    .را در پی خواهد داشت     در بازار کار     هاآن

 در برخـی مـوارد،      . ن افـزایش دهـد    شاخودگردانی اقتصادي؛ کنترل منابع و زندگی     
مـادران تحـصیل     . خواهـد داشـت   ایسه با درآمد    ثیر بیشتري بر نرخ باروري در مق      تأ

 تحـرك، پویـایی و مـشارکت در امـور اجتمـاعی را از      ،آنـان  .  پویاترنـد  کرده عمومـاً  
 کننـد آموزنـد و افـرادي مـسئول و متعهـد تربیـت مـی             کودکی به فرزندان خود می    

  ).1382 ، عمادزاده؛2007 10، لوتز- بالیامون(
 شـرایط مـساوي، افـزایش سـطح     دهـد در شواهد تجربی متعددي نشان مـی   

تحصیالت زنان بیش از افزایش میزان تحصیل مردان در سـالمت، رشـد تحـصیلی و      
 مادران نسبت به پدران تمایـل  . ثیر مثبت خواهد داشتي فرزندان تأ   وري آینده بهره

ل کرده  مادران تحصی  . دهندگذاري در آموزش فرزندان نشان می      بیشتري به سرمایه  
تري نسبت بـه پـدران تحـصیل کـرده برخوردارنـد و در      هاي بیشیتاز درایت و ظرف  

 ). 1988 11،بلـومبرگ ( ثرتري دارنـد ي انسانی آتـی فرزنـدان نقـش مـؤ      تولید سرمایه 
تر زنان به بهبود محیط فکري در خانه، نیروي انسانی مولـدتر و رشـد              تحصیالت باال 

هایی ل از چنین فرآیند    انسانی باالتر حاص   ي  سرمایه  .شوداقتصادي باالتر منتهی می   
 از   . رشد اقتـصادي را افـزایش دهـد         مستقیماً ،وري نیروي کار  تواند با ارتقاء بهره   می

 فیزیکی  ي  سرمایه ي  فزاینده ي مستقیمی از طریق بازده   تواند اثر غیر  ، می طرفی دیگر 
  ). 2002 و 1999کالسن، ( داشته باشد که منجر به افزایش رشد اقتصادي شود

                                                        
7 Dollar and Gatti 
8 Klasen 
9 Ferrant 
10 Baliamoune-Lutz 
11 Blumberg 
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 عـالوه بـر تـأثیر       نابرابري جنسیتی آموزشی  ) 2002  و 1999( سنکالاز نظر   
ذاري بر رشد   گ ی از طریق اثرات جمعیتی و سرمایه      مستقیم داراي اثرات غیر   مستقیم
را در پـی     افزایش سن ازدواج و کـاهش نـرخ بـاروري            ،آموزش زنان  . است اقتصادي

نخـست، نـرخ     . ر است گذانرخ باروري از چندین طریق بر رشد اقتصادي تأثیر         . دارد
گـذاري بـه منظـور تعمیـق       امکـان سـرمایه  ، کاهش رشد جمعیت با ،ترباروري پایین 

مجهـز نمـودن     (به جاي گسترش سرمایه   ) ي کارگر   سرانه ي افزایش سرمایه  (سرمایه
 کـه منجـر بـه رونـق رشـد اقتـصادي             سـازد میرا فراهم   ) کارگران جدید به سرمایه   

عـث کـاهش بـار تکفـل، افـزایش نـرخ       تـر با پـایین  دوم، نرخ بـاروري    12.خواهد شد 
ي رشـد  که به واسـطه  زمانی    سوم،.انداز و به تبع آن، افزایش درآمد خواهد شد      پس

یابــد، تقاضــا بــراي   تعــداد نیــروي کــار افــزایش مــی،ي قبــل بــاالي جمعیــت دوره
) از قبیـل مـسکن     (اي اجتمـاعی  اي و منابع حاشـیه    گذاري تجهیزات سرمایه   سرمایه

در (انـداز داخلـی    گذاري بـا افـزایش پـس      اگر تقاضاي باالتر سرمایه    . یابدزایش می اف
یــا هــر دو، همــراه باشــد،   ، افــزایش جریــان ســرمایه،)ي کــاهش بــار تکفــلنتیجــه
 طریـق   ایـن اثـر عمـدتاً از    .یابـد گذاري توسعه خواهد یافت و رشد ارتقاء می     سرمایه

نمایـد نـه    ر آن بر رشد اقتصادي عمل می      گذاري و تأثی   تأثیر رشد جمعیت بر سرمایه    
  چهـارم، نـرخ بـاروري     . از طریق تأثیر مـستقیم رشـد جمعیـت بـر رشـد اقتـصادي           

 زمـانی محـدود، سـهم جمعیـت آمـاده بـه کـار را از کـل         ي تر، براي یک دوره پایین
ي رشد نیـروي کـار جـذب بـازار کـار شـود و         اگر همه   .جمعیت افزایش خواهد داد   

 ي  بـدین دلیـل کـه عائلـه     . رشد سرانه افـزایش خواهـد یافـت         یابد،اشتغال افزایش   
بـود و متوسـط درآمـد سـرانه رونـق      کمتري در دستمزد نیروي کار سهیم خواهنـد        

 "14جمعیـت  ي هدیـه " به عنـوان  13 از نظر بلوم و ویلیامسون    -  دو اثر اخیر      .یابد می
یت آماده به کـار   موقتی هستند زیرا بعد از چند دهه که رشد جمع    -ذکر شده است    

بـه نظـر بلـوم و        . شودیابد، بار تکفل زیاد می     تنزل و تعداد سالخوردگان افزایش می     

                                                        
 .شود مدت مشاهده می این پدیده معموالً در کوتاه 12

13 Bloom and Williamson 
14 demographic gift 
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ویلیامسون این اثر موقتی کمک شایان توجهی بـه تـسریع رشـد اقتـصادي آسـیاي                 
  15.)2009 ، فرانت؛2002 و 1999 ،کالسن( شرقی و جنوب شرقی نموده است

وري  نیروي کار با بهـره  .المللی است ن مربوط به رقابت پذیري بی     ،بحث دیگر 
گذاري  صل از دسترسی برابر در بازار کار ـ سبب نرخ باالتر سرمایه وري حا بهرهباال ـ 
ي در ضمن، موانع اشتغال زنان در مشاغل رسمی منجر به افـزایش هزینـه          . شودمی

 مؤثر در   اگر زنان، آموزش الزم را براي مشارکت       . شودپذیري می  کار و کاهش رقابت   
نــسیتی دســتمزد باعــث افــزایش  تبعــیض ج هــاي رســمی داشــته باشــند،بخــش
لـذا، کـاهش   . شودتر زنان می و استخدام بیش16گراگذاري در صنایع صادرات   سرمایه

ي  ي اشتغال زنان را فراهم نمـوده و باعـث توسـعه           نابرابري جنسیتی آموزشی زمینه   
  . شودگذاري و به تبع آن، رشد اقتصادي می سرمایه

. نمایـد یید مـی  اثرات غیرمستقیمی را تأ  شواهد تجربی متعددي وجود چنین    
شود و به کاهش نـرخ      آموزش باالتر زنان منجر به افزایش آگاهی و دانش مادران می          

؛ 2002 17، و اوان، الجرلـی اولـز  (نمایـد  نوزادان کمک می يمرگ و میر و سوء تغذیه     
معتقدنـد شـواهدي وجـود دارد کـه         ) 2002 ( و اوان  ، الجرلی  ناولز  ).2002 ،کالسن

حال توسعه، منجر به ایجاد منـافع اجتمـاعی     وزش زنان، به ویژه در کشورهاي در        آم
 بهبـود بهداشـت کودکـان و خـانواده،           میر نـوزادان،  واز طریق کاهش باروري و مرگ     

 شـود  و افزایش کیفیت و کمیت سطوح آموزشی فرزندان می     افزایش امید به زندگی،   
 انسانی زنـان و     ي گرفتن سرمایه  نظر  آنها با در    ).1988  18،ه، اسکالتز نعنوان نمو ه  ب(

 را بسط داده و به این نتیجه رسیدند که بـا فـرض          19مردان به طور مجزا، مدل سولو     
تر آموزش میان زنان و مردان منجر بـه  بازدهی کاهنده براي هر عامل، توزیع متعادل   

  . پایدار خواهد شد باالتري در شرایط ي درآمد سرانه
 مثبت میان نـابرابري جنـسیتی     ي  رابطه ي دهنده نتایج برخی مطالعات نشان   
با استفاده از  ) 1995( 20 مارتین - آي - بارو و ساال    .در تحصیل و رشد اقتصادي است     

                                                        
 ي نظریـه ( هـاي رشـد جمعیـت و رشـد اقتـصادي     شایان ذکر است این مباحث در راستاي یکی از نظریـه   15

اي ناشـی از مقیـاس جمعیـت      اشاعه باشد و با فرض نادیده انگاشتن اثرات مثبت       می) ن رشد جمعیت  مخالفا
 .است

16 Export-Oriented  
17 Knowles, Lorgelly and Owen 
18 Schultz 
19 Solow 
20 Barro and Sala-I- Martin 
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هاي بین بخشی، ضریب آموزش زنان را منفی و ضریب آموزش مردان را مثبـت          داده
 کالسـن  ؛1995وسـط محققـانی چـون هیـل و کینـگ            این یافتـه ت     .برآورد نمودند 

ــی و اوان  )1999( ــاولز، الجرل ــن  )2002(؛ ن ــدا و کالس ــل  )2004(؛ ابوغی ــه دلی ، ب
  ایـن  .مشکالت اقتصادسنجی موجود در تخمین تجربـی مـدل بـارو رد شـده اسـت        

نظر نگرفتن استثنائاتی چـون تحـصیل بـاالي          خطی چندگانه و در   ل شامل هم  مسائ
که این مشکل با در نظـر      طوري  به    .بوده است ین در امریکاي التین     زنان و رشد پای   

 . حـل شـده اسـت   ) 1999 ( دالر و گاتیي اي در مطالعهگرفتن متغیر مجازي منطقه  
در نظـر گرفتـه شـود،       ) یـا ثابـت کـشوري      (ايکـه اثـرات منطقـه     در واقع، هنگامی    

ـ   بودهاي معنادار  متغیرهاي مجازي منطقه   شـده  ان معکـوس   و اثر منفـی آمـوزش زن
  .است

هـاي اثـر نـابرابري    هاي بارو از نظر یافتهاین مطالعات کالن، نه تنها با تحلیل   
 کـه بـازده   ،هـاي مطالعـات خـرد   جنسیتی بر رشد اقتصادي متفاوتند، بلکه با یافتـه     

که اگر اثـر    به طوري   . باشددهد، سازگار می  نهایی آموزش دختران را باالتر نشان می      
 بـازدهی حتـی    اروري و آموزش نسل بعدي نیز در نظر گرفته شود،       آموزش زنان بر ب   
  ). 2001 ،؛ بانک جهانی1995 ،21هیل و کینگ (باالتر خواهد بود

 نابرابري جنسیتی قابل توجـه     کهچنین اثراتی براي مناطقی چون خاورمیانه       
 درصد از   9/0برآورد نمود که    ) 2002 (در واقع، کالسن   .  چشمگیر است  نسبتاًاست،  

انـه و   خاورمیي  سـاالنه بـین کـشورهاي منطقـه    ي  درصدي رشـد سـرانه    8/1فاوت  ت
 بـاالتر و  ي توان به نابرابري جنسیتی تحـصیلی اولیـه     آسیاي شرقی و پاسفیک را می     

 خاورمیانه در مقابل آسـیاي شـرقی و پاسـفیک       ي تر شکاف در منطقه   کاهش آهسته 
  ).2008 22،کالسن و المانا (نسبت داد

  
  پژوهش ي نهیشیپ -3

نظـر    درهاي رشد اثر نابرابري جنسیتی در آموزش را صریحاً       تعداد محدودي از مدل   
اند و تنها بخشی از ادبیات نابرابري جنسیتی آموزشی بـه بررسـی اثـرات ایـن         گرفته

 نتـایج مطالعـات هیـل و کینـگ           .مقوله بر رشـد و توسـعه اختـصاص یافتـه اسـت            
؛ نـاولز، الجرلـی و اوان   )2008(المانـا   ، کالسن و    )2002  و 1999(؛ کالسن   )1995(

                                                        
21 Hill and Kong 
22 Klasen and Lamanna 
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 منفی  ي  حاکی از وجود رابطه    )2007( 23گیلیوري -  لوتز و مک   - ، بالیامون )2002(
  . بوده استبین نابرابري جنسیتی و رشد اقتصادي 

 152هـاي تـابلویی بـراي    با استفاده از رگرسیون داده   ) 1995( هیل و کینگ  
ري جنسیتی آموزشی را بر رشد اقتـصادي        ثیر نابراب أت 1960 -85 ي کشور طی دوره  

 نابرابري جنسیتی در آمـوزش بـر سـطح    بر اساس نتایج این تحقیق، .  کردندبررسی  
 نسبت پایین ثبت نـام زنـان بـه مـردان در             همچنین،.  است داشته کل اثر    ي ستاده

، حتی بعد از کنترل اثرات آموزش   GNPتر  مدارس ابتدایی و متوسطه با سطح پایین      
  . استبوده ، همراه GNPر زنان ب

ــابرابري جنــسیتی آموزشــی و رشــد ي رابطــه) 1999(تی دالــر و گــا  بــین ن
هـاي   کـشور، وقفـه  100هاي بیش از  با استفاده از داده .اندکردهاقتصادي را بررسی    

تر زنـان  ، نتیجه گرفتند تحصیالت بیش)1990 و   1975هاي  بین سال  ( ساله 5رشد  
 در حالیکـه تحـصیالت   . شده اسـت  رشد باالتري منتهی     متوسطه به نرخ     ي در دوره 

 در کـل نمونـه،       .منجر شده است  تري  تر مردان در این دوره به نرخ رشد پایین        بیش
اما در کشورهایی بـا آمـوزش پـایین زنـان، افـزایش در               . اند بوده معنی هر دو اثر بی   

یی با آموزش   هادر کشور .  داشته است تري بر رشد اقتصادي      آموزش زنان اثر کوچک   
  . استیافتهبا افزایش آموزش زنان به طور معناداري ارتقا رشد اقتصادي باالي زنان، 

اي اثر نابرابري جنسیتی در تحـصیل     در مطالعه ) 2002( ناولز، الجرلی و اوان   
 بلندمدت در چارچوب مـدل سـولو بـرآورد نمودنـد؛ آنهـا          ي  سرانه GDPرا بر سطح    

نظـر   مردان را به عنـوان عوامـل تولیـد متمـایز در       هاي تحصیل زنان و     متوسط سال 
هاي تحصیل زنان تـأثیر مثبـت و         متوسط سال  بر اساس نتایج این تحقیق،     . گرفتند

 در حالیکه اثـر تحـصیل مـردان از نظـر      .داشته است سرانه  GDPمعناداري بر رشد    
  . دار نبوده استآماري معنی

ري جنـسیتی بـر رشـد       در پژوهـشی بـه بررسـی اثـر نـابراب          ) 2002( کالسن
 وي اثر نابرابري جنـسیتی آموزشـی را بـر رشـد اقتـصادي           .پرداخته است اقتصادي  

 ي فریقا و خاورمیانه طی دورهآبلندمدت مناطق آسیاي شرقی، جنوب آسیا، صحراي        
کـرده  هاي تـابلویی و بـین کـشوري بررسـی      با استفاده از رگرسیون داده  92-1960

هاي تحصیل  ري جنسیتی آموزشی با متغیر نسبت سال       نابراب  در این پژوهش،   . است
 نسبت تحصیل زنان    بر اساس نتایج این تحقیق،     . شده است زنان به مردان سنجیده     

                                                        
23 Baliamoune- Lutz and McGillivray 
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 داراي اثر مثبت بر رشـد بـوده        میزان رشد نسبت تحصیل زنان به مردان       وبه مردان   
طـور غیـر    و به  انسانی،ي  به طور مستقیم با کاهش سرمایه جنسیتینابرابري    .است

رشـد اقتـصادي را     گـذاري،   رشد جمعیت و نـرخ سـرمایه      ثیر بر   مستقیم، از طریق تأ   
  .داده استکاهش 

 ي تر و بررسـی دوره    هـاي جدیـد   بـا اسـتفاده از داده      )2008 (کالسن و المانا  
، نتایج مطالعـات قبلـی خـود در مـورد اثـر شـکاف             )1960-2000 (ترزمانی طوالنی 

 در الگـوي خـود عـالوه بـر متغیـر شـکاف             آنهـا .  اندهکردآموزشی بر رشد را به روز       
با استفاده از نسبت نرخ مشارکت نیروي کار زنان به        ( آموزشی، متغیر شکاف اشتغال   

بـا اسـتفاده از رگرسـیون تـابلویی و        نتایج این تحقیق      .اندکردهرا نیز لحاظ    ) مردان
 شـکاف  يسـطه ي کاهش معنی دار رشد اقتصادي به وا   نشان دهنده  کشوري،   - بین

 و 24 شکاف تحصیلی و اشتغال در خاورمیانـه  .بوده استجنسیتی آموزشی و اشتغال  
 درصـدي رشـد در   1/0 -6/1 و 9/0-7/1آسیاي جنوبی به ترتیب منجـر بـه تفـاوت        

 شکاف جنـسیتی در اشـتغال اثـر افزایـشی بـر              .شده است مقایسه با آسیاي شرقی     
   . داشته استتفاوت رشد اقتصادي بین مناطق 

هـاي گروهـی از     تفاده از داده  بـا اسـ   ) 2007(  لوتز و مک گیلیوري    -بالیامون  
شـاخص نـابرابري      اثـر دو   25، بانـد  - فریقـایی و عربـی و تخمـین آرالنـو         آکشورهاي  

جنسیتی در آموزش؛ به عبارتی نـسبت ثبـت نـام دختـران بـه پـسران در مـدارس                   
 15 -24له بـه مـردان     سـا  15 -24ابتدایی و راهنمایی و نسبت نرخ باسوادي زنـان          

ثیر منفی و معنادار نـابرابري      أنتایج بیانگر ت   . کردندساله را بر رشد اقتصادي بررسی       
نـابرابري جنـسیتی بـاالتر، اثـر         .  اسـت   بـوده  جنسیتی باسوادي بر رشـد اقتـصادي      

چـه اقتـصاد     ضـمن، هـر    در . داشته است شدیدتري بر رشد درآمد کشورهاي عربی       
ثیر ي جنـسیتی بـر مبنـاي نـرخ باسـوادي تـأ        ، نابرابر بودهتر  کشور از نظر تجاري باز    

تواند بـه نـابرابري    به عبارتی، رشد ناشی از تجارت می. داشته است  مثبت   و عفمضا
 اثرات نابرابري جنسیتی در ثبـت نـام مقطـع ابتـدایی و متوسـطه                 .بیشتر بیانجامد 

  .  است بودهترضعیف
حـال توسـعه و مـدل        ي کشورهاي در  ها حاضر، با استفاده از داده     ي  مقاله در

سیستم همزمان، اثر مستقیم و غیر مستقیم نابرابري جنسیتی در آمـوزش بـر رشـد     

                                                        
24 Middle East and North Africa (MENA) 
25 Arellano-Bond 
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از شاخص نسبت ثبت نام دختران به پـسران در مـدارس         . شوداقتصادي بررسی می  
  .شـود ابتدایی و متوسطه به عنوان شاخص برابري جنـسیتی آموزشـی اسـتفاده مـی         

 سـوم  ي  هزارهي هاي مطرح شده در اهداف توسعه   ه شاخص این شاخص یکی از عمد    
هـاي  اغلب مطالعات اثر نابرابري جنسیتی در آموزش را با اسـتفاده از داده      . باشدمی

هـا طـی چنـدین سـال بررسـی       زمانی خاص یا متوسط داده   ي یک نقطه  مقطعی در 
در ایـن   . نـد ارا به کـار گرفتـه  )  تلفیقی ـ مقطعی( نموده و متوسط گروهی از کشورها

 و تخمـین الگـو بـا      شـود و مقطعی استفاده می   )  ساله 17( هاي سري زمانی  مقاله از آمار  
 به منظور به دست آوردن تخمـین        .شود هاي تابلویی انجام می   استفاده از روش داده   

 26ي کارا و سازگار، سیـستم معـادالت بـا روش رگرسـیون بـه ظـاهر نـامرتبط         زننده
  .شودبرآورد می
  

 ن مدلتبیی -4
   معرفی مدل، متغیرها و منابع آماري-4-1

ثیر مـستقیم  أبر اساس مطالعات تجربی و مبانی نظري ارائه شده، به منظور بررسی ت            
اي از معـادالت    ، مجموعـه  و غیر مستقیم برابري جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادي        

  . تخمین زده خواهد شدریبه صورت ز

)1 ( ititititititiit uOPENPOPREDEDKYY +++++++= lnlnlnlnlnlnln 654321 ααααααα 
 

)2(   itititititiit OPENPOPREDEDYK εαβββββ ++++++= lnlnlnlnlnln 64321 
  

)3              (                 itititiit REDEDYPOP ϕγγγγ ++++= lnlnlnln 321 
  

)4          (         
ititititiit

OPENREDEDYY µπππππ +++++= lnlnlnlnln
3321 

  
  

، اثر مستقیم آموزش و برابري جنـسیتی تحـصیلی را بـر رشـد               )1(ي   معادله
ابري جنسیتی تحصیلی را بـر      تأثیر بر ) 3(و  ) 2(  معادالت  .نمایدمیاقتصادي برآورد   

مـستقیم برابـري    نماید که بـه اثـرات غیـر       گذاري و رشد جمعیت ارزیابی می      سرمایه
 ي فـرم خالصـه شـده   ) 4(ي    معادله  .جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادي اشاره دارد      

گـذاري و جمعیـت      مایهاي؛ نرخ سـر   دهد که متغیرهاي واسطه   رگرسیون را نشان می   

                                                        
26 Seemingly Unrelated Regression (SUR) 
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برآورد مستقیمی از کل اثر برابري جنسیتی آموزشی بر رشد اقتـصادي            اند و    حذف شده 
  .شودحاصل می

 pppاساس تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه بر     نشانگر   Yitدر معادالت فوق،    
تولیـد ناخـالص داخلـی       Yi๐و  ) نرخ ارز حاصل از برابري قدرت خرید بر حسب دالر         (

 ي بـه ترتیـب تـشکیل سـرمایه     POPitو  Kit  .است) 2000( ي سال پایهرانهواقعی س 
 نشانگر تجـارت یـا   Openit  .هستندو کل جمعیت ) GDPدرصدي از   (ثابت ناخالص 

.  اسـت  GDPمجموع صـادرات و واردات کاالهـا و خـدمات بـه صـورت درصـدي از                  
REDit   و EDit     و نرخ ثبـت نـام   به ترتیب نسبت نرخ ثبت نام ناخالص زنان به مردان 

 اجـزاء  itµ و itu ،itε ،itϕ  .اسـت ناخالص مردان در مدارس ابتدایی و متوسـطه       
 GDP  با درنظر گـرفتن  . نماد لگاریتم طبیعی، زمان و کشور استt و ln  ،iاخالل و

المللـی تولیـد    ي بـین  رخ ارز برابري قدرت خرید، امکـان مقایـسه   کشورها بر اساس ن   
  .ناخالص و قدرت خرید واقعی کشورها وجود دارد

، نسبت نرخ   )2007(  لوتز و مک گیلیوري    -در تحقیق حاضر همانند بالیامون    
ثبت نام ناخالص زنان به مردان در مقـاطع ابتـدایی و متوسـطه بـه عنـوان شـاخص         

که نسبت ثبـت نـام        در صورتی   .شده است نظر گرفته    دربرابري جنسیتی آموزشی    
 1تـر از    اگر ایـن نـسبت بـزرگ       و باشد، برابري جنسیتی     1زنان به مردان مساوي با      

چـه ایـن    لـذا، هـر   .  اسـت  بـوده  نابرابري جنسیتی به نفع زنان   ي دهندهباشد، نشان 
ود بـا   رتـر اسـت و انتظـار مـی        تر شود، برابري جنـسیتی بـیش       نزدیک 1شاخص به   

  .افزایش برابري جنسیتی، رشد اقتصادي افزایش یابد
فرض بر این است که بهبود شکاف جنسیتی آموزشی باعث افزایش دختـران        

ح آموزش مردان ثابت نگـه      شود؛ در واقع سط   ارس، بدون کاهش تعداد پسران      در مد 
 لذا، در برآورد مدل از نـرخ ثبـت نـام مـردان در مقـاطع ابتـدایی و              .شود داشته می 

  . شود آموزشی استفاده میي متوسطه به عنوان شاخص سرمایه
شـود،  نظر گرفتـه مـی   موضوع دیگري که در تحلیل اثر نابرابري جنسیتی در   

 شدن به خاطر الگوي فعـالیتی  ي جهانی پدیده . ثیر یکپارچگی اقتصاد جهانی است  أت
تواند اثرات متفاوتی بر زنان در مقایسه با مـردان       براي هر کشور تعریف کرده، می     که  

 ي از درجـه  ) 1999 و   2002(  حاضر به پیروي از کالسـن      ي  در مطالعه   .داشته باشد 
 بـه عنـوان   GDPباز بودن اقتصاد به صورت نـسبت مجمـوع صـادرات و واردات بـه             

 ایـن شـاخص مقیاسـی از        . شـده اسـت   شاخص یکپارچگی اقتصاد جهانی اسـتفاده       
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قابـل ذکـر اسـت نـابرابري         . اسـت بـوده   میزان یکپارچگی کـشور در بـازار جهـانی          
چـه    از یـک سـو، هـر        . باز بـودن تجـاري دارد      ي  مبهمی با درجه   ي جنسیتی رابطه 

حال توسعه کـه عمـدتاً     درهاي اقتصاد به روي تجارت بازتر باشد، صادرات کشور در         
  مـاهر کمتـر      و شـکاف بـین نیـروي کـار مـاهر و غیـر              یابدکاربر است، گسترش می   

مـاهر را   شود، در نتیجه دستمزد نسبی زنان که بخش عظیمی از نیروي کار غیر            می
ـ دهند، افزایش می  تشکیل می     بـاز بـودن اقتـصاد    ي  از طرفـی، افـزایش درجـه      .دیاب

ف دسـتمزد  تواند منجر به انتقال به باالي تقاضا براي نیروي کار ماهر شود و شکا      می
 ایـن مـورد نـابرابري جنـسیتی را      .مـاهر گـسترش یابـد    بین نیروي کار ماهر و غیر   

  .دهنددهد؛ زیرا زنان بخش عظیمی از نیروي کار غیر ماهر را تشکیل می       افزایش می 
  نابرابري جنسیتی در بازار کـار بـه نـابرابري جنـسیتی آموزشـی منتهـی                  در نهایت، 

ها تمایـل    خانواده ري جنسیتی در بازار کار بیشتر باشد،چه نابراب شود؛ چرا که هر می
  .گذاري در آموزش دختران دارند تري به سرمایهکم

 برابـري   ي  توسـعه   هـاي موجـود در هـر کـشور،        به عـالوه، در کنـار ظرفیـت       
 انسانی در یک کشور در معرض فرهنگ سایر کشورها      ي جنسیتی آموزشی و سرمایه   

توانـد از مجراهـایی چـون تجـارت      انـسانی مـی  ي مایه سـر ي توسـعه  . نیز قـرار دارد  
 تجارت هـم بـه      در واقع،  . المللی تحقیقاتی انجام گیرد    هاي بین الملل و همکاري   بین

) شکاف جنسیتی دسـتمزد از طریق کاهش  (طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم  
بـودن اقتـصاد    رو در این مطالعه، میزان باز        از این   .نمایدبه رشد اقتصادي کمک می    

  . شودبه عنوان متغیر کنترل به مدل اضافه می
-06 ي  در دوره 27حـال توسـعه     کشور در  43اي شامل   مدل فوق، براي نمونه   

هـاي آمـاري    وجـود تمـام داده     ي  انتخاب کشورها بر پایـه      .شده است  برآورد   2000
 GDP آمـار و اطالعـات متغیرهـاي          .بـوده اسـت    2000-06 ي نظر طـی دوره    مورد

 28)2005به قیمـت ثابـت   ( اساس قدرت برابري خرید    واقعی تعدیل شده بر    ي رانهس
   منبـع آمـاري پینـسیلوانیا،       . گـردآوري شـده اسـت      29از جدول جهـانی پنـسیلوانیا     

                                                        
رومـانی،   ، سـریالنکا ، ایـران ، لهـستان، چـین  ، فیلیپـین ، اندونزي، مجارستان، بولیوي ، پرو ، مالزي ،الجزایر 27

 آفریقاي   ترکیه،، اوکراین، بلغارستان،ر اسلواکی، مص، تونس، مراکش، روسیه، اکوادور، تایلند، جامائیکا،کلمبیا
 نیجریه، ویتنـام،    ، ونزوئال ، اروگوئه ، مکزیک، پاناما  ، کاستاریکا ، شیلی ، اردن، برزیل  ، کامرون ، آرژانتین ،جنوبی

  .بنگالدش، هند، پاکستان، کنیا، سنگال، زیمبابوه
28 GDP Per Capita, PPP (Constant 2005 International $) 
29 Penn World Table 6.3 
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 کــشور، از جملــه منــابع آمــاري 151 متغیــر و 29هــاي آمــاري اي از دادهمجموعـه 
  بانـک جهـانی    ي خص توسـعه  آمار سایر متغیرها از شا     . شود می المللی محسوب  بین

  .آوري شده استجمع) 2008(
  

  روش تخمین مدل -4-2
 . اي قابل تبیین هـستند  هاي تک معادله  مدل ي بسیاري از روابط اقتصادي، به وسیله     

ها یک متغیر به عنوان تابعی از یک یا چند متغیر دیگر در نظـر گرفتـه               در این مدل  
ی   ي رابطه و   شودمی  اما مـواردي وجـود       .شودفرض می  طرفه    یک ،بین دو متغیر  علّ

ی   ي طرفه از رابطه   دارد که جریانی دو     یعنی  وجود دارد؛ بین متغیرهاي اقتصادي    علّ
 پـذیرد  ثیر مـی أ بر متغیر اقتصادي دیگر، از آن ت      گذاريثیرأمتغیر اقتصادي در عین ت    

  ).1387گجراتی، (
ـ               دیگـري   ي هوقتی متغیر وابسته در یک معادلـه، متغیـر توضـیحی در معادل

زاي  براي هـر متغیـر درون   . شودنامیده می 30 معادالت همزمانسیستم یا الگوباشد،  
 در برخـی از الگوهـاي        البته  . رفتاري یا ساختاري وجود دارد     ي سیستم، یک معادله  

زا وجـود نـدارد و ارتبـاط        گونه وابستگی درونی بین متغیرهاي درون      سیستمی، هیچ 
یـک از معـادالت، اسـتقالل         به عبارت دیگر، هر     .استزا یک طرفه    متغیرهاي درون 
ی یک سویه  2Yگذارد امـا   تأثیر می2Y بر 1Y بدین ترتیب . دهداي را نشان میعلّ

کـه  سازند؛ بـدون آن  را متأثر می2Y ،3Y و 1Yگذارد، به همین نحو ثیر نمیأت 1Yبر 
  .شودی نامیده میهاي عطفی یا عل این مورد، مدل.  متأثر شوند3Yخود از 

زا و جزء اخـالل،     به دلیل عدم وجود استقالل بین متغیرهاي توضیحی درون        
ه بــ  .ناسـب اسـت  ن یـک معادلـه در سیـستم همزمـان نام     تخمـی  بـراي OLSروش 

 و ناسـازگار  دار  اریبهايتخمین زننده در برآورد معادالت ساختاري،     OLSکارگیري  
مناسـب  ) SUR( لذا، کاربرد روش رگرسـیون بـه ظـاهر نـامرتبط           . دهدبه دست می  

اسـت  ) فردمن(  مجزاي  یک سیستم به ظاهر نامرتبط ترکیبی از چندین رابطه          .است
 SUR دو مزیـت روش   .هم رابطه دارند که بر اساس همبستگی اجزاء اخالل خود، با       

اسـاس ترکیـب اطالعـات معـادالت متفـاوت،         نخست، این روش بـر    : عبارت است از  
هـاي معـادالت   دوم، قیودي را که شامل پارامتر      . دهدتخمین کارایی را به دست می     

ساس روابط ارائه شده در بخش قبلـی، مـدل          ا  بر  .نمایدمختلف است، نیز لحاظ می    
                                                        

30 Simullaneous Equation System 
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، به دلیـل مزایـاي   SUR روش  همچنین.  استهاي عطفی    در قالب مدل   این تحقیق 
  . شده استآن، براي تخمین مدل انتخاب 

  
   نتایج تخمین مدل-4-3

ه  تخمـین زده شـد  SURمدل مورد نظر با استفاده از مدل سیستم همزمـان و روش       
نتایج حاصـل از بـرآورد       . نماید همزمانی را رفع می     مشکالت SUR زیرا روش     .است

  . گزارش شده است) 1( مدل در جدول
  

   برابري جنسیتی آموزشی و رشد اقتصادي: 1 جدول
  )SURروش ( )لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه: متغیر وابسته(

  متغیر وابسته
  متغیر مستقل

)1(  
lnY 

)2(  
lnK 

)3(  
lnPop 

C 
∗16/1-  
)94/2 -(  

83/0  
)03/1(  

∗09/30  
)24/6(  

lnY๐ 

∗97/0  
)74/71(  

03/0  
)92(  

∗88/0-  
)29/5 -(  

lnK 
∗17/0  
)14/6(      

lnEd 
∗20/0  
)86/3(  

∗48/0  
)64/4(  

∗47/2  
)85/3(  

lnRed 
12/0  

)26/1(  
∗∗∗36/0  
)85/1(  

∗55/3-  
)94/2 -(  

lnPop 
∗02/0-  
)02/4 -(  

08/0 
)99/0(    

lnOpen 
∗07/0  
)53/4(  

∗25/0  
)64/9(    

F-stat ∗96/1881  ∗66/29  ∗37/18  

R2 97/0  33/0  15/0  

N 299  299  299  

Breusch-Pagan test 00/0  Prob 00/1  

  Stataهاي محقق با استفاده از نرم افزار  یافته: مأخذ
 بـه  ∗∗∗و  ∗∗،  ∗. دهـد مربوط به ضرایب را نمایش مـی       t ي اعداد داخل پرانتز، آماره   

  . است٪ 10 و ٪5، %1ترتیب بیانگر سطح معناداري 
  

 مستقیم برابري جنـسیتی آموزشـی و     ي  رابطه ي نشان دهنده  ،)1( رگرسیون
ضـریب   . بوده است، مثبت و معنادار )lnY๐( اولیه GDP ضریب . استرشد اقتصادي 
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 .  همگرایـی مـشروط اسـت   ي سال پایه به معنـاي رد فرضـیه   GDP مثبت و معنادار
 اقتـصادي کـشورهاي مـورد بررسـی        بر رشـد   ي و معنی دار   رشد جمعیت، اثر منفی   

ثیر مثبت و معنـاداري بـر رشـد اقتـصادي           گذاري داراي تأ     نرخ سرمایه   .داشته است 
ـ     دن اقتـصاد تـأ     بـاز بـو    ي لگاریتم درجـه   . استداشته   دکی بـر رشـد    ثیر مثبـت و ان

تـوان  بنـابراین مـی    . ثیر از نظر آماري ارزشـمند اسـت        این تأ  . داشته است اقتصادي  
ي گـسترش  صاد یـک کـشور از نظـر تجـاري بـازتر باشـد، زمینـه       چـه اقتـ    گفت هر 
  . انسانی و رشد اقتصادي فراهم خواهد شدي  ي سرمایه گذاري، توسعه سرمایه

ثیر مثبت و معنادار این متغیر بر رشـد  اکی از تأ  ضریب نرخ ثبت نام مردان ح     
 ي زمینـه  انسانی باالتر حاصل از آمـوزش مـردان   ي لذا، سرمایه  . استبوده  اقتصادي  

ثیر یر نسبت ثبت نام زنـان بـه مـردان تـأ            متغ  .ساخته است رشد اقتصادي را فراهم     
ثیر از نظر آماري در سـطح اطمینـان   اما این تأ .  داشته است  بر رشد اقتصادي     مثبت

تـوان گفـت هنـوز سـطح برابـري جنـسیتی            مـی  .  اسـت   بوده مورد نظر فاقد ارزش   
ثیر معنـاداري بـر رشـد    ت که بتواند تـأ  ا به حدي نرسیده اس    آموزشی در این کشوره   

 ي توان نتیجه گرفت بـا توسـعه   توجه به اثر مثبت این دو متغیر می        با    .اقتصادي بگذارد 
  .حال توسـعه فـراهم خواهـد شـد         تر کشورهاي در   رشد سریع  ي  انسانی، زمینه  ي سرمایه

ي  ایهاین نتایج حاکی از آن است که برابري جنسیتی از طریق افزایش انباشت سـرم             
  . داشته استثیر مثبت انسانی، بر رشد اقتصادي تأ

مـستقیم برابـري جنـسیتی آموزشـی از طریـق        ، اثر غیر  )3(و  ) 2( رگرسیون
ثیر تـأ ، بیانگر )2( نتایج رگرسیون . داده است گذاري و رشد جمعیت را نشان       سرمایه

ـ گـذاري    ثبت نام زنان به مردان بر سرمایه      مثبت و معنادار متغیر نسبت        . اسـت وده  ب
گذاري باالتري را بـه دنبـال        ، نرخ سرمایه   آموزشی به عبارتی؛ ارتقاء برابري جنسیتی    

تواند ابزاري کارا در جهـت تـسریع   بنابراین، آرمان برابري جنسیتی می  . داشته است 
رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه، بر اساس روابـط بـین نـابرابري جنـسیتی؛        

 مثبـت امـا غیـر    ثیر  رشـد جمعیـت داراي تـأ      .دي، باشد گذاري و رشد اقتصا    سرمایه
با توجه به ضریب متغیرهاي ثبت نـام مـردان و    . استبوده گذاري  معنادار بر سرمایه 

ي   انـسانی و گـسترش تجـارت باعـث توسـعه           ي یکپارچگی اقتصاد، افزایش سـرمایه    
  . شده استگذاري  سرمایه

منفی مورد انتظار بر رشـد   برابري جنسیتی اثر    ) 3( نتایج رگرسیون بر اساس   
 غیر مستقیم برابري جنـسیتی آموزشـی و رشـد           ي لذا، رابطه  . داشته است جمیعت  
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 انسانی مردان و تولیـد      ي  سرمایه  .شده است اقتصادي از طریق رشد جمعیت، تأیید       
داشـته  ثیر مثبت و منفی بـر رشـد جمعیـت    لص داخلی اولیه به ترتیب داراي تأ    ناخا
  .است

 . بوده استي عدم خود همبستگی مدل  دهنده  نشان31، پگان-وش نتایج آزمون بر
 1 صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در سطح معناداري  ي ، فرضیه F ي بر اساس آماره  

  .شده استیید  در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردي تأ. شده است رد درصد
ابلویی هاي تـ  نوع روش تخمین داده   ابتدابه منظور تخمین فرم خالصه شده،       

عـرض از مبـدأ     ) یا عدم وجـود   (  بنابراین، ابتدا براي تعیین وجود      .شده است تعیین  
بـا توجـه بـه     . شده است لیمر استفاده F ي جداگانه براي هر یک از کشورها از آماره 

یعنـی  (  صـفر ي  اسـت، فرضـیه   بـوده تـر  جدول بـیش F محاسباتی از Fاینکه مقدار   
سـپس بـراي     . شـده اسـت    رد    درصـد  1مـال   با سطح احت  ) حداقل مربعات معمولی  

روش اثرات ثابت یا اثرات تـصادفی بـرآورد گـردد، از            گیري از   آزمون اینکه مدل با بهره    
 دو حاصـل از آزمـون هاسـمن،    ي کـاي ـ   بنا به آماره . شده استآزمون هاسمن استفاده 

ارت به عبـ .  شده است رد  درصد 1 صفر مبنی بر روش اثرات تصادفی در سطح          ي فرضیه
  .شده است با روش اثرات ثابت تخمین زده دیگر مدل

هـاي تــابلویی، آزمـون نــسبت   بـراي آزمـون برابــري واریـانس در مــورد داده   
 آزمون انجام شده حـاکی      2χي    بررسی آماره   .انجام شده است  ) LR( 32درستنمایی

لـذا مـشکل ناهمـسانی       . بـوده اسـت    صفر مبنی بر برابري واریـانس        ي  فرضیه رداز  
هـاي رفـع مـشکل ناهمـسانی        یکـی از روش    .  اسـت   بـوده  واریانس در مدل مشهود   

 بـر ایـن      .اسـت ) GLS(  برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافتـه         ،واریانس
 مشکل   با این روش،    .شده است  استفاده   GLS براي تخمین معادالت از روش       اساس
، نتـایج  )2( جـدول در  . شـود ود، رفـع مـی  همبستگی مدل نیز، در صورت وجـ      خود

) 4 ي معادلـه (  فـرم خالصـه شـده   اي لیمر، هاسمن و واریانس ناهمسانی بر  Fآزمون  
  . داده شده استنشان 

  
  
  

                                                        
31 Breusch-Pagan 
32 Likelihood Ratio 
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  )4(ي  هاي مختلف براي معادلهآزمون :2 جدول
 prob value  آزمون

F59/6  )00/0(   لیمر  
  19/27 )00/0(  هاسمن

LR  )00/0( 01/207  
  Stataافزار  هاي محقق با استفاده از نرم فتهیا: مأخذ

  
ي اثر برابـري جنـسیتی آموزشـی بـر     نتایج حاصل از برآورد فرم خالصه شده  

فـرم خالصـه شـده، بـرآورد         .  اسـت  نـشان داده شـده    ) 3( رشد اقتصادي در جدول   
با توجه بـه ضـرایب بـه دسـت      . استمستقیمی از اثر کل برابري جنسیتی آموزشی     

ثیر مثبت و معناداري بر رشد اقتـصادي        أبودن اقتصاد داراي ت    میزان باز آمده، متغیر   
 بـر اسـاس ضـریب     . اسـت  بـوده  مورد بررسیي کشورهاي در حال توسعه طی دوره    

ضـرایب   . شده اسـت  اولیه، فرض همگرایی مشروط رد       GDPمثبت و معنادار سطح     
ظ آمـاري در     انسانی و برابري جنسیتی آموزشی، مثبـت و از لحـا           ي شاخص سرمایه 

 میـان ضـریب برابـري جنـسیتی     ي مقایـسه  . بـوده اسـت  سطح قابل قبول معنـادار      
مـستقیم   و فرم خالصه شده بیانگر آن است که اثرات غیر ) 1( آموزشی در رگرسیون  

بـه   .  اسـت  بـوده برابري جنسیتی آموزشی از نظر انـدازه و معنـاداري شـایان توجـه     
راي اثـرات غیـر مـستقیمی بـر رشـد            برابـري جنـسیتی آموزشـی دا       ، دیگـر  عبارتی

  . بوده است صادي، به خصوص از طریق رشد جمعیتاقت
در مجموع، نتایج تخمـین حکایـت از آن دارد کـه شـاخص برابـري جنـسیتی             
آموزشی از عالیم سازگار با تئوري برخوردار بوده و مطابق با مبانی نظري ذکر شـده،    

بـر رشـد    یتقیمیم و غیـر مـس  اثـرات مـستق  گذاري  از طریق رشد جمعیت و سرمایه  
  . داشته استاقتصادي 

 با درجات آزادي برابـر بـا تعـداد          2χ  که از توزیع   33والدبر اساس نتایج آزمون     
 صفر مبنی بـر صـفر       ي متغیرهاي توضیحی منهاي جزء ثابت برخوردار است، فرضیه       

نتیجـه اعتبـار ضـرایب    در   .شده است رد  ٪1بودن تمام ضرایب در سطح معناداري       
  .شده استیید برآوردي تأ

  
  

                                                        
33 Wald 
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  )4(ي  نتایج حاصل از برآورد معادله: 3 جدول
  احتمال t ي آماره  ضرایب  متغیرهاي توضیحی

C 03/0  07/0  )94/0(  
lnY0 95/0  ∗06/62  )00/0( 
lnEd 18/0  ∗14/3  )00/0(  
lnRed 14/0  ∗∗91/1  )05/0(  

lnOpen 07/0  99/4  )00/0(  
Wald test 29/8169  )00/0(  

R-sq 37/0  N 301  
  Stataافزار  هاي محقق با استفاده از نرم یافته: مأخذ

  . است درصد5 و  درصد1به ترتیب بیانگر سطح معناداري  ∗∗ و ∗
  

  گیري تیجه ن-5
موزشی  مستقیم برابري جنسیتی آ     حاضر، بررسی اثرات مستقیم و غیر      ي هدف مقاله 

 بـدین منظـور، از الگـوي       .حال توسعه بوده است    بر رشد اقتصادي در کشورهاي در     
سیستم همزمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط براي بررسی این رابطه اسـتفاده        

شـاخص نـسبت نـرخ ثبـت نـام          استفاده از   برابري جنسیتی آموزشی با      . شده است 
بر اسـاس  .  شده است در مقاطع ابتدایی و متوسطه مشخص   ،ناخالص زنان به مردان   

ثیر بـري جنـسیتی آموزشـی داراي تـأ       مورد بررسی، برا   ي  در دوره  ج این تحقیق،  نتای
 اثر مستقیم برابـري جنـسیتی        . است  بوده مستقیم بر رشد اقتصادي    مستقیم و غیر  

 انسانی و اثر غیر مستقیم آن از طریـق تنظـیم            ي آموزشی به صورت انباشت سرمایه    
نـابراین، برابـري جنـسیتی      ب . بـوده اسـت   گـذاري    سـرمایه  ي رشد جمعیت و توسعه   

  . هاي رشد اقتصادي در نظر گرفته شودآموزشی باید به عنوان یکی از مشخصه
 هاي این پژوهش با مبانی نظري و نتایج تجربی مطالعاتی چون کالسن            یافته

هاي اقتصادسنجی   محدودیت  .استبوده  سازگار  ) 2009( و فرانت ) 2002  و 1999(
گیري یا خطاي تـصریح     ها، خطاي اندازه  خی از متغیر  تواند ناشی از حذف بر    مدل می 

هاي خرد به منظور    فاده از داده  هاي مکمل با است   بررسی بیشتر و تحلیل    . مدل باشد 
  .ها ضروري استیید نتایج و مکانیزم اساسی این یافتهتأ

  هـاي متوسـط    هـاي پـژوهش حاضـر، عـدم دسترسـی بـه داده            از محدودیت 
 انـسانی داراي  ي نام به عنوان شـاخص سـرمایه  نرخ ثبت   .بوده استهاي تحصیل  سال

کند و متـأثر  گیري می نام، جریان جاري آموزش را اندازه   نرخ ثبت     .هایی است  محدودیت
  .آینـد  بـه وجـود مـی    تحصیلی و ترك تحصیل ي از خطاهایی است که به علت تکرار پایه       
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 هـستند و  ال تحـصیلی     مربوط به افراد ثبت نام شده در ابتـداي سـ           هااز طرفی داده  
 در مقابل، شاخص متوسط      .تر از آن باشد   تواند کوچک  کالس می  هرآموزان  تعداد دانش 

دهـد، بلکـه    نظر قرار نمی   را مد ) ثبت نام ( هاي تحصیل تنها اولین مرحله از تحصیل      سال
رو، به نظر   از این  . گیرد و شاخصی از بعد موجودي است      نظر می  فرایند آموزشی را نیز در    

تري براي برابري هاي تحصیل زنان به مردان شاخص مناسب   رسد نسبت متوسط سال   می
جنسیتی باشد و بررسی اثر برابري جنسیتی بر رشد اقتصادي با استفاده از این شـاخص                

  . نتایج بهتري را نشان دهد
توان نتیجه گرفت که در صـورت فـراهم شـدن شـرایط          از پژوهش حاضر می   
زنان به آموزش، منافع اقتصادي و اجتماعی آموزش زنـان   مناسب و دسترسی بیشتر     

هـاي حاصـل مبنـی بـر نقـش اساسـی برابـري         بر اسـاس یافتـه     . محقق خواهد شد  
ها تـدابیر الزم را در جهـت گـسترش        جنسیتی آموزشی در اقتصاد، الزم است دولت      

ي ، ارتقـاء برابـر    )به صورت همگانی و فراگیـر      (هاي آموزش ابتدایی و متوسطه    زمینه
ـ  مـی ها  این اقدام دولت    . به کار بگیرند    را جنسیتی و بهبود کیفیت آموزش     ه توانـد ب

  .طور مستقیم نابرابري جنسیتی را کاهش دهد و منجر به رشد اقتصادي باالتر شود
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