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  چكيده
هايي است كه با در نظر گرفتن سـاختار سلـسله مراتبـي              روش تحليل چند سطحي از روش     

كـردن مـشكالت ناشـي از         سطوح تحليل  مختلف، بـراي بـر طـرف          ها در  ها و قرار دادن آن     داده
 " درامد-سن"هاي  در اين مقاله، ابتدا با ترسيم منحني     . رود كار مي  هاي كالسيك به   كاربرد روش 

، تأثير آموزش بر درامـد افـراد در مقـاطع تحـصيلي      1382شاغالن مناطق شهري ايران در سال       
   برد روش چند سطحي، ارتباط بين آموزش،  تجربـه          سپس، با كار  . مختلف، نشان داده مي شود    

چنـين، وضـعيت     هـاي مـورد اسـتفاده و هـم         و درامد افراد بررسي و ساختار سلسله مراتبي داده        
به عالوه  تأثير جنسيت افـراد       . شوند ضرايب تخميني الگو در روش چند سطحي، نشان داده مي         

  . گيرد  قرار ميها با استفاده از همين روش مورد بررسي بر درامد آن
 .JEL: C39, D33بندي  طبقه
  .هاي چندسطحي، سرماية انساني، آموزش، درامد افراد، تابع دريافتي مينسر  مدل:كليد واژه

   مقدمه-1
اي اسـت كـه از ديربـاز در ميـان جوامـع مختلـف و                  اختالف درامـدها مـسئله     
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ن مـسئله و  يـابي ايـ   ريـشه . شـود   هاي متفاوت افراد يك جامعه مشاهده مـي  گروه
چگونگي برطرف كردن آن، از مـواردي اسـت كـه ذهـن اقتـصاد دانـان و بزرگـان                    

هاي اخير، پيدايش شاخه جديـدي از علـم          در دهه .. سياست را مشغول كرده است    
را براي   توجيه جديدي از وجود اختالف درامدها،1"اقتصاد آموزش"اقتصاد، به نام 

ان، اقتـصاد دانـان، بـه كمـك مفهـوم           در اين مي  . جوامع  مختلف پديد آورده است     
براسـاس ايـن مفهـوم، فوايـد        . انـد  سرماية انساني، به مطالعـه و تحقيـق پرداختـه         

ــد درامــدي آن، از مهــم   ــژه فواي ــه وي ــوزش، ب ــدة آم ــرين عوامــل  اقتــصادي آين ت
  .هاي آموزشي مي باشند گيري افراد براي ورود به فعاليت تصميم

موزش و درامـد افـراد، بـه طـور گـسترده            هاي اخير، ارتباط بين آ     در طول دهه  
بـه  (مورد بررسي قرار گرفته است، اما در همة اين مطالعات،  از روش يك سطحي                

درحالي . استفاده شده است  ) OLSخصوص روش حداقل مربعات مربعات معمولي       
از . ها در اين زمينه، ساختار سلسله مراتبي دارنـد         كه در دنياي واقعي،  بيشتر داده      

هـاي   ، منجر به تخمين ناكارا و به دست آمـدن آزمـون           OLSكاربرد روش   اين رو،   
  .شود فرض غيرقابل اعتماد مي

توجه به اهميـت آمـوزش در ادبيـات          زمان با پيدايش و تكامل علم اقتصاد،       هم
از . اقتصادي، توجه طيف وسيعي از اقتصاد دانان را به خود معطـوف داشـته اسـت               

هـا در ايـن      السيك و معاصر، تعداد زيـادي از آن       ميان اقتصاد دانان كالسيك، نئوك    
  .اند زمينه به ارائه نظريات و انجام مطالعات تجربي پرداخته

بيشتر تحقيقات و مطالعات تجربـي در ايـن زمينـه، پـس از گـسترش نظريـة                  
اند و تابع    انجام شده ) 3 و بكر  2مانند شولتز توسط افرادي   (سرمايه انساني در اقتصاد     

روش تـابع  ). 6،2002سـاخاروپولوس (ارائه شده اسـت  ، 5ط مينسر نيز توس 4درامدي
هايي است كـه مـورد توجـه         از روش براي تخمين نرخ بازده آموزش، يكي       درامدي  

  
 

1- Economics of Education. 
2- Scultz. 
3- Becker. 
4- Earning Function. 
5- Mincer. 
6- Psacharopoulos. 
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در اين روش، اثر آموزش بر      . فراوان محققين و دانشمندان اقتصاد قرار گرفته است       
  . شود هاي اقتصادسنجي كالسيك براورد مي درامد افراد، بر اساس نرخ

هـاي مـورد اسـتفاده در        وجود ساختار ناهمسان سلسله مراتبي در بيـشتر داده        
تحقيقات اقتصادي سبب شده كه در تعدادي از مطالعات انجام گرفتـه، بـه كمـك                

ــال روش    ــي از اعم ــشكالت ناش ــطحي، م ــد س ــل چن ــوم   روش تحلي ــاي مرس ه
هاي نمونـه در   در اين روش، با قرار دادن داده  . اقتصادسنجي، مورد توجه قرار گيرد    

سطوح تحليل متفاوت، اثر ساختار ناهمسان سلـسله مراتبـي مـورد مطالعـه قـرار                
  .گيرد مي

هـاي كالسـيك، اثـر       در اين مطالعه ، به دليل مشكالت ناشـي از كـاربرد روش            
و جنسيت افراد بر درامـد شـاغالن        ) به خصوص آموزش  (متغيرهاي سرماية انساني  

 هـا و اسـتفاده از روش   سلـسله مراتبـي داده   نمناطق شهري ايران، با در نظر گرفت   
ريـز  منبع اصلي استفاده شـده در بـراورد مـدل،           . چند سطحي، بررسي شد    تحليل
 .باشـد  مـي  1382 سـال  هاي شهري در آمارگيري از هزينه و درامد خانوار  هاي داده

  SPSS  و Excelهــا، از نــرم افزارهــاي  بنــدي آن هــا و دســته بــراي پــردازش داده
هم چنين براي اجراي الگوي چند سطحي و تحليل نتـايج آن،     . شده است استفاده  

  .  استفاده شده استStudent 2004  نسخة Lisrel8.7از نرم افزار 
  1هاي چند سطحي  معرفي روش تحليل مدل-2

، ايــن اســت كــه، واريــانس بــين دو مــشاهده صــفر OLSيكــي از فــرض روش
)cov,(0(اســت =st uu(هــاي خطــا بــين واحــدهاي   كــه جملــه، بــه ايــن معنــي
هـا   بندي بين آن   بندي و دسته   گونه گروه  ، همبستگي ندارند و هيچ    )شاغالن(تحليل

هـا   بندي شود كه اثر اين گروه      مي  اگر هم همبستگي وجود دارد، فرض     . وجود ندارد 
ايـن سـاختار سلـسله مراتبـي، در روش چنـد            . بردرامد همة شاغالن يكسان است    

بنابراين، درامد شاغالن يك    . گذارد هاي درامدي شاغالن تأثير مي     سطحي، برتفاوت 
اما هنوز فرض براين است     . منطقه يا يك واحد سطوح باالتر باهم همبستگي دارند        

  
 

1-Multilevel Model Analysis. 
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  .)1383نادري،(كه واريانس بين درامد دو فرد شاغل در دو ناحية مجزا، صفراست
ف، بيـشتر از    هـاي آمـاري و نـرم افـزاري مختلـ           در گذشته، به دليل محدوديت    

 در تحليل متغيرهاي اقتصادي استفاده  شـده اسـت كـه در              ١هاي فزون يافته   داده
  .اند هاي اقتصادي شده برخي موارد، سسب عدم درك صحيح پديده

هاي محاسباتي    ميالدي، به علت گسترش ظرفيت     1990 و   1980هاي    در دهه 
هـاي   افـزاري، روش  هاي محاسباتي و نرم      و از بين رفتن بخش زيادي از محدوديت       

 مـيالدي، تعـدادي از      1980در دهـة    . براورد و الگوسـازي، كـاربرد فراوانـي يافـت         
محققان، به اين چگونگي كاربرد يـك روش سيـستماتيك در الگوسـازي آمـاري و                

اولـين كارهـا    . هاي با ساختار سلسله مراتبي را بررسي كردنـد         تجزيه و تحليل داده   
) 1986 (٣و اتكـين و لنگفـورد     ) 1981(اران   و همكـ   ٢در اين زمينه توسـط اتكـين      

 مطالعـات در ايـن زمينـه تـا     1990دراوايل دهة   ). ٤،2003گلدستين(انجام گرفت   
هاي نـرم   ها و بسته جايي گسترش  يافت كه به تهيه و معرفي مجموعه اي از روش       

  .)٥،2004جوركسون و سوربوم(افزاري دراين موضوع منجر شد 
 1990هـايي اسـت كـه در دهـة            جملـه روش   روش الگوسازي چند سطحي، از    

  در ايـن روش،    مورد توجه اقتصاد دانان و دانشمندان برخي علوم ديگر قرارگرفـت،          
هاي موجـود در جهـان       بندي با درنظرگرفتن گروه  هاي اقتصادي و اجتماعي،      پديده

بـدين ترتيـب،   . شـوند  ، بررسـي مـي  ... هـا و    مناطق، بنگاهها، واقعي، در قالب گروه 
هاي مختلف اقتصادي، استنباط آمـاري بهتـري         هاي موجود بين فعاليت    سانيناهم

  . كند هاي معمول ايجاد مي نسبت به روش
  
  هاي درامدي مطالعات تجربي انجام گرفته در زمينة كاربرد تابع-3

 ، و بعـد از آن     1970در دهـه    دريـافتي   ه اسـتفاده از تـابع       ي اول مطالعات تجربي 
  
 

1- Aggregated Data. 
2- Atkin. 
3- Longford. 
4- Goldstien. 
5-  Jorekson,G. & Dog Sorbom. 
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هـاي گذشـته      در طي دهـه     و ها انجام شده است    ن آن بكر و همكارا   نسر،يتوسط م 
هاي كشورهاي مختلف    افتي با استفاده از داده    يهاي متعددي از تابع در     نيتخمنيز،  

  :ها اشاره مي شود جهان انجام گرفته است كه به صورتي گذرا به برخي از آن
   مطالعات انجام گرفته در خارج از كشور-3-1
نسر و استفاده   يافتي م ي تابع در  نكاربردبه  با    )1979 ( 1ارديساخاروپولوس و ل   -1

ـ   به  ،  )1972(  انگلستان  خانوار ةاز اطالعات بودج   الت و  ين تحـص  يارتباط قوي ب
هـا    آن ،نيچنـ  هـم . يابنـد  دسـت مـي    افراد   امدل با در  يهاي بعد از تحص    آموزش

 شيهاي آموزش افـزا     با سال  ،خدمت رند كه بازدهي آموزش ضمن    يگ جه مي ينت
  . دمي ياب

 نـسر، ي مةافتـ يافتي گسترش  ي با به كار بردن تابع در      ،)2000 ( 2ر و نازلي    ينص -2
هـا بـه     مـدل آن .انـد  تخمـين زده هاي كشور پاكـستان   براي دادهرا  ن تابع   يبه ا 

     :صورت زير بوده است

    
iiiiii

iiii

u)Exp(ExpyrsprofyrsBAyrsInter

yrsmatyrsmidyrsprim)w(Ln

+β+β+β+β+β+

β+β+β+β=
2

87654

3210  

   :كه در آن
yrs prim=D5Edui  ،  5اگر≤ Edui  <0  1  گاه آن =D5  

D8Edui = yrs mid ،    8اگر ≤ dui < 5  1  گاه آن =D8  
D10Edui =yrs mat ،  10اگر ≤ Edui < 8  1  گاه آن =D10  
D12Edui =yrs Inter ،  12اگر ≤ Edui < 10 1  گاه آن =D12  

14 Edui = yrs BA ،  14اگر ≤ Edu  < 12 1  گاه آن =D14  
D16 Edui = yrsprof ،  14اگر > Edui  1  گاه آن =D16  

  
 متغير مجـازي سـه       yrs mid  متغيرمجازي تحصيالت ابتدايي، yrs primكه 

 متغيـر مجـازي دو سـال اول دورة دوم دبيرسـتان،      yrs mat سال اول دبيرستان، 
  
 

1 - Layard.    
2- Z.M. Nasir and Nazli.  
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yrs Inter    ،متغير مجازي دو سال دوم دورة دوم دبيرستان yrs BA و  yrs prof    
  .متغيرهاي مجازي مربوط به  تحصيالت عالي مي باشند

% 7 ، اضافي يلي هر سال تحص   ،است كه از آن   ن مطالعه حاكي    يج حاصل از ا   ينتا
  نوشتن و حـساب ،هاي خواندن  چنين اثر مهارت   هم. را در پي دارد   بيشتر  دستمزد  

شتر را  يـ درامد ب % 4شتر،  ياي ب  هر سال آموزش حرفه    .باشد  قابل مالحظه مي   كردن
شتر از  يـ ب% 30الن مدارس خـصوصي،   ي فارغ التحص  ،به عالوه  .به دنبال داشته است   

  . دارند) درامد(افتي يالن مدارس دولتي دريفارغ التحص
هنگ كنگ  نسر براي   يافتي م ي به براورد تابع در    ،1999در سال   ،  1چان و كنت   -3

ش يبررسـي افـزا    ايـن    . پرداختند 1981 و   1986  و 1991 و 1996هاي    سال در
هـاي مـورد بررسـي نـشان          كاري را براي سـال     ةنرخ بازده و كاهش بازده تجرب     

 خـود اظهـار   ةدر مطالعها  آن .است سازگار  انسانييةدهد كه با تئوري سرما مي
هـاي    اقتـصادي در دهـه     رات ساختاري و اصالحات   ييدارند كه با توجه به تغ      مي
داشـتن  فقـط  اند كـه   جه رسيدهين نتيج به ايمردم به تدر ر در هنگ كنگ،ياخ

ست و نقـش سـطوح      يـ  كـافي ن   ،ك شغل خـوب   يها از    نان آن ي براي اطم  هتجرب
   .باشد ان مييشتر نمايا به الت افراد در سطح درامد آنيتحص

   :ر مي باشديها به صورت ز  پژوهش آنرمدل مورد استفاده د
2

43
2

210t ttss)y(Ln β+β+β+β+β=    

  هـاي تجربـه   هـاي تحـصيل و سـال     بـه ترتيـب، متغيـر سـال     tو s  كـه در آن 
 ،افتي افـراد  يالت بر در  يرخطي تحص ي براي نشان دادن اثرات غ     2Sة   جمل .باشند مي

  .وارد مدل شده است
سـير  هـاي مـورد بررسـي        سالسـ  در 0βدهد كه     نشان مي  ها   آن اتج مطالع ينتا

 ،كنـگ در اثـر گذشـت زمـان         كـه بـازار هنـگ     است  ن نكته   يانگر ا يبو   نزولي دارد 
  
 

1- Stephanie Kent  and Tony  Chan. 
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. كنـد  الت كـم پرداخـت مـي       يسـوادان و افـراد بـا تحـص         تري بـه بـي     پرداختي كم 
 مثبت و از لحـاظ آمـاري معنـي دار اسـت كـه             ، به دست آمده   2β مقدار ،چنين هم
ب يضـر  .باشـد  الت مـي  ين بـازده آمـوزش و تحـص       د بـو  يشيـ  افزا ايلي قوي بر  يدل
4β    ن كـار   يهاي ح  ن است كه آموزش   يانگر ا يباشد و ب   ي م منفي و به صورت كاهشي

افتي افراد را   ي كاري بر در    ل تجربة ي اثر استهالك و تنز    ،نيبازدهي كاهشي دارند و ا    
  .دهد نشان مي

 نسر براي اقتصاديافتي مي به براورد تابع در1999 در سال ،1ارامنموك و ونكات -4

دهد كه نرخ بازده خـصوصي آمـوزش     نشان ميها ل آنيتحل .اند تنام پرداختهيو
 ايـن   ، امـا  .اسـت % 11و  % 13 به طور متوسـط      ، به ترتيب  ،ابتدايي و دانشگاهي  

دهي بـاز .  درصـد اسـت  5 تـا  4مقادير در سطح متوسطه و فني حرفه اي بـين         
اسـت و بـازدهي در      %) 10(بيش از مـردان    ،%)12( تحصيالت باالتر  براي زنان    
 بيش از كارمنـدان بخـش دولتـي         ، به طور متوسط   ،كارمندان بخش  خصوصي   

  . است
ــاردتوســـط بـــه تخمـــين دوبـــاره، )2002(ســـاخاروپولوس  -5 و ) 2001(  كـ

اي منـاطق   ين اطالعـات بـر     بع دريافتي با استفاده از جديدتر     تا) 1970(گرلچيز
دست آمده در رابطـه      د كه نتايج به   كن  و بيان مي   ا .زده است  مختلف جهان دست  

دهنـد كـه تـأثير اسـتعدادها و          نـشان مـي   ) ،با ارتباط بين تحصيالت و در آمد        
 نمـي   بيـشتر ضرايب تحـصيالت تخمينـي      % 10 از   ها،  به آن  پارامترهاي مربوط 

 در  ،ن بـازدهي تحـصيالت    دهـد كـه ميـانگي       نشان مي  ها آننتايج تحليل   . دباش
باالترين مقدار  به  صحراي آفريقا   پايين دست   كارائيب و    نواحي آمريكاي التين،  

در  و   .ايـن مقـدار در آسـيا در حـد ميـانگين جهـاني قـرار دارد                 .رسد خود مي 
نكتـه جالـب،    .استرا دار ترين مقدار     كم OECDعضو  و  كشورهاي با درامد باال     

 خاورميانـه و    ،OECD كشورهاي اروپايي غير     پايين بودن بازدهي تحصيالت در    
  
 

1- Peter.R.Moock  and Meera Venkataraman. 
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  .كشورهاي شمال آفريقا مي باشد
دهـد كـه      نـشان مـي    ،2000 كشور سوئيس در سال      براي 1، ولتر و وبر   مطالعه -6

ـ  اما بازده سال .بازده آموزشي براي زنان اندكي بيشتر از مردان است  ةهاي تجرب
، بـراي زنـان    )دريـافتي -سن(  منحني ،به عالوه . تر است   پايين ،ها  براي آن  يكار

ها در مطالعه خود از فـرم بـسط يافتـه تـابع              آن .تر از مردان است     مسطح بسيار
  . اند دريافتي مينسر استفاده نموده

  
  مطالعات انجام شده در ايران  -3-2

مطالعات متعددي در زمينه موضوعات مختلف اقتصاد آموزش در كشور صورت           
 تحـت   1347 دكتـري  طـاهري درسـال         ةرسـال  ،ها گرفته است كه شايد اولين آن     

امـا تعـداد     . در دانـشگاه تهـران باشـد       "اقتصاد تعلـيم و تربيـت در ايـران        "عنوان  
هـاي   مطالعاتي كه به بررسي اثر آموزش بر درامد از طريق توابع دريافتي يـا مـدل               

  . اندك است،اند چند سطحي پرداخته
پابان نامـه كارشناسـي     در   در كشور باشد  محقق   شايد اولين    ،)1370(هاشميان-1

 در دانشگاه اصفهان كه مستقيماً بـه  "اثر درامدي آموزش"عنوان خود، با   ارشد  
هــاي  و بــا اســتفاده از داده ا.اســت ختــهتخمــين توابــع دريــافتي در ايــران پردا

 ، نـساجي  ،هـاي  گيري از درامدهاي كارگران در استان اصـفهان در بخـش           نمونه
 آموزش و   ،طبق نتايج اين پژوهش   . است دهكراورد  برق و آب، تابع دريافتي را بر      

 بـا   ،كـه   بر دريافتي افراد دارد به طـوري       ند، تأثير مثبت و معني دار     ،تحصيالت
ارتبـاط مثبـت و مـستقيم        ، افـراد  ت كه سطح تحصيال   ،توان گفت  اطمينان مي 

  .  در آينده داردها تنگاتنگي با رشد درامدهاي آن
 بــا اســتفاده از ،ي خــود در دانــشگاه لنــدنا دكتــرةرســالدر  ،)1999(نــادري  -2

ران يـ افتي افـراد در ا    يـ ر آمـوزش بـر در     ي به مطالعه تـأث    ،هاي چند سطحي   مدل
كـاربرد آن در     و   نسري م ةافتيبا استفاده از تابع دريافتي بسط       و  ا .ستپرداخته ا 

  
 

1- Stefan.C.Wolter and  Bernhard.A.Weber. 
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ــراي داده،حالــت چنــد ســطحي ــه  ب ــاي ا هــاي صــنايع كارخان ــه ا،راني ــ ب ن ي
نـد  ا   داراي ساختار سلسله مراتبي    ،هاي مورد استفاده    داده  كه ه است ديرس جهينت

 .كند  آماري را با اشتباه مواجه مي      هاي  هاي فرض   آزمون ،ها و چشم پوشي از آن    
ـ    ،رانياي ا  ع كارخانه ي در بخش صنا   ،چنين هم  كـاري بـه طـور       ة آموزش و تجرب

  .افتي كارگران مرتبط استي با ميزان در،كيستماتيدار و س معني
 اثــر ســرمايه انــساني و " عنــوانبــا ، دكتــري خــودةرســال در) 1381(يعلمــ -3

زا در   هـاي رشـد درون     گذاري دولت در نيروي انساني در چارچوب مدل        سرمايه
نـسر بـراي    ي م ةافتيافتي بسط   يكار بردن تابع در     با به  ، در دانشگاه تهران   "ايران

  :ستن زده اير را تخمي فرم تابعي ز،رانيا

∑
−

β+α+α+α+α=
7

1i
iii3

2
i2i10i S)jens()EX()EX()y(Ln  

تعـداد   EX   حاصـل از شـغل،  ةافتي سـاالن يـ   لگـاريتم در Ln(yi )،كـه در آن 
هـاي آمـوزش او،    سن فرد، منهـاي سـال    كه به صورتاست كاري ةهاي تجرب سال

ـ    مجذور سال  EXi) 2ˆ( ، شد محاسبه )سال ورود به دبستان    (6منهاي     ههـاي تجرب
ن متغير بيانگر آن است كـه       وجود اي . باشد است كه يك متغير كنترلي در مدل مي       

بيانگر جنس افراد اسـت   jensi .  وارونه استUرابطة سن و درامد افراد يك رابطة 
 -3 يابتـداي  -2سواد  بي -1 گروه 7 به  است، كهشاغلافراد  سطح سواد سطح siو 

 -7كارشناسـي   -6كارداني  -5سه سال دوم دبيرستان  -4سه سال اول دبيرستان    
 براورد مقطعـي  34حاصل از نتايج  . بندي شده است   دكتري رده و  كارشناسي ارشد   

بيـانگر آن اسـت    براي مناطق شهري و روستايي ايران،       1379 الي   1363هاي   سال
ـ     تحت تاثير سطح سواد، جنـسيت و سـال         ،كه درامد افراد     قـرار  هـا  آن ةهـاي تجرب

  .  گيرد   مي
  
  ها   تجزيه و تحليل توصيفي داده-4

هاي الگوي چند سطحي خطي، نگاهي       اي ناشي از برازش   ه افتهيل  يقبل از تحل  
نمونـه مـورد اسـتفاده، در ابتـدا،         . م داشـت  يافراد درون نمونه خواه    هاي ژگييبه و 
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پـس از      مشاهده از شـاغالن زن و مـرد  منـاطق شـهري بـود كـه                  13499شامل  
هاي الزم و حذف مشاهدات ناقص، تعداد  مـشاهدات نمونـة انتخـابي، بـه                  پردازش
 هـا  نفـر آن   1535و  %)  9/87(نفر مـرد     11101  ،تعداداز اين   . دي نفر رس  12636

 ننـسبت شـاغال   ،  1382در سال   دهند كه     ن اعداد، نشان مي   يا .زن بودند %) 1/12(
 برابر، متوسط سن افـراد      7ش از   يران در مناطق شهري، ب    يمرد به زن در بازار كار ا      

  .  سال بوده است 46/8ها، ل آنيهاي تحص  سال و متوسط سال37/28نمونه،
  1382 سطح سواد شاغالن مناطق شهري ايران در سال - 1جدول 
  درصد از كل مشاهدات  تعداد مشاهدات  لييرده تحص

  15/12  1536  بي سواد
  12/24  3046  ييابتدا
  49/20  2590  ييراهنما

  73/27  3503  متوسطه
  98/4  630  كارداني

  08/9  1147  كارشناسي
  45/1  184  تركارشناسي ارشد و باال

  100  12636  جمع
  شهري   درامد خانوار–نه يهزاز ري ي آمارگهاي ريز دادهاستخراج از : مأخذ 

 
. دهـد   لي نشان مـي   يك مقاطع تحص  ين را به تفك   ، سطح سواد شاغال   )1(جدول  
هـاي    ن مقـدار در سـال  يـ ا. اسـت %  5/12سواد از كل شـاغالن،       ن  بي  سهم شاغال 

. )1381علمـي ،    (سـت بوده ا %  43/14    و%  55/32 ب،ي  به ترت   1379  و    1363
 بر تعداد شاغالن با سـواد افـزوده         ، گذشته دهةدهند كه در دو      اين اعداد نشان مي   

  .شده است
بـر  . كنـد   ك زن و مـرد ارائـه مـي        ين را به تفك   ت سواد شاغال  ي، وضع )2(جدول  

 شهري،  از كل زنان شاغل   الت عالي،   ي نسبت زنان شاغل با تحص     ،ن جدول ياساس ا 
مـرد  ن   شـاغال  سـهم كـه   ي  باشد، درحال    مي نسبت مشابه در مردان    برابر     3با،  يتقر

 از كل مردان شاغل شهري، بيش از رقم مـشابه آن       گرتحصيلي،يبا مقاطع د  شهري  
ادي از  يـ  ز يكي از علل چنين وضعيتي اين است كـه درصـد          . استبراي زنان، بوده    

انـد كـه      و دولتـي شـاغل     هداشتيب در مشاغل    ،زنان شاغل در جامعة شهري كشور     
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  .الت باالترانديبا تحص  افرادها،  آن متقاضيينشتريب
  

 تعداد و سهم شاغالن زن و مرد شهري از كل شاغالن زن و مرد شهري بر حسب - 2  جدول 
  مقطع تحصيلي 

  جنس  عالي  رستانيدب  ييابتدا  بي سواد 
سهم   تعداد

  )درصد(
سهم   تعداد

  )درصد(
سهم   تعداد

  )درصد(
سهم   تعداد

  )درصد(
  29/12  1364  50  5550  33/25  2812  39/12  1375  مرد
  89/38  597  37/35  543  24/15  234  48/10  161  زن

 شهري   درامد خانوار–نه يهزاز ري ي آمارگهاي ريز دادهاستخراج از : مأخذ 
  

  هاي نمونه  به دست آمده از داده»  درامد–سن « هاي   منحني-4
بـا تحـصيالت     افراد عمدتاً ناشي از عامل كار است ، افراد        در جوامعي كه درامد     

اين اضافه درامد، به ميزان زيـادي ناشـي از          . آورند باال، درامد بيشتري به دست مي     
  .تأثير مثبت تحصيالت بيشتر، بر درامد افراد است

هايي است كه به طرزي ساده و سـريع ،           ،  از روش   » درامد –سن  «هاي    منحني
، ميـانگين   )3(جدول   .دهد  ثير تحصيالت بر درامد افراد را نشان  مي        اما تقريبي،  تأ   

. دهـد   هـاي سـني نـشان مـي         درامد شاغالن را بر حسب مقاطع تحـصيلي و گـروه          
سني كـه    هاي هم   دهند،  متوسط درامد گروه      گونه كه اعداد جدول  نشان مي       همان

 درامـد را روي  در صورتي كه مقـدار    . از تحصيالت باالتري برخوردارند، بيشتر است     
هـاي    محور عمودي و سن شاغالن را روي محـورافقي نـشان دهـيم ، بـه منحنـي                 

  . يابيم دست مي»  درامد-سن«
  

هاي سني با تحصيالت متفاوت در سال   متوسط درامد ساالنه شاغالن در گروه-3جدول
  )ريال(در ايران 1382

  تحصيلي رده
  

  گروه سني

كارشناسي ارشد   كارشناسي  دانيكار  متوسطه  ييراهنما  يايابتد  بي سواد
  و باالتر

24 -18  7665499  6789650  8519269  9132809 12429876 8745898 9012000 
29 -25  9043919  11655190  14561559  15145904  16105955  15871725  28633690  
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34 -30  9855326  16850278  19403303  21154267  22012857 21655017 38759380  
39 -35  10736623  16891264  20561479  24649606  23183922  29315500  54613589  
44 -40  12971770  19539571  25522032  25500445  24535320  32273789  51065691  
49 -45  16034347  22447189  25325059  27533956  31771098  36895809  55681303  
54 -50  15110047  24992474  28795303  26132612  22950562  32241080  79244454  
59 -55  19018681  23951357  28302704  26464728  24989472  50015237  72782853  

  51328571  40680000  12865444  24903736  26238954  22007776  12824759  سال به باال60

 شهري   درامد خانوار–نه يهزاز ري ي آمارگهاي ريز دادهاستخراج از : مأخذ 
  

را در مقـاطع تحـصيلي مختلـف، بـا      »  درامـد  -سـن « هـاي    ، منحني )1(نمودار
دهد كه درامـد      ن نمودار نشان مي   اي. دهد نشان مي ) 3(هاي جدول    استفاده از داده  

ها، از رونـدي افزايـشي دارد و در          كاري، با افزايش سن آن     ابتداي زندگي  شاغالن از 
حـداكثر درامـد    . رسـد   كاري، به حداكثر درامد حاصل از شغل مي        دهة سوم زندگي  

آيد و پس از      سال بدست مي   59 تا   50افراد در بيشتر مقاطع تحصيلي، بين سنين        
تـر از شـدت مرحلـة افزايـشي،          قطه، حداكثر، درامد ها بـا شـدتي كـم         رسيدن به ن  
  . يابند كاهش مي

دهند كـه افـراد بـا تحـصيالت      نشان مي »  درامد -سن« هاي    چنين، منحني   هم
كننـد و متوسـط درامـد سـاالنة افـراد، بـا               بيشتر، درامدهاي باالتري كـسـب مـي      

هاي سني يكـسان    گروهدر. باشد تحصيالت يكسان، در سنين متفاوت، يكسان نمي      
باشـند و ايـن    ، افراد با تحصيالت باالتر، داراي درامد حاصل از شغل بيـشتري مـي             

مـثالً، شـكاف درآمـدي بـين        . تر است  اختالف، در مقاطع باالي تحصيلي چشمگير     
تحصيالت كارشناسي با كارشناسي ارشد و باالتر، بيـشتر از شـكاف درامـدي بـين                

هـاي درامـدي، بـا        باشد و هر كـدام از شـكاف         ي مي تحصيالت كارداني با كارشناس   
  .شوند افزايش سن افراد بيشتر مي
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منحنی سن- درآمد در مقاطع مختلف تحصيلی 
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کاردانی  کارشناسی  کارشناسی ارشد   راهنمايی 

متوسطه ابتدايی بی سواد

  
  1382هاي سن درامد براي مقاطع مختلف تحصيلي در ايران در سال   منحني-1نمودار

  
 شهري   درامد خانوار–نه يهزاز ري ي آمارگهاي ريز دادهاستخراج از : مأخذ

  
   معرفي الگو-5

 ، تـابع دريـافتي      1382ن در مناطق شـهري در سـال         براي تبيين درامد شاغال   
   :١مينسر به صورت زير ارائه شده است

)1(   ∑
=β

β+α+α+α+α=
6

1
ii3210 EDugenexsqexLny  

,  لگاريتم دريافتي ساالنة حاصل از شغل افـراد برحـسب ريـال           Lny كه درآن،   
ex و    ٢هاي  تجربة كاري فـرد        سال  exsq     هـاي  تجربـه اسـت كـه             مجـذور سـال

  
 

  :به صورت زير به كار رفته است) 1999(ابع دريافتي مينسر در صنايع كارخانه اي ايران توسط نادري  ت-1
 2

654
2

3210 sm)st(ttsLny α+α+α+α−α+α+α=    
 تاثير موقعيـت شـغلي را       m بر دريافتي افراد،        تاثير متقابل تحصيالت رسمي و سال هاي  تجربة          Stكه در آن ،     

  . دهد بر تغييرات دريافتي افراد نشان مي
محاسبه شده  )  سال ورود به دبستان      ( 6 كاري به صورت سن منهاي سال هايĤموزش منهاي            سال هاي  تجربة    -2

  . است
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هـاي تجربـه       مدل است و رابطة غير خطي بين درامـد و سـال            متغيري كنترلي در  
  جنس  فـرد شـاغل        genباشد و     معكوس مي  Uدهد كه به شكل       افراد را نشان مي   

است كه به صورت يك متغير مجازي وارد مدل شده اسـت تـا اثـر جنـسيت فـرد                    
  .شاغل بر درامد او را نشان دهد

EDUi سواد،   گروه بي 7هاي تحصيلي شاغالن است كه طبق آن، افراد به            ، گروه
، راهنمايي، متوسطه، كـارداني، كارشناسـي،       ) تكميل يا عدم تكميل دوره    (ابتدايي،  

 به اين مفهوم است كـه       EDU1 مثالً. اند بندي شده  كارشناسي ارشد و باالتر، دسته    
 و در غير اين صورت، مقدار صفر        1 دايي باشد، مقدار  ــاگر فرد داراي تحصيالت ابت    

 در اقتـصاد  علت استفاده از مقاطع تحصيلي اين بوده است كـه . گيرد را به خود مي  
 درامدهاي حاصل از شغل، بيشتر تحت تأثير مقطع تحـصيلي شـاغالن قـرار            ،ايران

هـاي    در اين مطالعه، به جاي متغير سـال        ،ها، بنابراين  هاي تحصيل آن   دارد تا سال  
   .از متغير مقاطع تحصيلي استفاده شده استتحصيل، 

 سـرمايه انـساني از طريـق        -الگوي مطالعه حاضر، نشانگر نقش سرمايه انـساني       
 بر درامـد حاصـل از شـغل         -آيد دست مي   كاري افراد به    تحصيالت رسمي و  تجربة    

 درامـد خـانوار     -هاي  طرح آمارگيري از هزينه        افراد است كه با استفاده از ريزداده      
  . و روش تحليل چند سطحي بررسي شده است1382ري ايران در سال شه

  
   براورد الگو با استفاده از روش تحليل چند سطحي -5-1

ها به عنـوان  واحـدهاي تحليـل سـطح            با در نظر گرفتن استان    در اين مرحله،    
لگوي دو سطحي براي تابع دريافتي مينـسر متناسـب بـا شـرايط اجتمـاعي                دوم، ا 

  ها ساختار سلسله مراتبـي خواهنـد       و اين نكته  كه آيا داده      شده است    ايران، براورد 
 واحدي  -براي اين منظور، از آمارة درون     . ه است داشت يا نه، مورد بررسي قرارگرفت     

 كه مقـدار آن  بـا در نظـر گـرفتن متغيرهـاي توضـيحي و تـصادفي                   هاستفاده شد 
 تـا %  5/3( يعني حـدود  بوده است،%) 8تا % 5/3(ن مختلف در الگوي  براوردي، بي 

ها در واحدهاي سـطح      گروه بندي آن   بندي گروه هاي درامدي شاغالن،    تفاوت%) 8



 ...هاي  اثر آموزش بر درآمد افراد شهري در ايران با استفاده از روش مدل  263
  

 الگـو بـراي تبيـين رابطـة بـين درامـد و              8در مرحلـه بعـد،      . شـود  دو، مربوط مي  
براوردهـا،    اند كه نتـايج حاصـل از ايـن         متغيرهاي سرماية انساني به كار گرفته شده      

ة درست نمايي را در اثر وارد شدن متغيرهـاي توضـيحي            روند كاهشي مقادير آمار   
، چگونگي بـه دسـت آوردن مقـدار آمـارة           )2(رابطة  . دهند  جديد به الگو نشان مي    

  .    دهد درست نمايي را نشان مي

)2  (   2
e

2
u

2
u

00

0

σ+σ

σ
=ρ  

بر اساس اين نتايج، در     . است    آورده شده    )4(نتايج حاصل از براوردها، در جدول     
در . نمايان شـده اسـت    ديگر الگوها   ها، بيش از     بندي داده   ، اثر گروه   8 و 5لگوهاي  ا

كليـة  .  است 0673/0،  8 و در الگوي     0796/0، ميزان آمارة درون واحدي      5الگوي  
و كلية ضرايب سطح دوم در الگوي       % 92، در سطح    5ضرايب سطح دوم، در الگوي      

،  نـشان    8ت نمـايي در الگـوي       ميـزان آمـارة درسـ     . اند دار معني% 95، در سطح    8
 با هم، سـبب      هاي  تجربه     و مجذور سال    هاي  تجربة    دهد كه متغير ضريب سال      مي

  .شوند هاي فرض مي باال رفتن دقت آزمون
 ضرايب متغيرهاي عـرض از مبـدأ،        ،ها ن، به دليل اثر سلسله مراتبي داده      يبنابرا

رت تـصادفي در مـدل وارد        بايد به صـو    ،هاي  تجربه    و مجذور سال    هاي تجربه  سال
ج يل نتـا  يـ ، به عنوان الگوي مبنـا بـراي تحل        )6( از جدول    8 الگوي   ين،بنابرا. شوند

  .دشو انتخاب مي
)3 (  ij3ij2

2
ijijij EDU81.0EDu43.0Ex00103.0Ex089.031/14Lny ++−+=  

jijijij uEDUEDUEDUijEDU 0765 32.249.125.1499/0 +++++

eij3Ex12u2Exj2.uExj1.u2Exj2uExj1u ++++++  

) 1381(ج مطالعـة علمـي      يهـا بـا نتـا      سة آن يج حاصل از الگوي فوق و مقا      ينتا
ل دو سـطحي تـا      يـ ط تحل ي تحت شرا  Ex,Ex2رهاي  يب متغ يدهد كه ضر    نشان مي 

 يرزان تـأث  يـ م ن معنـي باشـد كـه      يا  تواند به   ن كاهش، مي  يا. اند افتهيحدي كاهش   
سة يـ افته است، در مقابـل، مقا     يتجربة كاري بر درامد حاصل از شغل افراد، كاهش          
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،  )1381(علمـي   ج مطالعـه    يرهاي مقاطع آموزشي در الگوي فوق با نتا       يب متغ يضر
ش اثر  ين امر، به معني افزا    يا. اند افتهيش  يب همگي افزا  ين ضرا يدهد كه ا    نشان مي 

ج، بـا   ين نتـا  يـ ا. ر در كـشور اسـت     يـ هاي اخ   افتي افراد در طول سال    يآموزش بر در  
دهنـد كـه در طـول دو دهـة            اند و نشان مـي     هاي موجود در جامعه سازگار      تيواقع

ان يـ درم. ه اسـت  داشـت شي  يـ امـدها، رونـدي افزا    گذشته، اثرگذاري آموزش بـر در     
داري  ب مقطع كارشناسي ارشد و بـاالتر، بـه طـور معنـي            يب الگوي فوق، ضر   يضرا

افتي افـراد بـا     يتم در يدهد كه لگار    ب نشان مي  ين ضر يا .ب است يه ضرا يباالتر از بق  
افتي يـ تم در يشتر از لگـار   يـ   واحـد ب    32/2رشـد و بـاالتر،        االت كارشناسـي    يتحص
باالتر، به طـور     رشد و ايعني افراد با تحصيالت كارشناسي       .باشد  ن بيسواد مي  شاغال

درامـد كـسب    ) افـراد بـي سـواد     (  از شـاغالن گـروه مبنـا         بيـشتر % 232متوسط،  
 از   شتريـ ب% 99الت متوسـطه، حـدود      ين، درامد افـراد بـا تحـص       يچن هم. كنند مي

  .درامد افراد بي سواد است
  

  ي مينسر در حالت دو سطحي  براورد تابع دريافت- 4جدول 
  8الگوي   7الگوي   6الگوي   5الگوي   4الگوي   3الگوي   2الگوي   1الگوي   قسمت ثابت

  
kβ  آمارة z 

kβ  آمارة z 
kβ  آمارة z  

kβ  آمارة z 
kβ  رةآما z 

kβ  آمارة z  
kβ  آمارة z  

kβ  آمارة z

Cons 
 16,35 461,6 16,09 421,6 15,43 397,1 15,45 356,5 15,47 274,8 14,27  302,3 14,29  287,1 14,31  245,1

EX 
     0,011 18,8  0,076 45,1  0,075 37,9  0,073 22,0  0,091  55,8  0,091  47,4  0,089  29,3 

EXX         0,0011- 40,5- 0,0011- 40,1- 0,0011- 17,7- 0,00106- 39,9  0,00106- 39,5-  0,00103- 18,7-

EBTEDAII  
                     0,44  14,4  0,43  14,13 0,43  14,0 

RAHNAMAII 
                     0,82  23,6  0,81  23,34 0,81  23,4 

MOTAVASETE
                     0,994  29,4  0,989  29,26 0,989  29,3 

KARDANI 
                     1,26  27,6  1,25  27,46 1,25  27,5 

KARSHENASI
                     1,50  36,9  1,49  39,75 1,49  36,7 

ARSHAD VA 
BALATAR                     2,34  33,2  2,32  33,05 2,32  33,1 
                                 قسمت تصادفي

Level2: 
Cons/cons  

  
0,0326 3,5  0,0333 3,5  0,0281 3,5  0,0374 3,2  0,072 3,1  0,0208  3,4  0,0263  3,04  0,0512 3,0  

Ex/conc 
             0,0005- 1,8-  0,003- 2,5-      0,0004- 39,52- 0,0023- 2,4- 
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  8الگوي   7الگوي   6الگوي   5الگوي   4الگوي   3الگوي   2الگوي   1الگوي   قسمت ثابت

  
kβ  آمارة z 

kβ  آمارة z 
kβ  آمارة z  

kβ  آمارة z 
kβ  رةآما z 

kβ  آمارة z  
kβ  آمارة z  

kβ  آمارة z

Ex/Ex 
             0,00003 2,8  0,00022 2,6      0,00002 2,84  0,00017 2,6  

Exx/cons 
                 0,00004 2,0          0,00003 2,0  

 
Exx/Ex 

 
                0,00000 2,2-          0,00000 2,3- 

Exx/Exx 
                 0,00000 1,7          0,00000 1,9  

Level 1: 
Cons/cons 0,989 79,4  0,962 79,4  0,85  79,4  0,84  79,3  0,84  79,2  0,72  79,4  0,71  79,31 0,71  79,2 

-2 * log(Lh) 35798,7  35450,1  33881,6  33825,3  33807,1  31769,2  31714,9  31690,7  

  3  3  3  3  3  3  4  3  تعداد تكرار

  
  :استفاده شده است زير از رابطهبه دست آوردن حداكثر تجربه شاغالن براي 

43203.43
00103.0*2
089.0

2
EX

EXX

EX
max ≅==

β
β

=  

با توجه به ضرايب الگوي انتخابي، حداكثر درامد شاغالن، به طور متوسط پـس              
  .  آيد  كاري بدست مي  سال  تجربة43از حدود 

  
   اثر آموزش  بر دريافتي، با در نظر گرفتن جنسيت فرد شاغل-6

كـسان  يهـاي شـغلي و         جداسـازي  ،هاي اجتماعي خاص كـشور      ژگييل و يبه دل 
 براي زنــان و مردان در جامعـه، تـصور بـر ايـن اسـت، كـه                  موقعيت شغلي نبودن  
عنـي،  ي. درامـد حاصـل از شـغل باشـد        تواند عامل مهمـي در تفـاوت         ت  مي  يجنس

هاي درامدي ناشي از جنسيت افراد مربـوط          بخشي از عرض از مبدأ الگو، به تفاوت       
 نيـ دهندكـه درا   نـشان مـي   ) 5(جدول  ارائه شده در  ج اجراي الگوهاي    ينتا. شود مي
ي كـه عـرض از مبـدأ،        ي، آن الگـو   )4(جـدول الگوهاي ارائه شده در     لت، همانند   حا
ر در نظـر گرفتـه   يـ  را متغ بههاي تجر ب مجذور سالي و ضر هاي  تجربه ب سال يضر

%  95ن الگو در سـطح      يب ا ية ضرا يكل. ج بهتري را در پي دارد     ي، نتا )4الگوي  ( است
ب، يـ  واحـدي بـه ترت     -ي و آمـارة درون    يدار بوده و مقدار آمـارة درسـت نمـا          معني

 هاي درسـت نمـايي،      مقايسه آماره  .باشند  مي) 08/0باً  يتقر (0783/0  و    8/30703
دهـد   ، نشان مـي   )6(و)5(هاي    در دو الگوي انتخابي بخش     Z  ارةدرون واحدي و آم   
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نتايج بهتري را در به دنبال      ) 5( از جدول    4الگوي  (  ،)6(كه الگوي انتخابي بخش     
0و0دهند كه     نشان مي  4براي الگوي   ) 5(نتايج جدول   . دارد 12u

2
2u =σ=σ  اسـت . 

2 ،به عالوه 
02u

2
1u و σσ   چنين بر اساس نتايج      هم .دهند ي را  نشان مي      مقادير كوچك

  . شود  كاري حاصل مي  سالگي تجربة42حداكثر درامد شاغالن، در حدود حاصل، 
42019.42

00104.0*2
0874.0

2
EX

EXX

EX
max ≅==

β
β

=  

ن معني است كه با ثابت در نظـر         يباشد و به ا      مي 74/0ت،  ير جنس يب متغ يضر
  از گروه مبنـا    شتريب% 74به طور متوسط، حدود      ر شرايط، درامد مردان   يگرفتن سا 

بـا اسـتفاده از روش يـك        ) 1381(ب، در مطالعـة علمـي       ين ضـر  يـ ا. اسـت ) زنان(
  بـه    76/0  و    72/0ب،    تيـ  بـه تر   1379 و   1363هـاي     بـراي سـال   ) OLS(يحسط

  .بوددست آمده 
  
  

 براورد تابع دريافتي مينسر در حالت دو سطحي با وارد كردن جنسيت شاغالن در - 5جدول 
  الگو

  4الگوي   3الگوي   2الگوي   1الگوي 
  تقسمت ثاب

kβ  آمارة z  
kβ  آمارة z  

kβ  آمارة z  
kβ  آمارة z  

Cons 
 13,7019  281,6  13,721  

  267,3  13,7109  283,6  13,743  223,9 
  

EX 
 0,090  57,0  0,0894 

  48,3  0,0900  56,6  0,0874  28,3  

EXX  
 0,0011-  41,7-  0,00107-  41,4-  0,00107-  34,2-  0,00104-  18,5- 

EBTEDAII  
 0,3828 12,9  0,376  12,7  0,3760  12,7  0,3752  12,6  

RAHNAMAII 
 0,7171  21,3  0,709 

  21,0  07117  21,1  0,7096  21,1  

MOTAVASETE  
 0,9468 29,1  0,941  28,9  0,9432  29,0  0,9408  28,9  

KARDANI 
 1,3583  30,8  1,349  30,6  1,3530  30,7  1,3495  30,7  

KARSHENASI 
 1,5946  40,6  1,589  40,4  1,5923  40,5  1,5852  40,4  

ARSHAD VA 
BALATAR 

  
2,3310  34,4  2,320  34,3  2,3246  34,4  2,3180  34,3  

 
Jens2 0,7413  31,9  0,7404  32,0  0,7388  31,9  0,7406  32,1  

                 تصادفيقسمت 
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  4الگوي   3الگوي   2الگوي   1الگوي 
  تقسمت ثاب

kβ  آمارة z  
kβ  آمارة z  

kβ  آمارة z  
kβ  آمارة z  

Level2: 
Cons/cons  0,0187  3,4307 0,0249  3,0577  0,01736  0,00125  0,05580  3,1  
Ex/conc 

     0,0004-  1,9-      0,00274-  2,6-  
Ex/Ex 

     0,00002  2,9      0,00019  2,7  
Exx/cons 

         0,00000  0,59548  0,00004  2,2  
 

Exx/Ex  
 

            0,00000  2,4-  

Exx/Exx 
         0,00000  0,04211  0,00000  1,9  

Level 1: 
Cons/cons 

0,6656 
  

79,4 
  0,6605  79,3  0,66085  79,3  0,65647  79,2  

-2 * log(Lh) 30787,555  30730,667  30736,529  30703,865  
  3  3  3  3  تعداد تكرار

  .اند  بي معنياز نظر آماري زده،  اعداد سايه
ي يلگـو ا  ، الگوي مورد بحـث    12راورد  هاي حاصل از ب     افتهي با توجه به     ،نيبنابرا

 جنسيت را بر درامد حاصل از شغل افـراد           و ر آموزش يكه به طور بهتري بتواند تأث     
آن بـه     در ، بـراورد الگـو     در هـا   ساختار سلـسله مراتبـي داده      يرنشان دهد و نيز تأث    

   . است)5( از جدول 4 الگوي ده باشد،خوبي لحاظ ش
  
  گيري   خالصه و نتيجه-6

 پژوهش، اثر آموزش بر درامد افراد در ايران و چگونگي رفتار متغيرهاي             در اين 
اصلي سرماية انساني براي تبيين تفاوت دريافتي در چارچوب نظريـة مينـسر و بـا                

  . استفاده از روش تحليل چند سطحي، بررسي شده است
از . بررسي و تحليل تأثير آموزش بر درامد افراد مـوارد اسـتفاده متعـددي دارد              

توان به كـاربرد توابـع دريـافتي در تحليـل نرخهـاي بـازده سـرمايه                   ن جمله، مي  آ
هـا در تحليـل توزيـع        هاي آموزشي در سطوح گوناگون تحصيلي و نقش آن          گذاري

چنان كه مينـسر توانـسته اسـت، ارتبـاط بـين              هم. درامدهاي شخصي، اشاره كرد   
شان دهد و بعـدها نيـز       پراكندگي درامدها و تحصيالت را از طريق توابع دريافتي ن         

اي، شهر و روستا و در جوامع مختلف، اين توابع، به صورت پاية               در مطالعات منطقه  
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  .است محاسبات تفاوت در توزيع درامد به كار گرفته شده
بـه خـصوص روش     (از روش يك سطحي      تقريباً در همه مطالعات انجام گرفته،     

OLS(    هـا در ايـن      عـي، بيـشتر داده    درحالي كه در دنيـاي واق     . است ، استفاده شده
، به تخمين ناكـارا و بـه   OLSاز اين رو، روش    . زمينه، ساختار سلسله مراتبي دارند    

  .شود هاي فرض غير قابل اعتماد منجر مي دست آمدن آزمون
هاي سلسله مراتبي را      روش جديد چند سطحي، در مقابله با اين مشكل،  داده          

هاي كاراتري براي ضرايب رگرسيون به       خمينبا كاربرد اين روش، ت    . به كار مي برد   
هـاي سلـسله مراتبـي،       روش چند سطحي، به هنگام استفاده از داده       . آيد دست مي 

دار را فـراهم     هـاي آمـاري معنـي      امكان براورد خطاي اسـتاندارد درسـت و آزمـون         
تري را در    به طور كلي، استفاده از اين روش تجزيه و تحليل، نتايج مطلوب           . كند مي
  .   هاي مرسوم در پي دارد يسه با روشمقا

ها و اسـتفاده از روش        ساختار سلسله مراتبي داده    در اين مطالعه، در نظرگرفتن    
 –طرح آمـارگيري از هزينـه       هاي    دادهريزبراي  ) دو سطحي   (ل چند سطحي    يتحل

 بـا اسـتفاده از تـابع درامـدي          و 1382ران در سـال     يـ بودجه خانوار شهري ا   درامد  
 الگوهـاي  متفـاوتي      ،رانيـ اقتـصادي  ا    ط اجتمـاعي و   يق آن با شـرا    ينسر و تطب  يم

بـا كـاربرد   (ة انتخاب شـده  يني براورد شده، در الگوي به هاان الگو ياز م . براورد شد 
هـاي     هاي  تجربـه، و مجـذور سـال          ب سال ي، عرض از مبدأ، ضرا    )الگوي دو سطحي  

اصل از الگوي انتخابي    ج ح ياهم نتا . اند تجربه به صورت تصادفي در نظر گرفته شده       
  :دباش به صورت زير مي

ر مثبـت و  ي آموزش، بر درامد حاصل از شغل شاغالن مناطق شهري كشور تـأث       -1
متفـاوت اسـت و بـا       در سطوح تحصيلي مختلف،   اين اثر،   مقدار   معني دار دارد،  

ة ية سـرما  يـ  حاصـل، بـا نظر     ةجـ ينت .شـود  افزايش تحصيالت، اثر آن بيشتر مي     
  . سازگار است عات تجربي مختلفانساني و مطال

، اسـت هـا    هاي درامدي آن    ر مهمي در بررسي تفاوت    ي، متغ  شاغل ت افراد يجنس -2
بيشتر از زنان   % 74 درامد حاصل از شغل مردان به طور متوسط،          ،به طوري كه  



 ...هاي  اثر آموزش بر درآمد افراد شهري در ايران با استفاده از روش مدل  269
  

 و بـا    هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي كـشور         با توجه به مشخصه    اين نتيجه،    . است
  .ار زنان، مورد انتظار بوده استهاي بازار ك توجه به ويژگي

كـه در آن     هـا،  ل دو سطحي بـر روي داده      يج حاصل از اعمال تحل    يبه عالوه، نتا  
ل سـطح   يـ هـاي تحل     واحد ،ل سطح دو و شاغالن    يهاي كشور، واحدهاي تحل     استان
ل آثـار   يـ هـاي درامـدي بـه دل        از تفـاوت  % 8كـه حـدود     . دهنـد   اند، نشان مـي    اول

ها و قرار گرفتن واحدهاي سطح اول        ر سلسه مراتبي داده   بندي ناشي از ساختا    گروه
   .استدر واحدهاي سطح دوم 

دهد كـه درامـد حاصـل از         براوردها نشان مي  به دست آمده از     ج  ينتاچنين،   هم
هـا قـرار     هـاي  تجربـه آن       ت و سـال   يجنـس  ر سـطح سـواد،    ي تحت تـأث   ،شغل افراد 

  :توان گفت بنابراين، مي .رديگ مي
رچـه سـطح سـواد     ه. دارد  شـاغالن  داري بردرامـد   رمثبت ومعني  اث ،سطح سواد  -1

. شـود  مـي   بيشتر ،)سواد بي  افراد(با متغير پايه    افراد   شكاف درامد    ،باشد باالتر
 مقطع تحـصيلي بـه       يك  سواد از    سطح  با افزايش  ،βi به عبارت ديگر، ضريب   
  . يابد مقطع ديگر، افزايش مي

 ة يـك رابطـ    بـه صـورت     و مثبـت دارد   اثـر  اد برسطح درامد افر    ههاي تجرب  سال -2
نقطة وجود يك     بيانگر ، ه تجرب هاي  سال متغير كنترلي مجذور   درجه دوم است،  

از نقطة  . مهارت است  وتحصيالت  دركسب  و  )  كاري   و تجربة (سنبراي   حداكثر
، بيـشتر   كسب درامد  ،انتظار افزايش مهارت و به تبع آن        ديگر ، به بعد  ماكزيمم

  . وجود ندارد
 ، بـه  ه سال تجرب۴۲ شاغالن شهري با   ،۱۳۸۲ سال نتايج به دست آمده، در    براساس  

اگر سن ورود بـه دبـستان       . ندا دهيرس حاصل ازشغل خود     ة درامد ساالن  حداکثر
ايـن مقـدار     ،)سـال ۸,۴۶( و متوسط سطح سواد در منـاطق شـهري          )  سال ۶(

، بـراي    سن يك فـرد سـاكن در منطقـة شـهري           ،توان گفت كه   مي اضافه شود، 
 ۵۶,۵ بـه طـور متوسـط در حـدود           ،ساالنه حاصل ازشغل  كسب حداکثر درامد    

  سال بوده است 
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 نـشان   هـاي تجربـه   کواريانس منفي بين ضرايب عـرض از مبـدأ و متغيـر سـال       ‐۳
تـري بـراي متغيـر       شـيب کـم    هاي با عـرض از مبـدأ بـاالتر،         دهد که استان   مي
افراد ممکن است، به اميد     ر کرد كه    توان اظها  ميبنابراين  . دارند  هاي تجربه  سال

تر رضـايت    هاي پايين   به درامد  ،هاي درامدي باالتر در آينده     دستيابي به فرصت  
  .دهند

بـه خـصوص آمـوزش      (با توجه به تغييرات به وجود آمده در سيستم آموزشـي            ‐۴
اند که فقط داشـتن       مردم به تدريج به اين نتيجه رسيده       ،و اقتصاد کشور  ) عالي
ها از يک شـغل خـوب، کـافي نيـست و نقـش سـطح                 راي اطمينان آن   ب  تجربه

  .ها، بيشتر است تحصيالت افراد در درامدهاي آن
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