
فصلنامۀ  علمی 

برآورد تابع تولید آموزش در استان ایالم: رویکرد رگرسیون چندکی

 
                                                                        علی سایه میری1 

                                                                          مریم کریمی کندوله2
                                                                     صالح ابراهیمی3 

چکیده
اقتصاددانـان و دیگر دانشـمندان علوم انسـانی شـواهد گسـترده ای ارائه داده اند کـه آموزش افراد 
را مولدتـر می کنـد و درنتیجـه درآمـد آنهـا را افزایـش می دهـد. آمـوزش و پـرورش همچنیـن 
مزایـای غیرمالـی، از جملـه بهبـود سـالمت و ادغام اجتماعـی را فراهـم می آورد. سـرانۀ بودجۀ 
آموزشـی عمومی، درآمد سـرانه، مخارج صرف شـده بـرای آموزش و تعداد معلـم از اصلی ترین 
نهاده هـای توضیح دهنـدۀ تابـع تولیـد آمـوزش هسـتند؛ بنابرایـن شناسـایی عوامل مؤثر بـر تابع 
آمـوزش از لحـاظ کارکردهـای اقتصـادی و اجتماعـی بـرای سیاسـت گذاران مهـم و ضـروری 
اسـت. ایـن مطالعـه با هـدف بـرآورد تابع تولیـد آمـوزش )ابتدایی و متوسـطه( در اسـتان ایالم 
طـی دورۀ زمانـی 1398-1382 انجام شـد. روش شناسـی ایـن مقاله مبتنی بر تخمیـن تابع تولید 
بـا اسـتفاده از روش اقتصادسـنجی و تکنیـک رگرسـیون چندگـی بـود. نتایج این مطالعه نشـان 
داد کـه در بیـن 7 متغیـر مـورد اسـتفاده در تابـع تولید آمـوزش برآورده شـده برای اسـتان ایالم، 
5 متغیـِر مخـارج آموزشـی خانـوار، نسـبت معلم بـه دانش آمـوز، تعداد مـدارس، درآمد سـرانه 
و شـاخص قیمـت اسـتانی از تعیین کننده هـای اصلـی نـرخ پوشـش تحصیلی هسـتند. دو متغیر 
مخـارج عمرانـی اسـتانی و نسـبت دانش آمـوز به جمعیـت نیـز از تعیین کننده های نرخ پوشـش 

تحصیلی در اسـتان ایالم نیسـتند.
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برآورد تابع تولید آموزش در استان ایالم: رویکرد...

مقدمه
آمـوزش رسـمی،1  بـه طـور عمـده از طریـق کسـب مهارت هـای جدیـد، هـم از نظـر 
شـناختی )ماننـد سـواد( و هـم از نظـر غیرشـناختی )ماننـد مهارت هـای اجتماعـی و 
سـازمانی(، رفـاه افـراد را افزایـش می دهـد؛ بنابرایـن  درک فراینـدی کـه آموزش رسـمی 
آن مهارت هـا را ایجـاد می کنـد، بـرای تدویـن سیاسـت های مؤثـر آمـوزش بسـیار مهـم 
اسـت. اقتصاددانـان ایـن فراینـد را بـه عنـوان تابـع تولیـد آمـوزش2  توصیـف می کننـد 
)دامـون و گلیـو3،  2007: 47؛ لـی4،  2013: 289؛ آشـورس و همـکاران5،  2017: 48(. 
اقتصاددانـان بـه مـدت دو سـده، کارخانه ها، مزارع و سـایر سـازمان های تولیـدی را مورد 
مطالعـه قـرار داده و بـه تدریـج چهارچوبـی جامـع و در عیـن حـال انعطاف پذیـر بـرای 
تفکـر در مـورد فرایندهـای تولیـد ایجاد کرده انـد. در ابتدا بـه تصویر کشـیدن آموزش به 
عنـوان تولیـد ممکـن اسـت عجیـب به نظـر برسـد؛ اما تأمـل بیشـتر در ایـن روش مفید 
اسـت؛ زیـرا چارچوبـی جامـع برای تفکـر در مـورد چگونگـی تولید آموزش رسـمی از 
ایـن مهارت هـا را فراهـم می کنـد )هالفـورد6،  2020: 107(. در پـس بسـیاری از تجزیـه 
و تحلیل هـای اقتصـاد آمـوزش و پـرورش یـک تابـع تولیـد نهفته اسـت. ایـن چارچوب 
راهنمایـی اساسـی را در مـورد چگونگـی اسـتفاده از داده هـای آمـوزش و پـرورش برای 
بـرآورد تأثیـر سیاسـت های آمـوزش و پـرورش )و سـایر عوامل علی( در کسـب مهارت 
دانش آمـوزان ارائـه می دهـد. فرایند یادگیری مهارت های شـناختی و غیرشـناختی توسـط 
عوامـل مختلفـی تعییـن می شـود. توابـع تولیـد به سـادگی ایـن فراینـد را به عنـوان یک 
رابطـۀ ریاضـی نشـان می دهنـد. ایـن روابـط می تواند بسـیار انعطاف پذیـر باشـد و تقریبًا 
بـرای هـر فراینـد یادگیـری امکان پذیـر اسـت )دانـگ7،  2007: 17؛ دانـگ و روگـرز8،  

2008: 171؛ آبیـرو و همـکاران9،  2015: 353(. 
     بنیادی تریـن تحلیـل نظـري فعالیت هـاي تولیـدي در چارچـوب نظریـۀ بنـگاه ارائـه 

1. Formal Education
2. Education Production Function
3. Damon and Glewwe
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شـده و فصـول ویـژه اي از کتـب اقتصاد ُخـرد به این مهـم اختصاص یافته اسـت. در این 
چهارچـوب، سـؤاالتی کلیدي، شـامِل میزان تولیـد، میزان به کارگیري عوامـل تولید، میزان 
پرداختـی بـه عوامـل تولیـد، فنـاوري تولید و ...، کـه به تصمیمـات راهبـردي تولیدکننده 
معطـوف اسـت، واکاوي و تحقیـق می شـود؛ البتـه عناویـن یـا نظریه هـاي دیگـري مانند 
نظریـۀ سـازمان، نظریـۀ تولیدکننـده و نظریـۀ وابسـتگی بـه منابـع نیـز اسـتفاده شـده اند؛ 
کارکـرد اصلـی همـۀ نظریه هـا ارائـۀ پاسـخی مناسـب بـه سـؤاالت اساسـی در مـورد 
تصمیمـات تولیدکننـده اسـت؛ بدین ترتیب، ضمـن تبیین واقعیت هـا و تصمیمات مربوط 
بـه تخصیـص منابـع تولیدکننـدگان، در تحلیل هاي نظري هدف آن اسـت کـه راهکارها و 
راه حل هـاي مشـخصی براي مسـائل و مشـکالت تولید کاال یـا خدمات و فراینـد آن ارائه 
شـود. کاربردهـاي تابع تولید بسـیار متنوع هسـتند؛ اما مالحظات خـاص و متعددي پیش 
روي تحلیلگـران، مدیران و سیاسـت گذاران اسـت )مانند انتخاب صورت و سـاختار تابع 
تولیـد، چندوجهـی بـودن کیفیـت، مسـئلۀ قیمت، سـاختار چندسـطحی واحدهـا و تنوع 
واحـد تحلیـل، روش هاي تخمین و برازش متعدد و مسـائل انتخاب و درونزایی ناشـی از 
نـوع تصمیمـات( کـه غفلـت از آنها دقـت و اعتبار یافته هـا و دسـتاوردهاي علمی ذیربط 
را بـه شـدت خدشـه دار می کنـد. اقتصاددانان و سـایر دانشـمندان علوم اجتماعی شـواهد 
قانع کننـده ای را جمـع آوری کرده انـد که نشـان می دهد آموزش سـبب افزایـش بهره وری 
افـراد و درنتیجـه افزایـش درآمـد آنها می شـود. آمـوزش همچنیـن مزایای غیرمالـی مانند 
بهبـود سـالمت و ادغـام اجتماعـی را فراهـم می کنـد. شـکاف در سـطح زندگـی بیـن 
کشـورهای پیشـرفته و در حـال توسـعه ممکـن اسـت بـه دلیل شـکاف های گسـترده در 

آموزش باشـد. 
     بررسـی وضعیت شـاخص های آموزشـی تا پایان تحصیالت متوسـطه در اسـتان ایالم، 
بیانگـر تفاوت هـا و فاصله هایـی چشـمگیری نسـبت بـه اسـتان های برخوردار و متوسـط 
کشـوری اسـت. از نظـر شـاخص های نسـبت دانش آموز بـه کالس، نسـبت دانش آموز به 
معلـم، تعـداد مدارس، تعداد کالس و تعـداد دانش آموز، نرخ پوشـش تحصیلی در مقاطع 
مختلـف  بخشـی از ایـن واقعیـت را نشـان می دهـد )جدول شـمارۀ 1(. لـذا تخمین تابع 

تولیـد آمـوزش در اسـتان ایـالم و عوامل مؤثر بـر آن از اهمیت باالیی برخورداراسـت.
     بـا توجـه بـه ایـن موضوع، هـدف این مطالعه، بـرآورد تابـع تولید آمـوزش ابتدایی و 

علی سایه میری - مریم کریمی کندوله - صالح ابراهیمی 
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متوسـطه در اسـتان ایـالم طـی دورۀ زمانـی 1382-1398 بـا رویکرد رگرسـیون چندکی1  
است. 

پیشینۀ موضوع 
سـامتی و همـکاران )1382( بـه بـرآورد تابـع تولیـد خـاص آموزشـی در قالـب سیسـتم 
معـادالت همزمـان، بـه روش حداقل مربعـات وزنـی )WLS( پرداختنـد. داده های مورد 
اسـتفاده در ایـن پژوهـش مربـوط بـه 21 دانشـگاه دولتی کشـور در دورۀ زمانـی -1377
1373 بـوده اسـت. نتایـج نشـان داد کـه در سـال های مـورد مطالعـه در ایـن پژوهـش، 
سیاسـت های پذیـرش دانشـجویان کارشناسـی دانشـگاه ها باعـث افزایـش کیفیـت تولید 
آموزشـی آنهـا نشـده اسـت. بـا این حـال کیفیـت هیئـت علمـی، بودجه هـای گروه های 
آموزشـی، عملیـات کمـک آموزشـی و بودجه هـای اختصاصـی دانشـگاه ها در جهـت 
ارتقـای سـطح کیفیـت تولید آموزشـی بـوده اسـت. افزایـش بودجه های خدمـات اداری 
باعـث کاهـش کیفیـت تولیـد آموزشـی گردیـده و بودجه هـای پژوهشـی باعـث کاهش 

دامنـۀ فعالیت هـای آموزشـی دانشـگاه ها شـده اسـت.
     عمـاد زاده و همـکاران )1393( در مطالعـه ای بـه بررسـی اثـر آمـوزش بر سـالمت در 
ایـران در دورۀ زمانـی 1353-1389 پرداختنـد. آنهـا ابتدا تابع تولید سـالمت را بر اسـاس 
مـدل گروسـمن )1972( تعریـف کردنـد؛ سـپس الگـوی تحقیق را بـا اسـتفاده از تکنیک 
هم انباشـتگی یوهانسـن و مـدل تصحیـح خطا بـرآورد نمودنـد. نتایج این پژوهش نشـان 

داد کـه بیـن آموزش و سـالمتی، رابطـۀ تعادلـی بلندمدت و مثبت وجـود دارد.
    نـادری )1394( بـه بررسـی کاربردهـای اساسـی تابـع تولیـد در تحلیـل فعالیت هـا و 
سـتانده های آمـوزش عالـی پرداختـه اسـت. در پژوهـش وی ابتـدا بـا اسـتفاده از روش 
اسـتنادی- تحلیلـی ماهیـت فعالیت هـای آمـوزش عالـی بررسـی شـد؛ سـپس 11 مـورد 
از کاربردهـای راهبـردی تابـع تولیـد در چارچـوب نظریـۀ تولیدکننده، شـامل مشـخص 
کـردن منطقـۀ عقالنـی یا اقتصـادی فعالیت، مشـخص کـردن وضعیـت بازده بـه مقیاس، 
تحلیـل نابرابـری عملکـرد واحدهای آموزشـی/ پژوهشـی و غیره مورد تحقیق و بررسـی 
قـرار گرفـت. نتایـج نشـان داد کـه کاربردهـای تابـع تولیـد در آموزش عالـی با مسـائل و 
چالش هایـی همچـون: ماهیـت چندمحصولـی سـتانده های آمـوزش عالـی، تنـوع و تکثر 

1. Quantile Regression

برآورد تابع تولید آموزش در استان ایالم: رویکرد...
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عوامـل تأثیرگـذار بـر سـتانده ها، کیفیـت سـتانده ها و چالش هـای مربـوط بـه سـنجش 
آن، نبـود قیمـت بـرای سـتانده های آموزشـی، تنـوع واحدهای تحلیل و سـاختار سلسـله 
مراتبـی داده هـا، سـاختار تابـع تولیـد و مسـائل مرتبـط بـا آن، روش های تخمین، مسـائل 
انتخـاب و درونزایـی و محدودیت هـای آمـاری مواجـه اسـت؛ لـذا بی توجهی به مسـائل 
و چالش هـای ذکرشـده، کـه در تصمیم گیری هـای مدیریتـی و سیاسـت گذاری ها نقشـی 
اساسـی ایفـا می کننـد، دقـت و اعتبار کاربردهـای تابع تولیـد را تحت تأثیر قـرار می دهد.
در مطالعـات خارجـی نیـز بایتـی1  و همـکاران )2018(، نهاده هـا، مشـوق ها و مکمل هـا 
در بخـش آمـوزش تانزانیـا را بررسـی کردند. نتایج این مطالعه نشـان می دهـد که ترکیب 
معلـم  بهبودیافتـۀ  انگیزه هـای  بـا  پیش فـرض(  )سیاسـت  مدرسـه  ورودی  هزینه هـای 
می توانـد بـه طـور قابـل توجهـی مقرون بـه صرفه بـودن هزینه هـای عمومـی در آموزش 

و پـرورش را افزایـش دهد.
    چانـگ2  و همـکاران )2019( در مطالعـه ای بـه بررسـی و بـرآورد تابـع تولید آموزش 
در چیـن، طـی دورۀ زمانی 1990-2015 با تابع تولید ترانسـلوگ پرداختنـد. نتایج برآورد 
این مطالعه نشـان داد سـرانۀ بودجۀ آموزشـی عمومی، درآمد سـرانه، مخارج صرف شـده 
بـرای آمـوزش و تعداد معلـم از اصلی تریـن نهاده هـای توضیح دهندۀ تابـع تولید آموزش 

بوده اند. 

مبانی نظری
مروری مختصر بر توابع تولید

تابـع تولیـد بیانگـر رابطـۀ تکنیکـی تبدیـل نهاده ها بـه ستاده هاسـت؛ به تعبیـر دیگر، یک 
مفهـوم فیزیکـی اسـت و به صورتـی کاربـردی و سـاده رابطـۀ بیـن نهاده ها و سـتاده های 
تولیـد را نشـان می دهـد؛ بـه عبارتـی ایـن تابـع نشـان دهندۀ حداکثـر سـتاده ای اسـت که 
از ترکیبـات مختلـف نهاده هـای تولیـد بـه دسـت می آیـد. تابع تولیـد به اشـکال مختلفی 
ممکـن اسـت ظاهـر شـود؛ به گونـه ای کـه در سـاده ترین فـرم، بـه صـورت خطـی و در 
شـکل های پیچیده تـر بـه صـورت درجـۀ دوم یـا باالتـر، لگاریتمـی و نیمه لگاریتمـی، 
نمایـی و غیـره می توانـد بیـان گـردد. تعیین فرم دقیـق این تابع تـا حدود زیادی بسـتگی 

1. M biti
2. Chang
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بـه شـرایط تولیـد دارد. )دبرتیـن، 1376: 116(. نظریه هـا بـه صـورت کامـاًل انتزاعـی 
واقعیت هـاي مربـوط بـه تولیـد را تبییـن و واکاوي می کننـد. بسـیاري از جنبه هـاي عینی 
و عملیاتـی ممکـن اسـت در تحلیل هـاي نظري مسـکوت یا مفروض گذاشـته شـوند؛ به 
عنـوان نمونـه، بـراي تولیـد کاال یـا خدمتـی به کارگیـري عوامـل تولیـد جـزو گزاره هاي 
اصلـی تحلیـل نظـري در نظر گرفته می شـود؛ امـا اینکه میـزان تولید و میـزان به کارگیري 
هریـک از عوامـل تولیـد چقـدر باشـد، ترکیب بهینـۀ عوامل تولیـد چه مقدار اسـت و ...، 
بـا فنـون و ابـزار تکمیلـی ارزیابـی می شـوند که بـا عناوینی ماننـد تابع تولیـد و الگوهاي 
نظـري از آنهـا یـاد می شـود. همانطـور که بحث شـد، تابـع تولید انـواع مختلفـی دارد که 

در ادامـه بـه برخـی از مـوارد پرداخته می شـود.

تابع کاب- داگالس1 
یکـی از معروف تریـن توابعـی کـه در بیـان روابـط سـاختاری در تولیـد از گذشـته های 
دور مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، تابـع کاب- داگالس می باشـد. این تابع بسـیاری 
از ویژگی هـای تابـع تولیـد نئوکالسـیک ها را داراسـت. پارامترهـای تابـع کاب- داگالس 
کشـش های تولیـد نهاده هـا را نشـان می دهـد. بخشـی از محدودیت هـای سـاختاری این 
تابـع، از مطلوبیـت آن در کارهـای تجربـی در سـال های اخیـر کاسـته اسـت؛ از جملـه 
می تـوان بـه ثابـت بـودن کشـش های تولیـدی نهاده ها در آن اشـاره کـرد؛ عالوه بـر این، 
ایـن فـرم تنهـا یـک ناحیـۀ تولیـدی را برای هـر نهاده نشـان می دهـد و قادر بـه تبیین هر 
سـه ناحیـه از تابـع تولیـد نیسـت. همچنیـن بـازده نسـبت بـه مقیـاس در این تابـع بدون 
توجـه بـه سـطح تولیـد تعییـن می شـود و کشـش جانشـینی آن نیـز برابر عـدد ثابت یک 

اسـت. فـرم جبـری آن به صـورت زیر اسـت: 

                                                                                                  )1(

)CES( تابع کشش جانشینی ثابت
تابـع کشـش جانشـینی ثابـت یکـی دیگـر از فرم هـای مـورد توجـه در مطالعـات تجربی 
اسـت کـه بسـیاری از ویژگی هـای تابـع تولیـد نئوکالسـیک ها را دارد. ایـن تابـع هـر 

1. Cobb – Douglas
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سـه نـوع بازدهـی نسـبت بـه مقیـاس و بـا هـر درجـه ی از همگنی را نشـان می دهـد. از 
محدودیت هـای فـرم CES می تـوان بـه ثابـت بـودن کشـش جانشـینی بین دو نهـاده در 
آن اشـاره کـرد کـه بسـتگی بـه نسـبت نهاده ها نـدارد و هـر عـددی از صفر تـا بی نهایت 
را ممکـن اسـت به دسـت دهـد؛ همچنین همانند تابـع کاب  - داگالس، همـواره تنها یک 

ناحیـه از نواحـی تولیـد نئوکالسـیک ها را تبییـن می کنـد.
فرم جبری آن به صورت رابطۀ زیر می باشد:

                                                                       )2(

تابع ترانسلوگ    
تابـع ترانسـلوگ تقریبـاً بسـیاری از ویژگی هـای تابـع تولیـد نئوکالسـیک ها را تأمیـن 
می کنـد. از مشـخصات دیگـر ایـن تابع آن اسـت که اجازه می دهد کشـش های جانشـینی 
و کشـش های تولیـدی، بسـته بـه سـطح مصـرف نهاده هـا، تغییر کننـد؛ به عالوه، مشـتق 
اول ایـن تابـع محدودیتـی از نظـر عالمـت نـدارد؛ به عبـارت دیگـر، تابع ترانسـلوگ هر 
سـه ناحیـۀ تولیـدی را نشـان می دهد و تولید نهایـی در آن فزاینده، کاهنده یا منفی اسـت. 
در ایـن تابـع عـالوه بـر پارامترهای متغیرهـای اصلی، ضرایـب روابط متقابـل متغیرها نیز 
بـرآورد می شـود )حسـین زاده و سـالمی، 1383: 61( فـرم جبری آن به صـورت زیر بیان 

می شـود:

      )3( 

تابع درجۀ دوم تعمیم یافته
ایـن تابـع نیـز بسـیاری از ویژگی های تابـع تولید نئوکالسـیک ها را تأمیـن می کند؛ عالوه 
بـر ایـن، کشـش های تولیـدی در ایـن تابـع هماننـد تابـع ترانسـوگ، بسـتگی بـه میـزان 
مصـرف نهاده هـا دارد و مشـتق اول آن محدودیتـی از نظـر عالمـت نـدارد. ایـن تابـع 
نیـز سـه ناحیـۀ تولیـدی را نشـان می دهـد و در آن، پارامترهـای روابـط متقابـل نهاده هـا 
بـرآورد می شـود؛ درنتیجـه امـکان ارزیابی همزمـان اثر متقابـل نهاده ها بـر یکدیگر فراهم 
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می گـردد )همـان: 61(. فـرم جبـری آن نیـز بـه صـورت زیر اسـت:

                           )4(  

تابع لئونتیف تعمیم یافته
ایـن تابـع نیـز بـه جز یـک مورد، تمـام خصوصیـات تابـع تولیـد نئوکالسـک ها را تأمین 
می کنـد. سـایر خصوصیـت آن نیز مشـابه تابـع درجۀ دوم و ترانسـلوگ اسـت؛ به طوری 
کـه مشـتق اول آن محدودیتـی از نظـر عالمـت نـدارد و سـه ناحیـۀ تولیدی را نیز نشـان 

می دهـد )حسـین زاده و سـالمی، 1383: 62(. فـرم جبـری آن بـه صورت زیر اسـت:

                                     )5( 

تابع ترانسندنتال
تابـع ترانسـندنتال، شـکل تغییریافته ای از تابع کاب- داگالس اسـت کـه کلیۀ ویژگی های 
تابـع تولیـد نئوکالسـیک ها را تأمیـن می کنـد؛ عـالوه بـر ایـن، از آنجـا کـه تابـع کاب - 
داگالس جزئـی از تابـع ترانسـندنتال محسـوب می شـود کـه بـا مقیـد کـردن بـه دسـت 
می آیـد، بـه راحتـی امکان آزمـون برتری یکـی را بر دیگـری فراهم می آورد. کشـش های 
تولیـدی نهاده هـا در ایـن فـرم ثابت نیسـت؛ ولی مقـدار آنها تنهـا به میـزان مصرف همان 
نهـاده بسـتگی دارد. از خصوصیـات مطلـوب دیگـر ایـن تابـع آن اسـت که بازده نسـبت 
بـه مقیـاس در آن ثابـت نیسـت؛ بلکـه بسـتگی بـه مقدار مصـرف نهـاده دارد؛ بـه عالوه 
ایـن فـرم سـه ناحیۀ تولیـدی نئوکالسـیک ها را نشـان می دهد. بـا توجه به ایـن مجموعه 
صفـات، تابـع ترانسـندنتال را می تـوان یکی از فرم های مناسـب برای بیـان روابط تولیدی 
بـر اسـاس نظریـۀ تولیـد نئوکالسـیک ها دانسـت )همـان: 64(. فـرم جبـری آن نیـز بـه 

صـورت زیر اسـت: 
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                                     )6( 

رگرسـیون مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق را می تـوان به صـورت رابطۀ )1( نشـان 
داد:

     در رابطـۀ )ED ،)1: نـرخ پوشـش تحصیلـی، X1: مخـارج آموزشـی صرف شـده 
توسـط خانـوار، X2: بودجـۀ آموزشـی، X3: مخارج عمرانی اسـتانی، X4: نسـبت معلم 
بـه دانش آمـوز، X5: تعـداد مدارس، X6: نسـبت دانش آموز به کل جمعیـت، X7: درآمد 
سـرانه و X8: شـاخص قیمـت اسـتانی اسـت. داده هـای مورد اسـتفاده در ایـن تحقیق از 
سـالنامه های آمـاری وزارت آمـوزش و پـرورش و مرکز آمـار ایران گـردآوری و با روش 

دیـز1 فصلی شـده اند. 

روش شناسی 
در مطالعـات اقتصادسـنجی عمومـاً از روش هـای اسـتانداردی همچـون: حداقـل 
مربعـات معمولـی2 ، متغیرهای ابزاری3  و روش گشـتاورهای تعمیم یافته4  اسـتفاده 
شـده اسـت کـه میانگین تأثیـر متغیرهـای توضیحـی را در کل توزیع متغیر وابسـته 
توضیـح می دهـد. در ایـن مطالعـه نیـز بـرای بررسـی عوامـل مؤثـر بـر تابـع تولید 
آموزش در اسـتان ایالم از روش رگرسـیون چندکی اسـتفاده می شـودکه نخسـتین 
بار توسـط کوینکر و باسـت5  )1974( معرفی گردید و در مطالعات بعدی توسـعه 

1. Diz
2. Ordinary Least Squares
3. Instrumental Variables
4. Generalized Method of Moments
5. Koenker and Bassett
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داده شد )کوینکر و ماچادو، 1999: 56؛ کوینکر و هالوک، 2001: 34(. این روش به 
تدریـج به روشـی جامع بـرای تجزیه و تحلیـل آماری مدل های خطـی و غیرخطی 
متغیـر پاسـخ، در زمینه هـای مختلـف تبدیـل گردیـد. انگیـزۀ اصلـی به کارگیـری 
رگرسـیون کوانتایـل ایـن اسـت کـه بـا نگاهـی دقیـق و جامـع در ارزیابـی متغیـر 
پاسـخ، مدلـی ارائه شـود تا امـکان دخالت متغیرهای مسـتقل، نه تنهـا در مرکز ثقل 
داده هـا؛ بلکـه در تمـام قسـمت های توزیع، به ویـژه در دنباله های ابتدایـی و انتهایی 
فراهـم گـردد. ایـن روش همچنیـن محدودیـت مفروضـات رگرسـیون معمولـی، 
واریانـس ناهمسـانی و حضور تأثیرگـذار داده های پرت در بـرآورد ضرایب پدیدار 
را نـدارد و در مقایسـه بـا رگرسـیون حداقـل مربعـات معمولی )OLS( نسـبت به 
داده هـای پـرت و توزیـع غیرنرمـال قوی تـر اسـت؛ همچنیـن بـرآورد اثـر عوامـل 
مؤثـر در نقـاط مختلـف توزیـع نرخ پوشـش تحصیلی بر تابـع تولیـد را امکان پذیر 
می کنـد )کوینکـر و هالـوک، 2001: 45(. بـا توجـه بـه مزیت هـای ارائه شـده برای 
ایـن روش، در ایـن پژوهـش نیز از روش رگرسـیون چندکی اسـتفاده خواهد شـد.
مزایـای رگرسـیون چندکـی پیـدا کـردن ارتبـاط بیـن متغیرهـای کمکـی بـا سـایر 
بخش هـای توزیـع، به ویـژه چندک هـای انتهایـی توزیـع می باشـد. نیازی به شـرط 
نرمـال بـودن ندارد، نسـبت به داده هـای دورافتـاده نیرومند اسـت و چگونگی تأثیر 

متغیرهـای مسـتقل روی مـکان و مقیـاس و شـکل توزیـع را نشـان می دهد. 

چندک ها در رگرسیون چندکی:
فرض کنید YY  یک متغیر تصادفی با تابع توزیع تجمعی

)8( 
(FY)y( =P )Y≤y( FY)y( =P )Y≤y(           

                                                             
 است. چندک ττام متغیر YY  به صورت زیر تعریف می شود: 

)9(
QY)τ(=F−1Y)τ(=inf{y:FY)y(≥τ}QY)τ(=FY−1)τ(=inf{y:FY)y(≥τ}(             
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در اینجـا ττ  مقـداری بیـن 0 و 1 در نظـر گرفته می شـود؛ به این ترتیب مشـخص 
اسـت کـه مثـاًل منظور از چنـدک 0.1، کوچکتریـن مقدار از مقادیر yy  می باشـد و 
مقـدار تابـع توزیـع تجمعـی بزرگتر از 0.1 اسـت. بـرای پیدا کردن چنـدک ττام از 
روشـی که در ادامه معرفی می شـود اسـتفاده خواهد شـد. با اسـتفاده از توابع زیان 

بـه صـورت زیر از چندک های رگرسـیون چندکی اسـتفاده می شـود:

)10(
 ρτ)y(=y)τ−I)y<0((ρτ)y(=y)τ−I)y<0((                                                                  

منظـور از I)y<0(I)y<0( تابـع نشـانگر )Indicator Function( اسـت؛ بـه این معنی 
کـه مقـدار ایـن تابـع بـرای مقدارهـای کوچکتر از صفـر برابر بـا 1 و برای بقیـۀ مقدارها، 
Y− صفـر اسـت؛ بـه این ترتیـب برای پیـدا کردن چنـدک، از کمینه سـازی امیـد ریاضی

uY−u  نسـبت بـه uu  اسـتفاده می شـود؛ بنابراین خواهیم داشـت: 

minuE(ρτ(Y−u))=minu{(τ−1)∫u−∞(y−u)dFY(y)+τ∫∞u(y−u)dFY(y)}
minuE(ρτ(Y−u))=minu{(τ−1)∫−∞u(y−u)dFY(y)+τ∫u∞(y−u)dFY(y)}(11)                                      

بـا اسـتفاده از مشـتق گیری و بـا فـرض اینکـه جـواب بـرای کمینه سـازی همـان 
qτqτ ) چنـدک ττام( باشـد، می تـوان نوشـت: 

 )12(

0= (1−τ) ∫qτ−∞dFY (y) −τ∫∞qτdFY(y) 0 = (1−τ) ∫−∞qτdFY(y) −
τ∫qτ∞dFY(y)            

در نتیجه با توجه به پاسخ معادلۀ باال، خواهیم داشت:

 )13(
0=FY (qτ) − τ0 = FY (qτ) − τ                                                                                     
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و درنتیجه مشخص است که:
)14(

FY (qτ) = τFY (qτ) = τ                                                                                                 

بـه ایـن ترتیـب می تـوان چنـدک ττام را مطابـق بـا روشـی یافـت کـه بـر مبنـای 
کمینه سـازی تابـع زیـان بیـان شـد؛ زیـرا ایـن رابطـه بیانگـر همـان رابطـۀ

) F−1Y(τ)FY−1(τ) است. 

یافته ها و نتایج 
بررسی وضعیت استان ایالم در شاخص های آموزشی در مقایسه با کشور

در ایـن بخش وضعیت اسـتان ایالم در مقایسـه با سـایر اسـتان های ایـران از لحاظ 
شـاخص های آموزشـی و اقتصـادی- اجتماعی مورد بررسـی قـرار می گیرد. 

جدول شمارۀ )1(. بررسی وضعیت شاخص های آموزشی در استان ایالم )سال 1397(

متوسط کشوریایالمشاخص

نرخ پوشش 
تحصیلی

17/8522/95نسبت دانش آموز به کالس

15/4528/5نسبت دانش آموز به معلم

121910844تعداد مدارس

5305577811تعداد کالس

9474513271562تعداد دانش آموز

98/1697/16پایۀ اول

98/1398/66ابتدایی

95/3593/50متوسطۀ اول

83/1389/81متوسطۀ دوم
منبع: سالنامۀ آماری وزرات آموزش و پرورش )1399(
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     بر اسـاس نتایج جدول شـمارۀ 1، به طور متوسـط نسـبت دانش آموز به کالس 
در کل کشـور حدود 23 نفر و در اسـتان ایالم از متوسـط کشوری، پایین تر و حدود  
17/85 بـوده اسـت؛ همچنیـن بیشـترین نسـبت دانش آمـوز بـه معلم را اسـتان های 
تهـران، البـرز، قـم و مرکـزی و کمتریـن نسـبت را اسـتان های ایـالم، کردسـتان و 
کهگیلویـه و بویراحمـد داشـته اند. در کل کشـور در سـال تحصیلـی 96-97 تعداد 
کل مـدارس 108044، تعـداد کالس هـا 577811 و تعـداد کل دانش آمـوزان حدود 
1327562 نفـر و در اسـتان ایـالم نیـز تعـداد مـدارس، کالس هـا و دانش آمـوزان 
بـه ترتیـب 1219، 5305 و 94745 بـوده اسـت. نرخ پوشـش تحصیلـی نیز در کل 
کشـور بـرای پایـۀ اول حـدود 97/16 درصد و در اسـتان ایالم حـدود 98/16 بوده 
اسـت که حدود 1 درصد از میانگین کشـوری باالتر اسـت؛ همچنین نرخ پوشـش 
تحصیلـی در کل کشـور بـرای مقطـع ابتدایی حـدود 98/13 درصد و نرخ پوشـش 
کل در اسـتان ایالم حدود 98/71 بوده اسـت که باالتر از میانگین کشـوری اسـت. 
نـرخ پوشـش تحصیلی در کل کشـور بـرای مقطع متوسـطۀ اول نیز حـدود 93/50 
درصـد و بـرای اسـتان ایـالم در حـدود 95/35 درصـد بـوده اسـت؛ همچنین نرخ 
پوشـش تحصیلـی در کل کشـور برای مقطع متوسـطۀ دوم حـدود 83/13 درصد و 
در اسـتان ایـالم باالتـر از میانگین کشـوری و 89/81 درصد به دسـت آمده اسـت.
در شـکل )1( مخـارج آموزشـی هـر خانـوار در اسـتان های مختلـف ارائـه شـده 

. ست ا
     در سـال 1338 پـس از یـک  وقفـۀ  طوالنـي ، ادارۀ بررسـي هاي  اقتصـادي  بانک  
ملـي  ایـران  بـه  منظـور تجدیـد نظـر در ضرایـب  اهمیت  شـاخص  هزینـۀ  زندگي ، 
در 23 شـهر کشـور، بـا مراجعـه بـه خانوارهـاي نمونـه به تهیـۀ آمار در ایـن  زمینه  
مبـادرت  کـرد. بانـک  مرکزي  ایران  در سـال  1344 بررسـي هایي  را در مـورد هزینه  
و درآمـد خانوارهـاي  شـهري بـه طـور مرتـب  انجـام  داده اسـت. مرکز آمـار ایران  
طـی سـال  1347 آمارگیـري  از هزینـۀ خانوارهـا در نقـاط شـهري  و در مقیاسـي  
گسـترده تر را  شـروع  کـرد. ایـن آمارگیـري از سـال 1353 عالوه بر هزینـه، درآمد 
خانوارهـاي شـهري را نیـز شـامل مي شـود و تا کنون به اسـتثناي سـال هاي 1355، 
1357 و 1360، همه سـاله انجام شـده و  نتایج  آن ، اسـتخراج  و منتشـر شـده  اسـت . 
یـک بخـش مهم از این گزارش، مخارج آموزشـی خانوارهاسـت کـه در ادامه برای 

اسـتان های ایـران ارائه شـده اسـت. 
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شکل )1(. مخارج آموزشی خانوار در سال 1397 )ریال(

     مطابـق بـا شـکل )1( مخارج آموزشـی خانوار در اسـتان های مازنـدران، تهران، 
هرمـزگان، البـرز، فـارس و خوزسـتان باالتریـن و در اسـتان های خراسـان جنوبی، 
قم، سیسـتان و بلوچسـتان و کردسـتان کمترین مقدار بوده اسـت. به طور متوسـط 
مخـارج آموزشـی هـر خانـوار ایرانـی در سـال 1397 در حـدود 7477658 ریال و 
در اسـتان ایـالم حـدود 8000000 ریـال بوده اسـت کـه از میانگین کشـوری باالتر 

است. 

برآورد مدل و تفسیر نتایج
بـا توجـه بـه مزایـای رگرسـیون کوانتایـل، به ویـژه در ارائۀ پیشـنهادهای سیاسـتی 
مبتنـی بـر نتایـج آمـاری ایـن روش، در ادامـه نتایج بـرآورد رگرسـیون چندکی در 

جـدول شـمارۀ )2( ارائه شـده اسـت.
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جدول شمارۀ )2(. نتایج برآورد رگرسیون چندکی
Q25Q50Q75متغیر

X1 0/098مخارج آموزشی خانوار
)2/57(

 0/085
)2/37(

 0/065
)2/56(

X2 0/265بودجۀ آموزشی
)2/19(

 0/241
)2/34(

 0/236
)2/67(

X3 0/021مخارج عمرانی استانی
)1/56(

 0/017
)1/34(

 0/018
)1/45(

X4 0/148نسبت معلم به دانش آموز
)2/16(

 0/116
)2/87(

 0/098
)3/43(

X5 0/180تعداد مدارس
)1/97(

 0/168
)1/95(

 0/108
)1/89(

X6 0/165نسبت دانش آموز به کل جمعیت
)1/15(

 0/154
)1/03(

 0/158
)1/34(

X7 0/184درآمد سرانه
)2/27(

 0/145
)2/11(

 0/105
)2/65(

X8-0/165شاخص قیمت استانی
)3/36(

 -0/127
)3/25(

 -0/118
)2/60(

منبع: نتایج تحقیق )اعداد داخل پرانتز بیانگر آماره t است(

    در بیـن متغیرهـای مـورد بررسـی در تابـع تولیـد مـورد بررسـی، از 7 متغیـر، 
5 متغیـِر مخـارج آموزشـی خانـوار، نسـبت معلـم بـه دانش آمـوز، تعداد مـدارس، 
درآمـد سـرانه و شـاخص قیمـت اسـتانی از تعیین کننده هـای اصلـی نـرخ پوشـش 
تحصیلـی در اسـتان ایـالم بوده انـد. دو متغیـر مخـارج عمرانـی اسـتانی و نسـبت 
دانش آمـوز بـه جمعیـت نیـز از تعیین کننده هـای نـرخ پوشـش تحصیلـی نبوده اند. 
مخارج آموزشـی صرف شـده توسـط خانوار بر نرخ پوشـش تحصیلی، تأثیر مثبت 
و معنـاداری داشـته و اثـر مخـارج آموزشـی خانـوار در نرخ هـای پاییـن پوشـش 
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تحصیلـی نسـبت به نرخ های باال بیشـتر بوده اسـت؛ بـه عبارتی در نرخ هـای پایین 
پوشـش تحصیلـی افزایـش مخـارج آموزشـی خانـوار بـه یک مقـدار ثابت نسـبت 
بـه نرخ هـای پوشـش باالتـر تأثیر بیشـتری دارد. بـا توجه بـه نتایـج روش چندکی 
و ویژگی هـای خـاص ایـن روش بـرای بررسـی عوامـل مؤثـر بر نرخ پوشـش، در 
نرخ هـای بـاال، پاییـن و میانـه امکان بررسـی تأثیـر عوامل مؤثـر بر آن وجـود دارد 

کـه در رگرسـیون معمولی قابل بررسـی نیسـت. 
     در مـورد بودجـۀ آموزشـی نیـز نتایـج مشـابه مخـارج آموزشـی خانـوار بـه 
دسـت آمـد؛ به عبارتـی، در نرخ های پوشـش پایین تأثیـر افزایش بودجۀ آموزشـی 
بیشـتر بـوده اسـت. یکـی از داللت هـای این نتیجه این اسـت کـه در اسـتان های با 
نـرخ پوشـش پاییـن، افزایـش بودجه های آموزشـی می توانـد تأثیر بیشـتری بر نرخ 

پوشـش نسـبت به اسـتان های دارای نرخ پوشـش باال داشـته باشـد.
    بـرای دو متغیـر نسـبت معلـم بـه دانش آمـوز و تعـداد مـدارس نیز نتایج مشـابه 
بودجـۀ آموزشـی بـه دسـت آمـد. این نتایـج نشـان می دهد کـه در نرخ هـای پایین 
پوشـش تحصیلـی در اسـتان ایـالم، افزایش تعـداد کالس و افزایش تعـداد معلم به 

ازای هـر دانش آمـوز می توانـد تأثیراتـی قوی بر نرخ پوشـش داشـته باشـد.
    بـرای درآمـد سـرانه بـه عنـوان معیـاری از رفـاه و چشـم اندازی از فعالیت هـای 
اقتصادی و توسـعۀ اقتصادی نیز عالمتی مشـابه بودجۀ آموزشـی و مخارج آموزشی 
خانـوار بـه دسـت آمـده و در بین متغیرهـای مورد بررسـی نیز باالتریـن وزن مؤثر 
را بـر نـرخ پوشـش تحصیلـی داشـته اسـت. ایـن موضـوع بیانگـر ایـن نکتـۀ مهم 
اسـت کـه تا چـه اندازه نـرخ پوشـش تحصیلـی و ویژگی هـای آموزشـی می تواند 
بـا وضعیـت اقتصـادی یـک منطقه یا کشـور مرتبط باشـد. ایـن موضـوع در حوزۀ 
جامعه شناسـی نیـز قابـل بحث اسـت و طبق سلسـله نیازهـای مازلو انسـان ها پس 
از تأمیـن نیازهـای اولیۀ خوراک، پوشـاک و مسـکن، بـه دنبال سـایر نیازهای دیگر 
از جملـه آمـوزش و بهداشـت خواهنـد رفـت. اثـرات درآمـد سـرانه همچنیـن در 

نرخ هـای پوشـش پاییـن قوی تـر بوده اسـت.
    برخـالف درآمـد سـرانه کـه معیـاری از رفـاه اسـت، تورم یـک عامـل بازدارندۀ 
رفـاه اسـت و از طریـق کاهـش قـدرت خریـد افـراد، سـبب افزایـش بخشـی از 
هزینه هـای خانـوار در زمینـۀ آمـوزش، بهداشـت و سـایر نیازهای ثانویه می شـود. 
در ایـران همـواره نرخ هـای تـورم باال، افزایش سـطح فقـر و کاهش قـدرت خرید 
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افـراد و گرایـش خانـواده به کسـب درآمد از طریـق فعالیت های اقتصـادی خرد به 
واسـطۀ فرزنـدان، بـا افزایـش تـرک تحصیل همراه بـوده و ایـن تأثیـر در نرخ های 
پایین پوشـش تحصیلی شـد ت بیشـتری داشـته اسـت؛ به عبارتی دیگر در مناطق با 
نـرخ پوشـش پاییـن، که نـرخ فقر بیشـتری را تجربه می کننـد، افزایش تـورم اثراتی 

منفـی و قوی تـر بـر نرخ پوشـش خواهد داشـت.

نتیجه گیری و پیشنهادات
تابـع تولیـد آمـوزش، کاربـرد مفهـوم اقتصـادی در حوزۀ آموزش اسـت. ایـن تابع 
رابطـۀ بیـن نهاده هـا و سـتاده یـا سـتاده ها را نشـان می دهـد. در ایـن مطالعـه بـه 
بـرآورد تابـع تولیـد آمـوزش در اسـتان ایـالم طـی دورۀ زمانـی 1382 تـا 1398 
)داده هـای فصلی شـده( بـا رویکـرد رگرسـیون چندکـی پرداختـه شـد. نتایـج این 
مطالعـه نشـان داد کـه در بیـن 7 متغیـر مـورد اسـتفاده در تابـع تولید برآورده شـده 
بـرای اسـتان ایـالم، 5 متغیـر مخارج آموزشـی خانوار، نسـبت معلم بـه دانش آموز، 
تعـداد مـدارس، درآمد سـرانه و شـاخص قیمـت اسـتانی از تعیین کننده های اصلی 
نـرخ پوشـش تحصیلی در اسـتان ایـالم بوده اند. دو متغیـر مخارج عمرانی اسـتانی 
و نسـبت دانش آمـوز بـه جمعیـت نیـز از تعیین کننده هـای نـرخ پوشـش تحصیلی 
در اسـتان ایـالم نبوده انـد. بیـن متغیرهای برآوردشـده، نسـبت معلم بـه دانش آموز، 
تعـداد مـدارس، بودجۀ آموزشـی و درآمد سـرانه )بـه عنوان معیـاری از رفاه( عامل 
اصلـی و توضیح دهنـدۀ نرخ پوشـش تحصیلی در اسـتان ایالم بوده اند. بـرآورد باال 
نشـان می دهـد کـه بهبود نرخ پوشـش تحصیلی در یک اسـتان یا سـایر اسـتان های 

مشـابه، از ترکیبـی از متغیرهـای آموزشـی و اقتصـادی تأثیـر می پذیرد. 
    بـر اسـاس نتایـج برآوردشـده، تعـداد مـدارس و تعـداد معلمـان نسـبت بـه 
دانش آمـوزان، تأثیـر مثبـت و معنـاداری بـر نـرخ پوشـش تحصیلی در اسـتان ایالم 
داشـته و از جملـه مهمترین عوامل مؤثر بوده اسـت. افزایش تعـداد مدارس، به ویژه 
در مناطـق محروم، روسـتاها و مناطـق دورافتاده می تواند راهـکاری بلندمدت برای 
افزایـش نـرخ پوشـش تحصیلـی باشـد؛ همچنین بـا بهبود زیرسـاخت های شـبکۀ 
اینترنـت در ایـران می تـوان از قابلیت های مدارس از راه دور بـرای مناطق دورافتاده 
و محـروم، بـه منظـور بهبود پوشـش تحصیلی در این اسـتان ها، اسـتفاده کرد. نتایج 
بـرآورد بـرای تعـداد مـدارس نشـان داده کـه در نرخ های پوشـش تحصیلـی پایین 
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)کوانتایـل یـا چنـدک 25 درصـد(، تأثیـر افزایـش تعـداد مـدارس بر نرخ پوشـش 
نسـبت بـه نرخ هـای پوشـش باال قوی تـر بوده اسـت. یـک داللت سیاسـت گذاری 
ایـن نتیجـه این اسـت کـه در اسـتان های بـا نرخ پوشـش پاییـن می تـوان در زمان 
کمتـری بـه نرخ هـای پوشـش باالتـر بـا ایجـاد مـدارس جدیـد رسـید. در مناطـق 
دارای نـرخ پوشـش بـاال )کوانتایـل یـا چنـدک 75 درصـد( تأثیـر افزایـش تعـداد 
مـدارس کمتـر بـوده اسـت؛ همچنین می تـوان با شناسـایی مناطق مختلـف محروم 
کشـور و ایجـاد بانـک اطالعاتـی در زمینـۀ نیازمندی هـای ایـن مناطـق و معرفـی 
ایـن مناطـق به خیریـن و نیکـوکاران، ارگان هـا و سـازمان های مختلـف، که بخش 
مهمـی از بودجه هـای آنهـا در حـوزۀ مسـئولیت های اجتماعـی صـرف می شـود، 
بـه افزایـش دسترسـی بـه آمـوزش عمومـی کمـک شـایانی کـرد. بخـش مهمی از 
نـرخ پوشـش تحصیلـی نیز بـا وضعیت اقتصـادی خانوارهـا سـر و کار دارد. تورم 
و درآمـد سـرانه نیـز بـه عنـوان دو معیـار از وضعیـت رفاهـی افـراد جامعـه، نقش 
مهمـی در نـرخ پوشـش تحصیلـی دارنـد؛ افزایـش نـرخ تـورم سـبب می شـود که 
افـراد بیشـتری در زیـر خـط فقـر قـرار گیرنـد؛ از ایـن رو، گاهـی ممکـن اسـت 
خانواده هـا بـرای جبـران کاهـش قـدرت خرید خـود از فرزنـدان به عنـوان منابعی 
بـرای کسـب درآمـد اسـتفاده کننـد و زمینـۀ تـرک تحصیـل و کاهش نرخ پوشـش 
تحصیلـی را فراهـم آورنـد. ایـن موضـوع در طی چند سـال اخیر با افزایش سـطح 
عمومـی قیمت هـا و کاهـش قـدرت خریـد افـراد قابـل مالحظـه بود اسـت. نتیجۀ 
ایـن مقالـه بـا بررسـی های تجربـی در نمونه های آمـاری مختلف که بر اسـاس آن، 
بـا کاهـش قـدرت خریـد خانواده هـا در اثـر، تـورم، فقـر و بیـکاری، آن چیزی که 
از لیسـت هزینه هـا کـم می شـود هزینـۀ آموزش اسـت، همخوانـی دارد. شناسـایی 
خانواده هـای فقیـر کـه بـه دلیـل ناتوانـی در تأمیـن خانـواده، فرزنـدان خـود را از 
تحصیـل بـاز داشـته اند و معرفـی آنهـا بـه ارگان هـای خیریـه می تواند به برگشـت 
بخـش بزرگـی از ایـن افـراد بـه تحصیل کمـک کنـد. ایجاد یـک بانـک اطالعاتی 
در سـطح شهرسـتان و اسـتان و در سـطح ملـی می تواند به شناسـایی افـراد مذکور 
و ارائـۀ کمک هایـی در جهـت بهبـود وضعیـت موجـود کمـک کنـد؛ بنابرایـن بـه 
عنـوان بسـتۀ سیاسـتی پیشـنهاد می شـود در سیاسـت گذاری ها و تصمیم گیری هـا، 
بـه راه هـا و عوامـل افزایـش شـاخص های مؤثر بـر تولید آمـوزش در اسـتان ایالم، 
هـم از حیـث شـاخص های داخـل بخش آمـوزش و پـرورش، نظیِر شـاخص های 
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نسـبت دانش آمـوز بـه کالس، نسـبت دانش آمـوز بـه معلم، تعـداد مـدارس، تعداد 
کالس، تعـداد دانش آمـوز و نـرخ پوشـش تحصیلـی در مقاطـع مختلـف و هـم 
از نظـر شـاخص های بیـرون از بخـش آمـوزش و پـرورش، نظیـِر افزایـش درآمـد 
سـرانه، کنتـرل نرخ تـورم و کاهش آن، کاهـش نرخ بیکاری، افزایـش قدرت خرید 

خانوارهـا و افزایـش رفـاه، توجـه الزم صـورت گیرد. 
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