مطالعه اثر افزايش قيمت آموزش عمومی بر رفاه خانوادههاي شهري به تفکيک
گروههاي درآمدي
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چكيده
در اين مقاله اثر افزايش قيمت گروه كااليي و خدمات آموزش عمومي بر رفاه خانوادههای
”تغيير معادل“ مطالعه و معادل پولي برای جبران كاهش سطح رفاهي ياد شده برآورد شده
است .برای برآورد پارامترهای تقاضا از سيستم مخارج خطي ( )LESو دادههای خانواده-
های شهری در سالهای  6831تا  6809كه در قالب دهکهای درآمدی دسته بندی شده اند،
استفاده شده است .سنجههای تغيير جبراني  CV و معادل   EV نشان دادند كه سطح رفاه
همگي دهکها با افزايش قيمت آموزش عمومي كاهش يافته است .دهکهای درآمدی باالتر
در مقايسه با دهکهای پايين تر ،ميزان درآمد فزون تری از دست داده اند .البته ميزان درآمد
از دست رفته خانوادههای مرفه با وجود آن كه بيشتر بوده ولي سهم درآمد از دست رفته
آنان از سهم درآمد از دست رفته خانوادههای متعلق به دهكهای پايين درآمدی كمتر
است .به بيان ديگر درآمد از دست رفته فزونتر ناشي از افزايش قيمت آموزش عمومي
برای دهکهای باالتر خانوارها به معنای برخورداری بيشتر آنان از خدمات آموزشي در
مقايسه با خانوارهای وابسته به گروههای كم درآمد و تداوم بي عدالتي در توزيع
فرصتهای آموزشي است.

كليد واژگان :سنجه تغيير جبراني ) ،(CVسنجه تغيير معادل ) ،(EVسيستم مخارج خطي (،)LES
دادههای تابلويي(پنل)

__________________________________________
تاريخ پذيرش09/0/61 :
تاريخ دريافت09/2/7 :
 .6عضو هيات علمي سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشي ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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مقدمه
از دهه  6039مفهوم رفاه تحول بسياری يافته و توجه جامعهشناسان ،اقتصاددانان و ديگر
رشتههای مرتبط با توسعه را به خود جلب كرده است .رفاه به منزلة پديده ای اجتماعي ،مفهومي
پيچيده و پويا دارد و با دشوار ساختن توافق برای ارائه تعريفي دقيق از آن ،راه را برای پذيرش
تعريفي نسبي از رفاه اجتماعي به مثابه روندی كه از طريق آن رفاه و بهزيستي بيشينه و موارد نبود
رفاه كمينه ميشود هموار ساخته است (هزارجريبي و صفری شالي .)6809،تعريف مذكور گرچه
توان رفاه را با عبارات برآورده شدن ترجيحات ،رفع نيازها ،تأمين افراد (امنيت ،درآمد ،اشتغال و
مسکن مناسب) ،استحقاق (در حوزه توزيع كاالهای عمومي داللت دارد) و خوشبختي(شادكامي
تحققيافته در جامعه) تعبيركرد (ميدگلي  .)2998 ،با وجود اين مفهوم رفاه اجتماعي در جامعه،
متناسب با تغيير در جوامع و رشد انتظارات و نيازها دگرگون ميشود (حق جو .)6836 ،اقتصاد
رفاه به عنوان شاخهای از علم اقتصاد وضعيتي را مطالعه ميكند تا معلوم شود رفاه اجتماعي در
كدام شرايط بيشتر يا كمتر است .اقتصاد رفاه در قلمروی نظری ،شرايط الزم برای دستيابي به
وضعيت بهينه و در حوزة كاربردی ،انتخاب از ميان گزينههای جايگزين را مطالعه ميكند (حسني و
كهنسال.)6808 ،
در نظريه اقتصادی ،رفاه با مفهوم مطلوبيت در نظريه رفتار مصرف كننده پيوند خورده است.
مطلوبيت كيفيتي است كه كاال يا خدمت را برای افراد خواستني ميكند (فرگوسن .)6809 ،به بيان
ديگر ،مطلوبيت عبارت است از رضايت مصرفكننده كه از مصرف كاال و خدمات حاصل ميشود
(فرجي .)6809 ،براين مبنا مردم تمايل دارند از مقدار پولي كه برای بهره مندی از يك كاال يا
خدمت پرداخت ميكنند ،به مطلوبيتي دست يابند كه دست كم از مطلوبيت خود پول فزونتر باشد.
البته با اين تعريف موضوع اندازهگيری مطلوبيت مطرح ميشود .گروهي از اقتصاددانان چون جونز
و مارشال عقيده دارند مطلوبيت قابل اندازهگيری و جمع پذير و در برابر اجورث و فيشر بر اين
باور هستند كه مطلوبيت قابل اندازهگيری است ،اما جمع پذير نيست (فرجي .)6809 ،گروه
ديگری نيز معتقدند كه مطلوبيت افراد را نميتوان اندازهگيری و تنها ميتوان رتبهبندی كرد.
آموزش عمومي نيز به مثابه يك خدمت در تابع مطلوبيت فرد يا خانواده قرار ميگيرد و رفاه و
مطلوبيت فرد يا خانواده از قيمت آموزش متأثر ميشود .تابع تقاضا برای خدمات آموزشي با
1. Midgely
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حداكثر ساختن تابع مطلوبيت با توجه به قيد بودجه شکل گرفته و سطح قيمت خدمات آموزشي بر
آن مؤثر است .بر اين اساس كميت و كيفيت خدمات آموزشي عرضه شده از سوی دولت بر رفتار
فرد يا خانواده مؤثر است و اگر عرضه خدمات آموزشي از سوی دولت ناكافي يا از كيفيت نازلي
برخوردار باشد ،افزايش هزينههای آموزشي و به بيان ديگر قيمت آموزش را در پي خواهد داشت.
در چنين شرايطي دولت ميتواند به طرق گوناگون مانند الزام والدين برای كمك مالي به مدارس يا
تأمين برخي اقالم مورد نياز و دريافت شهريه تحت پوشش عناوين مختلف ،مسئوليت تأمين مالي
پرداخت وجه يا كاهش كميت و كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده از سوی دولت به معنای
افزايش مخارج خصوصي خانوادهها و به بيان ديگر افزايش قيمت آموزش مطلوب يا استاندارد
است و كاهش رفاه خانواده ها را در پي خواهد داشت.
به بيان دقيقتر افزايش (كاهش) قيمت آموزش عمومي در شرايطي كه ديگر متغيرها ثابت
باشند ،سبب ميشود تا خط بودجه خانواده به سمت داخل و پايين (بيرون و باال) حركت كند و
مصرف كننده روی منحني بي تفاوتي پايين (باال) تری نسبت به موقعيت پيشين قرار بگيرد.
سنجههای گوناگوني نيز كه برای اندازهگيری تغييرات رفاه مصرفكنندگان معرفي شده بر پايه
مفهوم مطلوبيت استوارهستند كه از آن جمله ميتوان به مازاد مصرفكننده ( ،)CSتغييرات جبراني
( )CVو تغييرات معادل ( )EVاشاره كرد .به طور كلي سنجش رفاه مبنای ارزيابي سياستهای
عمومي است و مطالعه همه جانبه در زمينه مالياتها ،يارانهها ،نظام تأمين اجتماعي و اصالحات
آموزشي در نهايت بايد در پي ارائه پاسخ به اين پرسش باشد كه اثربخشي سياستهای ياد شده بر
رفاه افراد (خانوادهها) چگونه است؟
بيش از دو دهه است كه كمبود منابع يا اختصاص ناكافي و نامتناسب آن با ميزان تقاضای
آموزش سبب شده است تا سياستگذاران كالن كشور سياستهايي را مطرح و پياده كنند ،مانند
تأسيس و گسترش مدارس غيرانتفاعي ،نمونه مردمي ،هيأت امنايي ،ارائه خدمات فوق برنامه و …
كه جملگي در راستای يافتن راههايي برای كاهش سهم واقعي دولت يا افزايش سهم خانواده ها در
تأمين مخارج آموزش و پرورش است .پياده سازی سياستهای ياد شده افزايش قيمت آموزش را در
پي داشته و عالوه بر كاهش تقاضای آموزش ،سطح مطلوبيت كسب شده از آموزش را تنزل داده و

1. Consumer's Surplus
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رفاه مردم را متأثر كرده است .بنابراين پيشنياز اتخاذ سياستهای بهينه شناخت آثار رفاهي ناشي از
تغيير قيمت خدمات آموزش عمومي بر گروههای درآمدی مختلف از خانوادههاست.
مقاله حاضر به تحليل آثار رفاهي خانوادهها كه ناشي از افزايش قيمت آموزش عمومي است،
اختصاص دارد .به بيان ديگر در هنگام تغيير در قيمت گروه كااليي و خدمات آموزش عمومي ،رفاه
خانوادههای متقاضي خدمات آموزشي كه عهده دار تأمين مالي آموزش نيز هستند دگرگون ميشود
و لذا موضوع اندازهگيری تغيير در رفاه كه متأثر از تغيير قيمت آموزش عمومي است ،مطرح مي-
معادل ( )EVاندازهگيری و معادل پولي برای جلوگيری از كاهش سطح رفاه خانوادهها برآورد
ميشود .در اين مطالعه آموزش به عنوان كاالی مصرفي و خصوصي منظور و تالش شده است به
پرسشهای زير پاسخ داده شود:
 .6آيا افزايش قيمت كاالها و خدمات آموزش عمومي بر رفاه خانوادههای شهری ايران تأثير
دارد؟
 .2معادل ريالي برای جبران كاهش رفاه احتمالي خانوادههای شهری در هنگام افزايش قيمت
آموزش عمومي چقدر است؟
 .8آيا اندازه كاستي رفاه ناشي از افزايش قيمت آموزش برای خانوادههای مختلف شهری
برابراست؟
اين مقاله به اندازهگيری سطح رفاه خانوادههای متقاضي خدمات آموزش عمومي در شرايط
تغيير قيمت آموزش عمومي اختصاص دارد و اين مهم از طريق برآورد سنجههای رفاهي در قالب
سيستم تقاضای كامل ممکن ميشود .مبنای نظری اين پژوهش ،نظريه رفتار مصرف كننده در
اقتصاد خرد است كه در آن تقاضا تابعي از قيمت آموزش و درآمد خانواده است.
پایه نظری
 .0تقاضا برای آموزش عمومي
عوامل تعيين كننده در تقاضا مجموعه عناصری هستند كه به نحوی روی ميزان تقاضا شده از
كاالها مؤثر واقع ميشوند .با فرض ثبات ساير عوامل و با متغير بودن قيمت يك كاالی عادی،
نوعي رابطه معکوس يا منفي ميان مقدار تقاضا شده از كاال و قيمت هر واحد آن وجود دارد .به اين
رابطه معکوس ،قانون تقاضا اطالق ميشود (دادگر و رحماني .)6809 ،بر اين اساس تقاضای
خانوادهها برای آموزش عمومي به قيمت كاالها و خدمات آموزشي بستگي دارد و انتظار ميرود در
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شرايطي كه بايد هزينه مربوطه ](تركيبي از مخارج مستقيم و خصوصي آموزش (شامل شهريه
مدرسه ،كتاب ،پوشاك و ساير هزينهها) و هزينههای غيرمستقيم)[ افزايش يابد ،كاهش پيدا كند.
البته آثار تغيير قيمت منحصر به تغييرات تقاضا نيست بلکه رفاه مصرف كنندگان را نيز دگرگون
ميسازد .تغيير قيمتها از سياستهای معمول دولتهاست و سنجش رفاه مبنای ارزيابي سياستهای
دولت است.
 .6سنجههای رفاهي
عمومي اختصاص دارد و لذا موضوع سنجههای اندازهگيری مطرح ميشود .در اين قسمت سنجه
های تغيير جبراني و تغيير معادل معرفي ميشوند.
 .0-6سنجه تغيير جبراني
اگر نقطه  Eدر قسمت (الف) نمودار ( )6تعادل اوليه را نشان دهد ،در اين نقطه مصرف كننده
در سطح قيمت  P11به ميزان  X 11از  X 1مصرف ميكند كه اين مختصات ،نقطه متناظر  E در
قسمت (ب) نمودار را در فضای منحني تقاضا تشکيل ميدهد .با افزايش قيمت (از  P11به ) P1 2
نقطه  Fنشان دهنده وضعيت تعادل جديد بوده كه در آن به اندازه  X 12از كاالی  X 1خريداری
ميشود

وF

نقطه متناظر آن در قسمت (ب) نمودار است .از اتصال

نقاط E 

و

F

منحني

تقاضای معمولي به دست ميآيد .اكنون فرض ميشود به مصرف كننده تا رسيدن به سطح مطلوبيت
قبلي  ، U 1پول داده شود .در اين صورت نقطه تعادل  Gبه دست ميآيد كه در آن به اندازه  X 13از
كاالی  X 1در سطح قيمت  P1 2مصرف ميشود و نقطه متناظر آن  G است كه از اتصال

نقاط E 

و  G منحني تقاضای جبراني به دست ميآيد.

1. Compensated Variation (C.V.) Index
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تغيير جبراني  C .V مقدار درآمدی است كه به مصرف كننده داده ميشود تا سطح مطلوبيت
وی در  U 1باقي بماند و يا مقدار پولي است كه ميتوان بعد از يك تغيير اقتصادی از فرد گرفت به
گونهای كه از نظر رفاه در همان وضعيت قبلي باقي بماند (ليارد و والترز .)6877 ،بنابراين در شکل
(الف) از نمودار ( )6تغيير جبراني به صورت  C .V  I 2  I 1  B B . P12  A A  P2است كه
در آن  P2قيمت كاالی  X 2است كه تغيير نکرده است .نقطه  Eبيانگر حداقل هزينه با توجه به
مطلوبيت ثابت  U 1و درآمد  I 1و  Gنيز معرف حداقل هزينه با توجه به همان سطح مطلوبيت و
درآمد  I 2است و حداقل هزينه  E در نقاط  Eو  Gبه ترتيب برابر با  C Eو  C Gخواهد بود .با
ايجاد يك تغيير جزئي در قيمت كاالی  ، X 1برای دستيابي به سطح اوليه مطلوبيت ،ميزان استفاده از
كاالی  X 1تغيير ميكند .بنابراين ميتوان بيان داشت كه  .  C   P1  X 1 |Uاز آنجا كه رابطه
 C .V   C برقرار و   C   X 1 . P1است ،بنابراين  C .V  X 1 . P1خواهد بود كه در
واقع مستطيلي است كه به سبب تغييرات جزئي به خط تبديل شده است .به ازای تغييرات جزئي
تغييرات جبراني برابر با  C .V  X 1است ،اما به ازای تغييرات غيرجزئي قيمت فرض ميشود كه

قيمت ابتدا از  P11مقداری جزئي باال رفته و ابتدا به  P11  e و سپس به  P11  2 e و …
ميرسد .پس اولين تغيير در قيمت C .V ،را به ميزان  X 1و دومين تغيير آن را به اندازه  X 2و
… تغيير قيمت  P12 , P11 است ،بنابراين رابطه ( )6برقرار است (داودی.)6831 ،
()6

X 1 | U 1  P1 dP1


2

P1
1



P1

C .V 
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 .6-6سنجه تغيير معادل

0

برای اندازهگيری اين سنجه ،از نمودار ( )6استفاده ميشود .اگر  Eنشان دهنده نقطه تعادل اوليه
1

1

باشد ،مصرف كننده در سطح مطلوبيت  U 1به ميزان  X 1از كاالی  X 1را در سطح قيمت P1

خريداری و مصرف ميكند .در صورت افزايش قيمت ( X 1از  P11به  ) P1 2نقطه  Fبيانگر تعادل
جديد است كه در سطح مطلوبيت  ، U 2به اندازه  X 12از كاالی  X 1در قيمت  P1 2مصرف ميشود
(بديهي است كه  U 2كوچكتر از  U 1است).
رفاه ناشي از افزايش قيمت  X 1و قرار گرفتن روی منحني بيتفاوتي  ، U 2مايل است حداكثر از
چه ميزان از درآمد خود صرفنظر كند تا افزايش قيمت را تحمل نکند .به بياني ديگر تغيير معادل
مقدار پولي است كه اگر يك تغيير اقتصادی اتفاق نيفتد بايد به فرد بدهيم تا او را به آن شکلي از
رفاه برساند كه اگر آن تغيير رخ ميداد به آن دست مييافت (ليارد و والترز .)6877 ،در قسمت الف
F

از نمودار ( ،)6با افزايش قيمت ،نقطه تعادل از  Eبه ( Fو از نقطه  E به

در قسمت (ب)

نمودار ( )6منتقل خواهد شد .برای به دست آوردن تغيير معادل ،كافي است خطي را موازی با خط
بودجه  ABرسم كرد تا در نقطهای مانند  Jبر منحني بيتفاوتي  U 2مماس شود .در اين نقطه
مصرف كننده به ميزان  X 14از كاالی  X 1را در سطح قيمت  P11مصرف خواهد كرد .اين
مختصات در نقطه  J نشان داده ميشود و از اتصال نقاط

F

و  ، J منحني تقاضای جبراني در

سطح مطلوبيت  U 2به دست ميآيد .نقطه  Jمعرف حداقل هزينه با توجه به سطح مطلوبيت U 2

و درآمد  I 2باشد .ميتوان بيان داشت كه در  ،  C   P1  X 1 |Uدر واقع  X 1تابع تقاضای
2

1
1

2

جبراني در سطح مطلوبيت ثابت  U 2است كه سطح زير آن در دامنه تغيير قيمت (  Pتا ) P1
هستند و  C .Vو  E .Vنيز به ترتيب بيانگر سطوح زير منحني تقاضای جبراني در سطوح
مطلوبيتهای ثابت  U 1و  U 2در فاصله  P11و  P1 2هستند (داودی .)6831 ،بنابراين ،ميتوان هريك
از سنجهها را به صورت زير نشان داد.
()2
()8

X 1  P1 dP1  H E F H 
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1. Equivalent Variation Index
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با فرض نرمال بودن كاال به هنگام افزايش قيمت ،همواره رابطه  C .V  C .S  E .Vوجود
دارد .بديهي است كه در صورت كاهش قيمت ،جهت نامساوی عوض ميشود.
 .1سيستم مخارج خطي
سيستم مخارج خطي از تابع مطلوبيت استون-گری 6استخراج ميشود و برخي يا تمام
شود:
()6
كه در آن  nشمار كاالها،
Uسطح مطلوبيت و

مقدار مصرف كاالی  iام،

سطح حداقل مصرف كاالی  iام،

سهم نسبي هر كاال ،پس از لحاظ كردن سطح حداقل مصرف ،در تابع

مطلوبيت است .تابع مطلوبيت مذكور بايد مشروط به محدوديت بودجة زير حداكثر شود:
()2
كه در آن  Mسطح درآمد يا مخارج و

سطح قيمت كاالی  iام مي باشد .با حداكثر شدن

تابع مطلوبيت فوق ،توابع تقاضای زير به دست مي آيد.
()8

=
با ضرب كردن رابطة فوق در

كاالی  iدر زمان t

دستگاه تقاضا برای  nكاال به دست مي آيد كه در آن مخارج

 ،تابعي از قيمت كاال ،قيمت ساير كاالها و درآمد (مخارج كل) است.

()9
بر پايه تابع ياد شده ،مخارج صرف شده برای كاالی  iام به دو بخش تقسيم ميشود:
 - 6حداقل ميزان مخارجي كه مصرف كننده ناگزير است برای اين كاال صرف كند.

1. Stone-Geary
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محدوديتهای نظريه تقاضا را تأمين ميكند .تابع مطلوبيت استون گری به صورت زير تعريف مي-
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 - 2بخش مربوط به سطحي فراتر از حداقل مخارج (درآمد) و مخارجي را نشان ميدهد كه
مصرف كننده به اختيار خود برای كاالی  iام اختصاص داده است .به بيان ديگر با توجه به
ميزان مخارج كل (درآمد) و بردار قيمتها ،مصرف كننده ،مخارج فراتر از حداقل مخارج
(درآمد) خود را
نهايي

به خريد كاالهای گوناگون اختصاص ميدهد كه سهم

اين تخصيص برای كاالی  iام برابر با ضريب

است .بر اين اساس،

را

مي توان ميل نهايي به مصرف در سطحي فراتر از حداقل مخارج (درآمد) تعريف كرد.
كشش درآمدی (مخارجي) ()1
كشش قيمتي خودی

()1

كشش قيمتي متقاطع

()7

 .1سنجههای رفاهي برگرفته از سيستم تقاضای سيستم مخارج خطي
اندازهگيری آثار رفاهي ناشي از تغيير قيمت آموزش عمومي ،نيازمند استخراج توابع سنجههای
رفاهي در چارچوب سيستم مخارج خطي هستند.
 .0-1درآمد معادل

0

درآمدی تعريف ميشود كه با توجه به بردار قيمتهای جديد ،همان مقدار مطلوبيت سطح درآمد
اوليه را با توجه به قيد بودجه ايجاد كند .برای به دست آوردن سنجههای رفاهي رابطة  9به صورت
زير نوشته ميشود:
()3
كه در آن

و

تابع مطلوبيت غير مستقيم از جاگذاری

است.
در تابع مطلوبيت به صورت معادلة ( )0به دست

ميآيد:

1 . Equivalent Income

Downloaded from qjfr.ir at 2:38 +0430 on Friday June 21st 2019
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()0

()69
چنانچه

باشد خواهيم داشت:

و

بنابراين تابع مخارج كه حداقل مخارج مورد نياز برای رسيدن به مطلوبيت  Uدر قيمتهای  Pرا
منعکس ميكند از رابطة زير به دست ميآيد:
()62

 .6-1سنجه تغييرات جبراني CV 
اين سنجه كمترين مبلغي را نشان ميدهد كه پس از تغيير قيمت از

به

 ،ميتوان به

مصرف كننده پرداخت يا از او دريافت كرد تا در موقعيت مطلوبيت پيشين خود قرار گيرد و به
صورت زير تعريف ميشود:
()68
با لحاظ كردن

داريم:6

()69

 .1-1سنجه تغييرات معادل  EV 
تغييرات معادل ) (EVبه صورت زير تعريف ميشود:
()61
كه با در نظر گرفتن

ميتوان  EVرا به صورت زير نوشت:

2

()61

1. Creedy & Sleeman, 2006, pp. 338-339
2. Creedy, 1998, p. 144
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01

مرور مطالعات انجام شده
كاپتين و هرواردن ( )6039با استفاده از اطالعات كشور هلند و تابع رفاه درآمد (،) WFI
ساكنان هلند را بر حسب متغيرهای تحصيل ،محيط و نوع كار ،شهرنشيني ،سن ،موقعيت
جغرافيايي زندگي (شمال يا جنوب كشور) در  7دسته طبقهبندی و به صورت جداگانه سطحي از
درآمد كه رفاه فرد را حداكثر ميسازد ،برآورد و با سطح واقعي درآمد مقايسه كردند .يافتهها نشان
دادند كه رفاه اجتماعي تابعي افزايشي از توابع رفاه درآمد ( )WFIاست و توزيع برابر درآمد ،كمتر
وابسته است (به نقل از موسي خاني .)6870 ،كيم ( )6033از دادههای ساالنة مخارج مصرف كننده
اياالت متحده امريکا برای دورة زماني سالهای  6013-32بهره گرفته و از طريق سنجههای تغييرات
معادل و جبراني ،آثار تغيير قيمت كاالها بر رفاه مصرف كننده در گروههای كااليي عمده و آموزش
خصوصي را ارزيابي كرده است .يافتهها نشان دادند در اين دوره اندازه افزايش در قيمت آموزش
بزرگتر از افزايش در قيمت ساير كاالها و خدمات بوده و رفاه مصرف كننده به دليل افزايش
قيمتها كاهش يافته است .كنراد و شرودر ( )6006با استفاده از دادههای ساالنه آلمان برای دوره
 6011 -6037پيامد رفاهي افزايش ماليات بر بنزين را برای خانوارهای گروه بندی شده در سه
دسته درآمدی پايين ،متوسط و باال بررسي كردند و نشان دادند كه برقراری ماليات بر مصرف انرژی
به ميزاني مشخص ،به تغيير متفاوتي در رفاه گروههای مختلف درآمدی خانوارها منجر ميشود.
كريدی و ون دی ون ( )6007با استفاده از دادههای خانوارهای شهری استراليا و سيستم مخارج
خطي ،آثار رفاهي تغيير قيمت برای دوره  6039-01را بررسي كردند و نشان دادند كه تغيير قيمتها
سبب ميشود در برخي سالها گروه خانوارهای كم درآمد و در برخي سالهای ديگر گروه با درآمد
باالتر از تغيير قيمتها متحمل زيان شوند .مانلي ( )2996با دادههای سالهای  6006-2996تأثير
سياستهای رفاهي متنوع برای بهبود بهزيستي اجتماعي در بريتانيا را مطالعه و عنوان كرده كه شواهد
به دست آمده در زمينه سياستگذاری رفاهي متنوع ،پراكنده و مبهم است .سيلوستر ( )2992با

1. Ariey Kaptain & Floor Van Hervarden
2. Welfare Function Income
3. Kim, Y-H.
4. Conrad, K.
5. Schroder, M.
6 . van de Ven, J.
7. Manley, D.
8. Sylwester, K.
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استفاده از دادههای مقطعي كشورها و يافتههای ضريب جيني نشان ميدهد كه اختصاص منابع
بيشتر به آموزش ميتواند راهي برای كاهش سطح نابرابری درآمدی در داخل يك كشور تلقي شود.
گلوم و راوی كومار ( )2998نشان دادند كه آموزش عمومي نميتواند در كوتاه مدت تعديل كننده
ای مؤثر برای نابرابريهای درآمدی به شمار آيد اما در بلندمدت نقش آفرين است .بليز ( )2991با
مطالعه سنجههای گوناگون از رفاه اجتماعي (آموزش ،توليد ،ميزان احساس رفاه و  )...نشان داد كه
در كشورهای در حال توسعه ،اجرای سياستهای معطوف به رشد توليد ناخالص داخلي ميتواند به
كاكواني ( )2991سنجههای هزينه زندگي برای تايلند و كره را محاسبه كردند و نشان دادند تغيير
قيمتها تأثير منفي بيشتری بر زندگي افراد كم درآمد داشته است .باروس و پريتو-رودريگز ()2993
( )2993آثار رفاهي اجرای سياست افزايش مالياتهای غيرمستقيم بر سوخت را از طريق دادههای
مخارج متعلق به  8299خانوار نمونه ،سيستم تقاضای تقريباً ايدهآل و سنجههای رفاهي تحليل
كردند .يافتهها نشان دادند كه اندازه كاهش رفاه خانوارها در دهك آخر پانزده برابر بزرگتر از
دهك اول است ،اما دهك درآمدی باالتر ،سهمي كمتر از متوسط زيان را به سبب اصالح مالياتي
متحمل شده است .الگری و ادونوقو ( )2962با استفاده از دادههای دوره  2966-6000در ايرلند و
و به كارگيری سيستم مخارج خطي و سنجههای درآمد معادل و اتکينسون ،اثر تغيير قيمتها را
مطالعه كردند و نشان دادند كه بخش غالب تغيير در رفاه اجتماعي از تغييرات رفاهي خانوارها
ناشي ميشود .جانگ ،دايان ،هال و روآدس ( )2968با استفاده از دادههای سالهای  2999 ،2996و
و  ،2993اياالت متحده آمريکا دريافتند كه دسترسي يك دانشجوی جوان به بيمه خدمات درماني،
به ميزان  %22شانس ثبت نام او به عنوان يك دانشجوی تمام وقت را بيشتر ميكند .بخشوده
( )6839با استفاده از آمار سری زماني سالهای  ،6899-6870آثار رفاهي حذف يارانه دولتي از بازار
گندم را با به كارگيری سنجههای مازاد مصرفكننده و توليدكننده مطالعه كرده و نشان داده است كه
چنين اقدامي ،افزايش مخارج دولت و صرفهجويي در واردات گندم را سبب ميشود .كريمي و امام
وردی ( ،)6802با به كارگيری سنجههای اندازهگيری هزينه رفاهي ( EVو  )CVو تابع تقاضای
1. Glomm, G. & Ravikumar, B.
2. Bleys, B.
3. Son, H.H. & Kakwani, N.
4. Barros, C. P., & Prieto-Rodrigez, J.
5. Loughrey, J., & O’Donoghue, C.
6. Jung, J., Diane, M., Hall, H., & Rhoads, T.
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 AIDSاثر افزايش قيمت حاملهای انرژی روی هزينه رفاهي مصرفكنندگان در ايران را بررسي و
نتيجه گرفته اند كه افزايش در قيمتها براساس سناريوی قيمتي پيشنهادی دولت به  %61/1كاهش
رفاه مصرفكنندگان در جامعه منجر شده است و برای جبران كاستي در سطح رفاه اوليه ساالنه بايد
مبلغ  169هزار ريال پرداخت شود.
فالحي ،محمدزاده و فريد ( 6802سنجه های رفاهي را برآورد كرده و نشان دادند كه براساس
تغييرات قيمت سال  6831به ترتيب گروههای مسکن ،خوراكيها ،آشاميدنيها و دخانيات ،حمل و
سرگرميها و تحصيل متناسب با ضروری بودن كاال و همچنين سهم آنها در حداقل معاش خانوار،
بيشترين تأثيرپذيری رفاهي را از افزايش قيمتها داشته اند .بنابراين تحصيل در مقايسه با ديگر
كاالهای مورد مطالعه كمتر ضروری بوده و افزايش قيمت آن پيامد رفاهي كمتری داشته است و لذا
در سياست گذاريهای رفاهي و تأمين اجتماعي از اهميت كمتری برخوردار است .انصاری( )6802با
استفاده از دادههای بودجه خانوار طي سالهای  6838تا  ،6831رفتار خانوارهای شهری را كه در
گروههای پنجگانه دسته بندی شده بودند به هنگام تغيير در قيمت آموزش مطالعه و معادل پولي
برای جلوگيری از كاهش سطح رفاه خانوارها در هنگام افزايش قيمت آموزش را برآورد كرده

است .محاسبه سنجههای تغيير جبراني  ، CV معادل

 EV 

و سنجه صحيح هزينه زندگي نشان داد

كه در هنگام افزايش قيمت آموزش ،كاهش سطح رفاه خانوادهها شدت مييابد كه البته ميزان آن
برای طبقات درآمدی مختلف يکسان نيست و با افزايش رتبه گروه درآمدی خانوادهها (از سطوح
درآمدی پايين به باال) ميزان كاستي رفاه فزوني مييابد .محمدی و ديگران ( )6809آثار تغيير قيمتها
بر رفاه اجتماعي در مناطق شهری ايران را طي سالهای  6879تا  6809مطالعه كرده اند .شاخص
درآمد برآورد شده برای دهکهای هزينه نشان ميدهد كه اثر تغيير قيمتها روی گروههای كم درآمد
بيشتر و نرخ رشد رفاه اجتماعي خانوارهای شهری در دورههای تورمي كمتر بوده است .مقاله
حاضر از داده های سالهای  6831تا  6809استفاده كرده و با به كارگيری سنجههای تغيير جبراني و
معادل ،تغيير در سطح رفاه خانواده ها را كه ناشي از تغيير قيمت آموزش عمومي است اندازه گيری
كرده است .در اين مطالعه ،آموزش به آموزش عمومي منحصر و خانوارها در قالب دهکهای
درآمدی گروهبندی شده اند.
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الگوی تجربی
 .0دادههای پژوهش
داده های آماری اين تحقيق اطالعات خام بودجه خانوار گردآوری شده از سوی مركز آمار ايران
طي سالهای  6831تا  6809است .واحد آماری در اين مطالعه يك خانوار ساكن در نقاط شهری
كشور است كه در آن به جای درآمد از مخارج مصرفي خانوارها استفاده شده است .مخارج
آموزش ابتدايي و پيشدبستاني ،راهنمايي و دبيرستان ،پيشدانشگاهي و تقويتي كه انواع هزينههای
كنکور و كمکهای نقدی ،به همراه مخارج مربوط به تهيه كتب درسي (اعم از خريد و كرايه) در
تمامي دورههای تحصيلي و لوازم التحرير و آموزشهای سطحبندی نشده مانند زبان خارجي ،فني و
حرفهای و … تحت عنوان مخارج آموزش عمومي دسته بندی شده اند .دادههای قيمت نيز مبتني
بر متوسط شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفي گردآوری شده از سوی بانك مركزی است.
در اين مطالعه خانوادههای متقاضي آموزش در قالب دهکهای درآمدی گروهبندی و مدلها برای
هر يك از آنان برآورد شده است .منطق گروهبندی اين است كه افراد هرگروه تقريباً از ضرايب
متغيرهای مستقل يکسان برخوردار باشند و لذا انتظار ميرود ضرايب برآورد شده برای هر گروه
متفاوت از ديگری باشد .در چنين شرايطي ميتوان با مشاهدات موجود در هر گروه ،برآوردی
متوسط از ضرايب را به دست آورد كه بتواند نمايشي مناسب از واكنش افراد داخل گروه نسبت به
تغيير قيمت را ارائه دهد.
نظريه رفتار مصرف كننده در اقتصاد خرد پشتوانه نظری گروهبندی است كه در آن تابع
مطلوبيت با توجه به قيد بودجه حداكثر و تقاضا به عنوان تابعي از درآمد استخراج ميشود و از
آنجا كه در بعضي سطوح درآمدی رفتار مصرفي دچار تغيير ميشود و جهت منحني انگل تغيير
مييابد ،لذا با ساختن دامنههای مشخص درآمدی ،ميتوان خانوادهها را گروهبندی كرد .بر اين
اساس روش جذب اثر مذكور و بازتاب آن بر ضرايب ،برازش سيستم تقاضا در دامنههای محدود
درآمدی است كه از طريق گروهبندی خانوادهها در محدودههای درآمدی ممکن ميشود.
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 .6آزمونها ،سطح كلي كردن كاالها ،شكل سيستم معادالت تقاضا ،روش برآورد و شاخص
قيمتي
در اين مطالعه دادهها از دو جنبه زمان (يکي از سالهای  6831تا  )6809و واحدهای مقطعي
(مخارج خانواده به عنوان يك واحد مصرفي) برخوردار هستند .مزيت استفاده از دادههای تركيبي
نسبت به سريهای زماني و دادههای مقطعي ،آن است كه داده های تركيبي ،با تركيبي از سريهای
زماني و مقطعي اطالعات بيشتر ،تنوع يا تغيير پذيری بيشتر ،همخطي كمتر ميان متغيرها ،درجات
دادههای تركيبي ،بعد مقطعي دادهها موجب افزايش تغييرپذيری يا تنوع بسيار زياد ميشود كه با در
دست داشتن اين اطالعات ميتوان برآوردهای معتبرتری انجام داد (ابونوری و همکاران.)6802 ،
سطح كلي كردن دادهها بر مبنای خانواده انتخاب شده است كه مطالعه رفتار مصرفي خانوادهها را
در سطوح مختلف هزينهای و برآورد معادالت را با استفاده از تعداد دادههای بيشتری امکانپذير
ميسازد .مطالعه رفتار مصرف كنندگان در قالب رويکرد سيستمي همه اقالم مخارج در سبد هزينه
خانوادهها را شامل ميشود و بنابراين در اين مطالعه سبد مصرفي خانواده به چهار زير گروه
آموزش عمومي ،خوراكي ،مسکن و ساير كاالها و خدمات تقسيم شده است .دليل تقسيمبندی
گروههای كااليي چهارگانه ،عالوه بر آموزش عمومي به عنوان هدف مطالعه ،سهم عمده دو گروه
كااليي خوراكي و مسکن در سبد هزينه خانواده های شهری است.
پيش از برآورد الگو با استفاده از دادههای تركيبي الزم است مانايي ،امکان برآورد مدل در قالب
دادههای تلفيقي (پولينگ) يا تابلويي (پنل) و تعيين اثرات ثابت يا اثرات تصادفي آزمون شوند .از
ويژگيهای مهم داده ها ،پايا بودن است كه از ايجاد رگرسيون كاذب ميان متغيرها جلو گيری ميكند.
بنابراين پيش از برآورد مدل الزم است برای كسب اطمينان از ساختگي نبودن و مصون ماندن از
نتايج نامطمئن ،از پايايي متغيرها اطمينان حاصل شود.
 .0-6آزمون مانايي متغيرها
به دليل اينکه عنصر زمان در دادههای تلفيقي گنجانده شده است ،پيش از برآورد ضرايب،
ايستايي متغيرها بررسي شد .فرض صفر در اين آزمون نامانايي متغيرهای توضيحي است و نتايج
آزمون نشان داد كه متغيرها پايا هستند.

1 . Aggregation
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 .6-6آزمون هم جمعي
مهمترين نکته در تجزيه و تحليلهای همجمعي آن است كه با وجود غير ايستا بودن اكثر
سريهای زماني و برخورداری از روند تصادفي فزاينده يا كاهنده ،در بلندمدت ممکن است كه يك
تركيب خطي ،همواره ايستا و بدون روند باشد .با استفاده از تجزيه و تحليل همجمعي اين روند
بلندمدت كشف ميشود (ابريشمي .)6836،مفهوم اقتصادی همگرايي عبارت است از اينکه وقتي دو
يا چند متغير براساس مباني نظری با يکديگر ارتباط داده ميشوند تا رابطه تعادلي بلند مدت را
طي زمان ،به گونه ای كه تفاضل ميان آنها با ثبات و پاياست ،پي مي گيرند .برای انجام دادن آزمون
همجمعي دادههای تركيبي ،كائو )6000( 6از آماره زير استفاده كرده است:

در رابطه فوق

ضريب رگرسيون خطای بلندمدت است و وقفه خطاهای حاصل از تخمين

مدل به روش ادغام شده به صورت زير نمايش داده شده است:
كائو ( )6000آزمون هم انباشتگي تعميميافته ديکي -فولر را با اين فرض كه بردارهای
همجمعي در هر مقطع همگن باشند ،درقالب رابطه زير ارائه كرده است:

در رابطه فوق خطای تخمين رابطه بلندمدت با روش دادههای تركيبي و  pتعداد وقفهها در
آزمون  ADFاست كه اندازه آن به رفع خود همبستگي ميان اجزای خطا بستگي دارد .همچنين
ضريب متغير تفاضل وقفههای آزمون و خطای معادله برآورد شده است .به بيان ديگر ،در اين
آزمون مانند آزمونهای

و

پس از تخمين رابطه بلندمدت ،خطای تخمين محاسبه و

سپس با استفاده از رابطه فوق آزمون  ADFانجام ميشود .فرضيات اين آزمون هم مانند آزمونهای
و

و آماره آزمون دارای توزيع  tاستاندارد است (زراءنژاد و انواری .)6839 ،در اين

مقاله برای آزمون همجمعي ميان متغيرها از آزمون كائو استفاده شده كه مبتني بر آزمون
1. Kao, C.
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انگل گرنجر 6است و نتايج آزمون برای دهکهای مختلف نشان داد كه بر طبق آماره موجود ،ميان
متغيرهای الگو همجمعي وجود دارد و به بيان ديگر رگرسيون كاذب نيست.
 .1-6آزمون ( Fليمر)
روش مورد استفاده در اين پژوهش رگرسيون چند متغيره با دادههای تركيبي است .پيش از
برآورد مدل ،الزم است مشخص شود كه برای برآورد مدل از روشهای مدل رگرسيوني ادغام
(پولينگ )2يا تابلويي (پانل )8استفاده كرد .برای اين منظور از آزمون ليمر استفاده ميشود .فرضيه
مقادير مجموع مجذور پسماندها از برازش دو مدل مقيد (ثابت بودن) و نامقيد (متفاوت بودن)،
ميتوان آزمون فرضيه را مبني بر يکسان بودن عرض از مبدأ برای همه واحدهای مقطعي انجام داد.
چنانچه فرض صفر رد شود ،فرضيه مقابل آن وجود ناهمگني ميان مقاطع )پانل ديتا بودن دادههای
آماری) پذيرفته ميشود .نتايج نشان دادند فرضيه صفر رد شده است كه نشان از وجود ناهمگني
مقاطع دارد .بنابراين برای برآوردی كارآ ،از روش كمترين مجذورات تعميم يافته ( )GLSاستفاده
ميشود.
 .1-6آزمون هاسمن
پس از انجام دادن آزمون  Fو رد شدن فرضية

0

 ،بايد برای انتخاب مدل برتر از ميان

الگوهای اثر ثابت  1و اثر تصادفي اقدام كرد .به بيان ديگر پرسش اين است كه كدام روش (اثر
ثابت يا اثر تصادفي) برای برآورد سيستم مناسب تر است؟ برای اين كار هاسمن آزمون زير را
پيشنهاد كرده است:

: E ( / ) =0
:E( / )≠0
فرضيه صفر در آزمون هاسمن عبارت است از اينکه ضرايب برآورد شده از سوی برآورد كننده

اثر تصادفي با ضرايب حاصل از برآورد كننده ،اثر ثابت يکسان است (داودی .)6831 ،آزمون
هاسمن بر پاية بود يا نبود ارتباط ميان خطای رگرسيون تخمين زده شده و متغيرهای مستقل شکل
گرفته است .چنانچه

مستقل از

باشد يا به عبارت ديگر جملة خطا مستقل از متغيرهای

توضيحي باشد ،آنگاه فرض صفر )فرض مدل اثرات تصادفي) پذيرفته ميشود .در غير اين صورت

)1. Engle-Granger Ordinary Least Squares (OLS
2. Pool
3. Panel
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مدل اثر ثابت كاربرد خواهد داشت (زراء نژاد و نوری .)6839 ،نتايج نشان ميدهد كه فرضيه صفر
رد شده و اثر ثابت كارآتر از روش اثر تصادفي است ،بنابر اين برای برآورد مدل استفاده ميشود.
 .1برآورد سيستم تقاضای مخارج خطي
دادههای خانوادههايي كه در تركيب خود عضو دانشآموز نداشتند ،حذف شدند ،اما دادههای
با مقادير صفر برای مخارج آموزشي خانوادههايي كه با برخورداری از عضو شاغل به تحصيل در
تركيب خود ،مبلغي برای مخارج آموزشي خود گزارش نکرده بودند لحاظ شدند .همچنين با حذف
شدند .تعديل ياد شده به اقتضای مباني نظری و اصل كسب مطلوبيت اعضای خانواده از مصرف
يکديگر صورت گرفته است .نتايج برآورد مدل نشان داد كه برای همگي دهکها ،ضرايب معنادار
هستند .عالوه بر نسبت پارامترهای معنادار از لحاظ آماری ،عالمتهای ضرايب نيز با مباني نظری
سازگار هستند .بنابراين ميتوان پذيرفت مدل تحقيق به شکلي مناسب رفتار خانواده ها را توضيح
داده است .ازآنجا كه هدف مطالعه برآورد سنجههای رفاهي است ،نمايش ضرايب پارامترهای
برآوردی و مقادير حداقل معيشت سودمند نبوده است و تنها به بازتاب نتايج برآورد سنجههای
رفاهي به تفکيك دهکها بسنده ميشود .شاخص قيمتي مورد استفاده در اين مطالعه شاخص استون
است كه در مطالعات بسياری به كار گرفته شده است (گرين و آلستون.)6009 ،6
 .1برآورد سنجههای رفاهي سيستم مخارج خطي
با تغيير در بردار قيمتهای گروه كااليي آموزش عمومي ،ميزان مطلوبيت به دست آمده خانوادهها
ممکن است افزايش يا كاهش يابد .برای تحليل گونگي و شدت تأثيرپذيری مطلوبيت مصرفكننده
از تغيير قيمت يادشده ،اغلب از سنجههايي چون ،تغيير جبراني ( )CVو تغيير معادل ()EV
استفاده شده است (واريان .)6873 ،در اين مقاله نيز از اين دو معيار استفاده شده است .برای
محاسبه آثار رفاهي ناشي از تعديل قيمت آموزش عمومي ،گزينه  21درصدی برای افزايش قيمت
آموزش عمومي تعيين و سنجههای رفاهي بر اساس پارامترهای برآوردی تقاضا محاسبه و آثار آن
بر رفاه خانواده های شهری به تفکيك دهکهای درآمدی ارزيابي شد .سنجههای تغيير جبراني
 CV و تغيير معادل  ،  EV معادل پولي تغيير در رفاه خانواده ها را كه ناشي از تغيير قيمت

خدمات و كاالهای آموزشي است اندازهگيری ميكنند .فرض موجود در سنجههای تغيير جبراني
 CV و تغيير معادل   EV هيکس آن است كه خانوادهها مخارج خود را با توجه به تغيير در
1. Green, R.D., & Alston, J.M.
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قيمتهای نسبي باز توزيع ميكنند و در اين مسير نخست الزم است قيمت پايه تعيين و قيمت
آموزش نسبت به آن و در قالب گزينههای گوناگون تعديل شود .از آنجا كه آخرين مجموعه از
دادههای قيمتي متعلق به سال  6809است ،لذا قيمت كاالها و خدمات آموزشي در سال مذكور به
عنوان قيمتهای پايه انتخاب شده است.
جدول شماره  .0سنجههای تغيير جبراني  CVو معادل  EVناشي از افزايش قيمت آموزش عمومي برای خانوادههای شهری
به تفكيك دهكهای درآمدی (0111( )0182-0191ريال)
دهك

CV 
سنجه تغيير معادل

 EV 

6836

22367

633361

819307

36331

627139

693638

617939

883332

190930

69319

293901

671399

889382

77830

626639

696931

612131

888133

196239

منبع :محاسبات محقق

همان طور كه مشاهده ميشود معيارهای تغيير جبراني و تغيير معادل از يکديگر متفاوت اما هم
عالمت هستند .مقادير مثبت سنجههای تغيير جبراني و معادل نيز نشان از كاهش رفاه خانوادههای
شهری پس از تعديل قيمت آموزش دارند .همچنين روند نزولي سنجهها به ترتيب از دهك اول تا
دهم نشان ميدهد كه اندازه تغيير رفاه ناشي از تغيير قيمت آموزش عمومي در دهکهای باالی
درآمدی بيش از دهکهای پايين درآمدی است.
به بيان دقيق تر اگر سياست افزايش قيمت خدمات آموزش عمومي به ميزان  21درصد اعمال

شود ،سنجه تغيير جبراني  CV نشان ميدهد كه الزم است مبالغ ، 633697، 22679 ،68699
 8833290 ،6179929 ،6936827 ،6271938 ،363919 ،819076و  1909023ريال به ترتيب به
خانوادههای شهری متعلق به هر يك از دهکهای درآمدی (از پايين به باال) پرداخت شود تا در
سطح مطلوبيت اوليه (پيش از تغيير قيمت آموزش عمومي) باقي بمانند.
همچنين اگر سياست افزايش قيمت خدمات آموزش عمومي به ميزان  21درصد اعمال شود،

سنجه تغيير معادل  CV نشان ميدهد كه الزم است مبالغ ،889863 ،671996 ،29901 ،69183
 8881730 ،6121162 ،6969177 ،6266817 ،778097و  1962809ريال به ترتيب به خانوادههای
شهری متعلق به هر يك از دهکهای درآمدی (از پايين به باال) پرداخت شود تا در سطح مطلوبيت
اوليه (پيش از تغيير قيمت آموزش عمومي) باقي بمانند.
مالحظه ميشود كه سنجههای تغيير جبراني و معادل برای همگي دهکهای درآمدی به موازات
فزوني قيمت آموزش ،افزايش يافته اند .البته كمترين به خانوادههای دهك اول تعلق دارد كه دليل
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آن را ميتوان در سهم ناچيز مخارج آموزشي خانوادههای دهك اول در كل مخارج آموزشي
خانوادهها جستجو كرد كه سبب ميشود تا در هنگام افزايش بهای خدمات آموزشي ،متحمل زيان
رفاهي نسبتاً كمتری شوند .در برابر ،بيشترين اندازه سنجههای تغيير جبراني و معادل ،مربوط به
خانوادههای شهری متعلق به دهك دهم (باالترين دهك درآمدی) است كه باالترين هزينه نسبي
بازگشت به سطح مطلوبيت اوليه برای خانواده های اين گروه ،پس از افزايش قيمت آموزش
عمومي است.
تصميم دولت برای تأمين بخشي از مخارج آموزش عمومي از خانوادهها در قالب دريافت
شهريه يا كاهش ميزان اعتبارات دولتي اختصاص يافته به مدارس ،افزايش قيمت خدمات آموزش
عمومي را در پي دارد كه جدای از پيامدهايي چون تضعيف سرمايه انساني و نابرابر ساختن توزيع
فرصتهای آموزشي ،سطح رفاه خانوادهها را نيز تنزل مي دهد .در اين مطالعه با استفاده از دادههای
تركيبي خانوادهها كه از آمار بودجه خانوار طي سالهای  6831تا  6809فراهم آمده است ،تالش شد
با به كارگيری سنجههای تغييرات جبراني و معادل ،تغيير در رفاه خانوادههای شهری ناشي از
افزايش قيمت آموزش عمومي كه به تفکيك دهکهای مختلف درآمدی (هزينهای) دسته بندی شده-
اند ،اندازه گيری شود.
يافتهها نشان دادند كه گرچه اندازه معيارهای تغييرات جبراني با تغييرات معادل تفاوت دارند،
اما هر دو دارای عالمت همسان و برخوردار از روندی فزاينده برای دهکهای اول تا دهم خانوادهها
هستند .محاسبه سنجه رفاهي تغيير جبراني ( )CVنيز نشان داد كه معادل پولي برای جبران كاهش
رفاه خانواده ها ،برای افزايش 21درصدی قيمت آموزش عمومي به ترتيب برای دهکهای درآمدی
اول و دهم عبارت از  68و  1901هزار ريال است .بر پايه سنجه تغيير معادل ( )EVنيز معادل
پولي برای جبران كاهش رفاه خانواده ها ،در ازای  21درصد افزايش قيمت آموزش عمومي برای
دهکهای درآمدی اول و دهم به ترتيب عبارت از  69و  1962هزار ريال است.
بنابراين افزايش قيمت آموزش عمومي به كاهش رفاه همگي خانوادههای شهری انجاميده كه
البته ميزان آن برای همگي دهکهای درآمدی خانوادهها يکسان نبوده است و به موازات افزايش رتبه
گروههای درآمدی (مخارج) خانواده فزوني يافته است .نکته قابل توجه ،ميزان نسبتاً اندك زيان
رفاهي خانوادههای متعلق به دهکهای پايين درآمدی است كه در نتيجه كمترين معادل پولي برای
جبران كاهش رفاه ناشي از افزايش قيمت آموزش برای خانواده های يادشده را در پي داشته است.
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اندازه كوچك سنجههای تغيير جبراني و معادل (پس از افزايش قيمت) برای دهکهای پايين
درآمدی در مقايسه با دهکهای باالتر ،ريشه در نسبت كوچك شاغالن به تحصيل در ميان اعضای
خانواده ،سطح اندك مخارج كل وسهم نسبتاً ناچيز مخارج آموزشي در سبد هزينه خانواده های
وابسته به دهکهای پايين دارد .عالوه بر اين گرايش غالب خانوادههای مذكور به بهرهمندی از
خدمات آموزش دولتي ارزان در مقابل بهرهگيری از خدمات آموزشي گران مانند آموزش عمومي
خصوصي ،جستجو كرد.
درآمد از دست رفته خانوادههای متعلق به دهکهای پايين درآمدی ،سهم بيشتری از درآمد آنان را در
قياس با خانوادههای متعلق به دهکهای باالتر تشکيل مي دهد.
يافتههای اين پژوهش با نتايج تحقيقات انصاری ( )6802و باروس و رودريگز ( )2993از بابت
بزرگتر بودن اندازه كاستي در رفاه خانواده های مرفهتر در مقايسه با خانوادههای كم درآمدتر،
كنراد و شرودر ( )6006و كريدی و ون دی ون ( )6007از جنبه اندازه متفاوت كاهش سطح رفاه
خانوارها در اثر افزايش قيمت آموزش عمومي ،سازگار است ،ولي با يافته سون و كاكواني ()2991
و محمدی و ديگران ( )6809مبني بر ميزان بيشتر كاهش سطح رفاهي خانوادههای كم درآمد از
محل افزايش قيمت ،متفاوت است .دليل احتمالي كوچكتر بودن اندازه كاستي در رفاه خانوادههای
كم درآمدتر در مقايسه با خانوادههای مرفه تر ،ارائه آموزش عمومي رايگان از سوی دولت است كه
جانشيني قوی برای آموزش خصوصي به هنگام افزايش قيمت به شمار ميرود.
سنجههای رفاهي بر اساس معيارهايي چون الزامات دستيابي به توسعه و عدالت آموزشي،
مبارزه با فقر ،اراده و نياز خانواده ها و  ...قرار نداشته اند ،بلکه بر پايه پارامترهای تابع تقاضا تعيين
شده و بازتابي از وضعيت موجود رفتار مصرفي و نابرابری در مخارج آموزشي خانوادهها هستند.
درآمد از دست رفته فزونتر برای دهکهای باالتر خانوارها به هنگام افزايش قيمت آموزش عمومي،
به معنای برخورداری بيشتر آنان از خدمات آموزشي و در برابر ،زيان رفاهي كمتر خانوادههای
وابسته به گروههای كم درآمد به مفهوم بهرهمندی اندك خانوادههای مربوطه از خدمات آموزش
عمومي است و به بيان ديگر نشان از نابرابريهای درآمدی گسترده فرصتها در نظام آموزش عمومي
كشور دارد .در چنين شرايطي دولت وظيفه دارد در به كار گرفتن راهبردهای تأمين مالي آموزش
عمومي مانند دريافت شهريه به عوارض و پيامدهای راهي آن توجه كند .به عالوه در قالب برنامه-
های توسعه به سياستهای معطوف به بهبود كيفيت آموزش عمومي به جای افزايش قيمت ،روی
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آورد و منابع مالي آموزش عمومي را از محل مالياتهای عمومي تأمين مالي و بار مالياتي را متناسب
با سطوح درآمدی مختلف (تصاعدی) توزيع كند .توسل به چنين سياستي سبب ميشود تا تأمين
مالي نظام آموزش عمومي از رهگذر افزايش قيمت خدمات آموزش عمومي صورت نگيرد و زيان
رفاهي كمتری به خانوادههای كم درآمد تحميل شود ،تقاضای خانوارهای كم درآمد برای آموزش
عمومي كاهش نيابد و از اين رهگذر نابرابری در فرصتهای آموزشي توسعه پيدا نکند .همچنين
فراهم كردن زمينههای مناسب برای عدم افزايش سهم مخارج آموزش عمومي در سبد هزينه
خانوارهای كم درآمد و مرفه) برای پياده سازی قيمتهای تبعيضي و اختصاص يارانههای هدفمند و
غير نقدی برای تحريك تقاضای خانوادههای محروم برای آموزش عمومي توصيه ميشود.
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