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 هچکید
 برا  برر شرکاف فقرر    یو سالمت یدرآمد ،یشکاف آموزش یهااثر شاخص تطبیقی ر بررسیحاض مقالههدف 

هرای  دادهبرر اسرا     (PSTR) ایرویکرد آسرتانه  دموکراسی است. برای این منظور از مدل پانل با بر یدتأک

 .اسرت  شده استفاده 1440-1414طی دوره زمانی  و باال ساالنه کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار باال

با شاخص شکاف  سالمتی رابطه مثبت و درآمدی آموزشی، شکاف هایمتغیرآمده،  دستبر اسا  نتایج به

های شکاف جنسیتی، منجر بره  عبارتی افزایش در شاخصه مطالعه دارند، ب فقر در هر دو گروه از کشورهای

 برا  یب متغیرهرا در کشرورهای  ضرا شود، ولی با نگاهی بهفقر در هر دو گروه از کشورها می افزایش شکاف

بندی این گروه کشرورها  توجه به رتبه باال و نزدیک به صفر بودن این ضرایب با انسانی بسیار توسعه شاخص

همچنین ضرایب متغیرهای نوع نظام حاکمیتی در هر  از نظر توسعه انسانی، عالمت ضرایب قابل توجیه است.
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 مقدمه -1

که سال  استهای سنجش میزان نابرابری بر اسا  جنسیت جدیدترین شاخص از جنسیتی شکاف

را در  مردانو بین زنان  اختالف شاخص، این. است شده معرفی اقتصاد جهانی مجمع توسط 1440

کرده و توانمندسازی سیاسی( بررسی  اقتصادی فرصتچهار بعد اساسی )سالمت و بقاء، آموزش، 

مهمترین ویژگی این  دهد.ارائه میاسا  جنسیت  چارچوبی برای سنجش میزان نابرابری برو است 

 .است هاآن تلف، بدون توجه به سطحمخ هایزیرشاخصدر  این دو گروهشاخص تمرکز بر فاصله 

توانند انتظار هایی است که مردان و زنان میتعداد سال تفاوت در برآوردی از شکاف سالمت

شکاف  .خشونت و سوء تغذیه( را داشته باشند، زندگی در سطحِ مناسبی از سالمت )بدون بیماری

نامِ  نرخ ثبتهمچنین  و ان به مردانی نرخ باسوادی زنهااز طریق مؤلفه نیز آموزش و نابرابری در

که شکاف درآمد و ضمن این .گرددعالی محاسبه می ابتدایی، متوسطه و آموزش مقاطعدر  آنان

نیز شاخصی برای سنجش تفاوت در  دستمزد )نسبت برآورد درآمد اکتسابی زنان به مردان(

جنسیتی  یطبیعتفقر نیز سد که ربه نظر میهای اقتصادی بین زنان و مردان است. دستیابی به فرصت

 1رودز(، 1414) 1رامو  و همکاران طبق تحقیق تجربه زنان و مردان از فقر متفاوت است. دارد،

 کیبودن  ریدر سراسر جهان، احتمال فق( 1443) 0ستو  و همکاراناب( و 1412) 0ریکب، (1410)

و  فقر نیاز رابطه مثبت ب یکحا نیزدرآمد  یمطالعات نابرابر طرفی اززن است،  کیمرد کمتر از 

 ،0و همکاران کیبل) یتیجنستنوع  حتی ( و(1413) 2و همکاران انیکازندج) یجنسیت شکاف

ای را ادبیات نظری گسترده ،هاستسالاین تفاوت چیست؟  أمنشکه  این سروال است. (120: 1412

ساختارهای  متوجها ایرن وضعیت ر سرنآمارتیراو تبدیل به یک دغدغه شده است. ایجاد کرده 

رفت در زنان نسبت به مردان جهت برون های محدودتری رابیند که قابلیتمی فرهنگی و اجتماعی

 واقعیتاین  در سطح جهانی(. امروزه 111: 1032عظیمی،  و )شالچی کنداز وضعیت فقر ایجاد می

 یافت به توسعه پایدار دستتوان عه نمیکه بدون توجه و استفاده از زنان در امور جام پذیرفته شده،

دهد که دسترسی به توسعه نشان می سه دهه اخیر مطالعات دو .(007: 1413 ،7و همکاران )اسالم

تمامی  درموجود در جوامع بالقوه عنوان نیمی از نیروی انسانی  بهبدون مشارکت فعال زنان  پایدار

                                                 
1. Ramos (2020) 
2. Rhodes (2016) 
3. Kabeer (2015) 
4. Bastos (2009) 
5. Kazandjian (2019) 
6. Blake (2018) 
7. Islam (2019) 
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زنان از گذشته تا به امروز  رکتکه موانعی بر سر راه مشاپذیر نیست، ضمن اینها امکانعرصه

طور سنتی تحت عنوان فقر  فقر به چند هر(. 004: 1037 ،و همکاران دارد )نیکوقدم وجود

باشد و از ابعاد مختلف قابل درآمدی نیز می غیرهای اما دارای جنبه ،شودگیرری میدرآمدی اندازه

- 1441)جهانی  زارش توسعةدر گ. (11: 1020، فرو صمیمی )محمودی بررسی و ارزیابی است

. در واقع استی متعدد و فراتر از مفهوم درآمد هافقرر دارای جنبه که نیرز تأکیرد شرده( 1444

هرای مختلرف محرومیرت گرروه یهاگونه که کندمی کمکی مختلف هاتحلیرل فقرر از جنبره

فقر در  ،گذاریسیاست ةهرم در محافرل دانرشگاهی و هرم در حروز امروزه. شناسایی شود فقیرر

 قابلیتی و فقر مسکن آموزشی، یی همچون فقر بهداشتی،هاابعادی فراتر از فقر درآمدی و در حوزه

 ینابسررندگ (.20: 1034، و جاویدی کاشی)خداداد گیردیمر تحلیل قرا و تجزیره مورد نیز

در  یه فقرپژوهررفقررر باعث شررده کرر چهررره واقعرری دادن در نشرران یقبل یهاپژوهش

 یکررردرو ییرررتغ یترری،فقررر قابل یبرره بررسرر یاز تمرکررز بررر فقررر درآمررد یررراخ یهاسررال

 یو فرامرراد یفرریک هاییافتبرره ره یکمرر یکردهررایگررذار از رو یبرره معنرر یررندهررد. ا

 از محرومیت به فقر مفهوم وردنخ بر گره یآمارتیاسن مبن یدگاهد (.3: 1030)ابراهیمی،  اسررت

فقر دخالت دارند،  یجاددر ا یمدعا است که عوامل متعدد ینبر ا گواهی خود اساسی، هایقابلیت

یکی از علل اصلی فقر است، را به  انداز فقر قابلیتی، این دید کره درآمد پایین مطمئناًهرچند چشم

با  فقیر یرفرد غ یککه تفاوت  دارد یدهعق یاسن(. آمارت120: 1020 )راغفر، دکنوجه نفی نمی یچه

(. 13: 1443 ،1اسمیت و تودارو) است "به کارکرد یتقابل" یلدر امکان و فرصت تبد یرفرد فق یک

در  یهای انسانشدکره بسط ظرفیت یمدع "ها و کارکردهرای انرسانیظرفیت"سن با طرح ایده 

 آید )ارضرومکاهش فقر به شمار می رییتعباصلی رشد و توسعه و به  رکنرار درآمرد از عناص

 اقتصاد است یافتگین که فقر نمودِ توسعه ادعا کرد توانیاسا  م این بر(. 12: 4401 ،1چیلر

  (.112: 1440 ،0استوارتو  ی)الدرس

ی هزاره سوم، ارتقاء برابری جنسیتی است. به این معنی که زنران از  یکی از مهمترین اهداف توسعه

: 4431، 0باشرند )اینگلهرارت و ولرزل    ی استعدادهایشران برخروردار  ری برای توسعههای برابفرصت

 را به عواملی نهادی نظیرر  مذکور نیز تفاوت در سطح شکاف شده ارائه سیر تکاملی نظریات (.103

                                                 
1. Todaro and Smith (2009) 
2. Arzrum Chiller (2004) 
3. Laderchi & Stewart (2003) 
4. Inglehart & Welzel (2009) 
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درک ایرن  که فقرر طبیعتری جنسریتی دارد،    نظر به اینبدین روی دهد. آموزش و سالمت نسبت می

زنران  رهرایی  کاهش شکاف بین زنان و مردان و که به  هاییسیاستاحی و اجرای ها برای طرتعامل

 نیر ا برر نهادگرایران جدیرد    .(70: 1411، 1همکراران و )فریررا   ضروری است ،کنداز فقر کمک می

 درها و های آنانگیزشی افراد بر انتخاب باورند که تغییرات نهادی از طریق ایجاد تحول در ساختار

در میان عوامل نهادی مختلف به نظرر  رد اقتصادی جامعه در بلندمدت اثرگذار است. بر عملک جهینت

ای در رسد دموکراسی در کنار عواملی مانند سررمایه فیزیکری و سررمایه انسرانی نقرش برجسرته      می

 (. در واقرع مفررو   12: 1440 ،1مایتاکشر  و اواسرکا یند توسعه وکاهش فقر کشورها ایفا کنند )آفر

و برابرری همره افرراد     هرا یریر گمیتصرم  اخرذ  برای شهروندان مشارکت دموکراسی یبنیان و اساسی

اقتردارگرا   یرا دمروکرات   رسرد یاسا  به نظر م ینبر ا های جنسیتی است.شکاف از دور بهجامعه، 

باشد. و فقر  یافتگیتوسعه یتوضع یینتع یبرا ایکنندهیینعامل تع تواندیم یزن بودن ساختار حاکم

، یک رابطه مابین دموکراسی و رشرد  0(1440) ینسونعجم اوغلو و راب یناسازگار یدگاهد مطابق با

 اقتصادی وجود دارد. اولین استدالل طرفداران این مکتب، ریشره در رویکررد و اثررات برازتوزیعی    

هرای اتوکراسری،   های دموکراتیک بیشتر از حکومرت حکومتدموکراسی دارد. به این صورت که 

هررای دموکراتیررک، نسرربت برره کرره توزیررع درآمررد در حکومررتتند، ضررمن ایررنطرفرردار فقرررا هسرر

ناسرازگاری،   های غیر دموکراتیک، از برابری بیشتر برخوردار است. لذا مطابق با دیردگاه حکومت

یابرد  یابد، توزیرع درآمرد بهبرود مری    زمانی که رویکرد جامعه از دیکتاتوری به دموکراسی تغییر می

 بره  ترا  نداهکرد سعی سیاسی علوم دانشمندان از بسیاری (.03-21: 1440 )عجم اوغلو و رابینسون،

 حقرو  سرازی برخرورداری از   حرداکثر  ایبر تقاضا موجب توسعه که بپردازند فرضیه این بررسی

 سرازد، یهمروار مر   یکه توسرعه، راه را بررای دموکراسر    یاستدالل سنت ینواقع ا در .شودیم سیاسی

(، 1331) 2و همکراران  یر( و سپس توسط روشما1323) 0ستیپل ینمارت یمورتوسط سبار  یننخست

برا   یراد استدالل، رفاه ز ینمطرح شد. بر اسا  ا( 1330) 7ست و همکارانیپل و (،1331) 0یامونددا

را  یرک نهادهرای دموکرات  ی،اجتمراع  یهرا برداشرتن شرکاف   یران متوسط گسترده و از م ةطبق یجادا

                                                 
1. Ferreira (2022) 
2. Ovaska and Takashima (2006) 
3. Acemoglu & Robinson (2006) 
4. Seymour Martin Lipset (1959) 
5. Rueschmeyer (1992) 
6. Diamond (1992) 
7. Lipset (1993) 
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 ایرن  طرفرداران . 1(00-00 :1333 چ،یو )لفت کندیم یلرا تعد یتضادهای اجتماع یده،ارتقاء بخش

 پیشررفت  نیازمنرد  دموکراسی، یندهایآفر و نهادها ایجاد از قبل کشورها که بودند معتقد دیدگاه

 توسعه سطح با دموکراسی تحقق دیدگاه، این بر اسا . هستند مالحظه قابل اجتماعی و اقتصادی

 از مراحلی که ابدییم دست دموکراسی به وقتی احتماالً ،کشور یک و است ارتباط در اقتصادی

 .باشرند  افتره ی دسرت  تحصیالت از معینی حد به شهروندانش کهاین یا و پیموده را اقتصادی تکامل

-1324 ) دموکراتیرک  یهرا میر رژ بررآوردن  رسر  در کره  ملیاوعر از  ،کندیم ادعا نیز 1هانتینگتون

 و باسروادی  گسرترش  بره  کره  ی بود،اقتصاد بهبود باالی حوسط همه از ترمهم :ندافتاد مؤثر( 1374

 تقویرت  را دموکراسری  حرامی ی هاارزش و بخشید وسعت را متوسط طبقه ،شد کشیده شهرنشینی

 دشروار  وظیفره  کره نیر ا از پرس  تنها و است تجملی کاالی دموکراسی این رویکرد . مبتنی برکرد

توسعه که دموکراسی عامل  . در دیدگاه مقابلکرد هاستفاد آن از توانیم رسید، سرانجام به توسعه

سن تأکید دارند که آزادی و دموکراسی جزئی از توسعه روهی از اندیشمندان نظیر آمارتیااست؛ گ

پایدار اقتصادی  دهند که رشدنشان می و همکارانش نیز داگال  نورث(. 142: 1440 ،0است )سن

 و یکورمنرد مطالعرات   جینترا (. 27: 1443، 0مکارانو ه )نورثدهد ها روی میتنها در دموکراسی

 زی( ن1442) 2ارجیوکز و کیرودر ،(1441) 7شنگانگ ،(1441) 0یوول و نیکو ،(1322) 2ریمگوئ

 گررذارهای وهررای جنسرریتی دهررد کرره؛ دموکراسرری عامررل رشررد و از بررین بررردن شررکافنشرران مرری

 فقرر  کراهش  تطبیقی اضر به تحلیلاسا  در مطالعه ح نیا بر .است اقتصاد عملکرد بر دموکراتیک

دموکراسری برا بررسری دو     برر  دیر تأک با سالمتی و درآمدی آموزشی، شکاف یهاشاخص طریق از

انتقرال مالیرم    ایرویکرد آسرتانه ی ریکارگبهو با  1440-1414 زمانی دیدگاه مطرح شده طی دوره

 مرردان،  و زنران  دستمزد سطح در شود که آیا اختالفشود و بررسی می( پرداخته میPSTRپانل )

برا در  مرردان   و زنران  زنردگی  به امید شاخص در مردان، اختالف و زنان آموزش سطح در اختالف

 و براال  کشورهای با شاخص توسعه انسرانی بسریار براال   نظر گرفتن نظام دموکراسی و اتوکراسی در 

ست؟ که به تفصریل مرورد   ا بیشتر کشورها از دسته کدام در تأثیر این داشته و کاهش فقر بر تأثیری

                                                 
1. Adrian Leftwich (1999) 
2. Huntington 
3. Sen (2006) 
4. North (2009) 
5. Kormendi and Meguire (1985) 
6. Quinn and Wooley (2001) 
7. Gung-shen (2002) 
8. Rodrik and Wacziarg (2005) 
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  گردد.بررسی واقع می
 

 ادبیات موضوع -2

 اتوکراسیبر نظام دموکراسی یا  دیتأکفقر با  کاهش برشکاف  هایشاخص ریتأث -2-1

فقر، نظریه شک و  کاهش با اتوکراسی و دموکراسی نظام بین رابطه یکی از نظریات در خصوص

 ازی تولیدی هانهادهفقر عمدتاً به دلیل  که کاهش نندکیمتأکید  . طرفداران این نظریهاست 1تردید

از نوع  ترمهم مراتب بهکه های دولتی طرفدار رشدی است، استگذاری و نیز سیسرمایه جمله

(. اگرچه امنیت حقو  مالکیت منجر به 2: 1،1441)کروزمن و همکاران استرژیم غالب در کشور 

شود، اما مطابق با نظرات فقر می کاهش جهینت ردی و گذارهیسرماایجاد محیط مساعد برای 

بهتر  -اتوکراسیکه کدام نوع نظام؛ دموکراسی یا  دیآیمپیش  سؤالطرفداران این مکتب این 

ن نهادهای سیاسی، رابطه میا خصوصدر  0بر مبنای آنچه مارتینزاین امنیت را فراهم نماید.  تواندیم

ترجیحات  ،اتوکراسیهای حکومت در ؛گفت توانمی ،شودمییادآور  مالکیت اقتصادی و حقو 

های دموکراسی نظام که در حالی است، درحقو  قرارداد و مالکیت  کنندهنییتع زمانی حاکمان،

به منظور حداکثرنمودن منافع  مستبد که حاکمان بیترت نیا به ه است.دنکندوام رژیم تعیین

 افقهستند، لذا در  مدتکوتاهزمانی افق متعادل درگرفتن رفتاری  پیش در خود ناگزیر به بلندمدت

های نظام کهضمن این، نمایند تأمینحقو  قرارداد و مالکیت را  توانندیمبهتر مذکور  زمانی

دوره که با توجه به این است،موید آن  نیزتجربه کشورهای مرفه دمکراتیک  کهدموکراسی 

اند حقو  توانستهبهتر بوده، لذا مدت نسبت کوتاه ، دارای افق زمانی بهشان کوتاه استحکمرانی

برای تأمین امنیت این حقو ،  کهاین ضمن. (12: 1441 ،0)برازلنمایند قرارداد و مالکیت را تعیین 

گفت  توانیمکلی  در حالتلذا ی گذرا هستند. هایدموکراسهای پایدار بهتر از دموکراسی

امنیت حقو  مالکیت  اثرات مضری بر تأمین نانهیبهکوتی هایاتوکراسهای گذرا و دموکراسی

مانع نیز ی ثباتیبو  در حقو  مالکیت ینانیاطمناطرف دیگر  از (.0: 1411دارند )قریشی و احمد، 

  (.023 :1330 ،2یپروت و نایآلس) شودیم منجرافزایش فقر به  شده،ی گذارهیسرما

                                                 
1. Skeptical View 
2. Kruzman (2002)  
3. Martins 
4. Brazel (2001) 
5. Alesina & Perotti (1994) 



 

 002   ها بر شکاف فقراز فرصت یدر برخوردار یتیاثر شکاف جنس یینتب کامران رحیمی وهمکاران/

 بهرره «قابلیرت» مفهروم از کند که؛ فقرر( اشاره می3331) 1سن قابلیرتی آمارتیا دیدگاه از فقرر نظریه

 مهرم نفسهیف کره اسرت توانمنردی از محرومیرت ایرن «یتیفقر قابل» در اسرت معتقرد و ردیگیم

 توانمنردی از محرومیرت در دیگرری مهرم عوامرلکه ضمن ایندرآمرد.  از محرومیرت نره اسرت،

 درآمرد تأثیرر ،گرید عبارت . بهنیسرتا هنآ درک بره قرادر یدرآمرد دیردگاه کره دارنرد نقرش

 تأثیرر نرژاد و جنسریت نظیرر متنوعری عوامرل از و اسرت مشرروط بلکره مطلرق، نره توانمنردی برر

باز  ینابرابرعوامل موجد  نیترچشم ما را به پنهان ،یتیبر رفع موانع قابل دیسن ابتدا با تأک .ردیپذیم

میان آزادی، عدالت و دموکراسی  راپیوندی  یآزاد مثابهتوسعه به ایده و سپس با طرح  کندیم

(. 20 :1044 ،پشتام و شیرکرمی)دهد ی به زنان را محور توسعه قرار میعاملیت بخش کرده،برقرار 

 ذاترهفیها آن نفری و هسرتند انسرانی آزادیبخش قوام مدنری و سیاسری یهایآزاد سرن،نظر  از

 نظیرر زنران اقتصرادی یهایآزاد از دفراع در سن .شودیم محسروب معلولیرت و نقرص رکی

، رشد محور هراینظریه خرالف بر فقرر، مفهومری تحرول نهایرت در و درآمرد کسرب و اشرتغال

 در اجتمراع و خانرواده اعضای میران تفراوت بروز موجرب را جنسریت و نژاد سرن، نظیر؛عواملی 

از  یکری یدرون خانروار یرعتوز (.140: 1414 ،1همکاران و لوایس) داندمی منابرع از رداریبرخرو

آن بره فرصرت برابرر را تحت  یرلدرآمرد خانرواده و تبد یرناسرت کره ارتبراط ب یمهمر یرهرایمتغ

عادالنره  ندتوایم یتوسرعه زمانر ،«یمثابه آزاد توسرعه به» یکررد. بر اسا  رودهدیقرار م یررتأث

 یها در راسرتاآن یتوانمنرد هایینهکنرد و زم رفرعزنران را  یتریموانرع قابل ینترباشرد کره مهم

 در تغییرر ینردآفرمثابه  به توسرعه رویکررد، ایرن در. خرود را فراهرم سرازد یهاانتخراب ارزش

 مطلروب زندگری انتخراب بررایا هآن توانمندسرازی و زنران اساسری هرایقابلیت ارتقرای راسرتای

 کیفیرت یکدیگرر تقویرت و ارتبراط در کره دارد مرتبرط و اساسری بعرد سره ینردآفر ایرن. اسرت

 طریرق از قردرت منابرع ایجراد برر تمرکرز نخسرت، بعرد در. دهندیم شرکل را زنران زندگری

 و اسرت انتخراب فرصرت و قابلیتری ایمعنر در آزادی همران دوم، بعرد. اسرت ابرزاری یهایآزاد

 ایرن در. گیردمی قررار زنران عاملیرت و هاارزش سرازندهمثابه نظام  به دموکراسری سروم، بعرد

 عملری انتخراب قردرت و توانایری بره اشراره کره اسرت جنسریتی عدالرت کانرون «آزادی» ینرد،آفر

 دارد. زنران

                                                 
1. Sen, Amartya (1999) 
2. Selva (2020) 



 

 1041بهار و تابستان  ،هفتمبیست و  شماره ،چهاردهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   000

به بررسی تبعیض جنسیتی و فقر آمدی بر توسعه اقتصادی کتاب در در (1412) 1ینگلد یان

های جمعیتی و مناسبات نابرابر قدرت، فرآیند توسعه را دچار نابرابریکه  معتقد است پرداخته،

های زنان برای انواعِ توسعه، فرصت حال کشورهای دربیشتردر که  ایگونه ، بهکندتحریف می

 حقو  برخورداری ازا بدون هت، که غالباً این فرصتاشتغال درآمدزا، محدود به کشاورزی اس

تواند روابط تولیدی و قدرت یا دسترسی به اعتبارات و فناوری است و میو مالکیت بر زمین 

ریزی شده تولیدات زنی زنان را تغییر دهد. در بسیاری از جوامع، زنان یا محدود به انواع برنامهچانه

 یرای در اقتصاد غآورند و یا محدود به مشاغل حاشیهبار می هستند که بازدهی اندکی بهخانگی 

 و )عاقلی استضعیف  کاری بوده و شرایططور استثنایی پایین  رسمی هستند که در آن، درآمد به

در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران تغییرات و  چند در چند سال اخیرهر .(00: 1023 ،مهرگان

 ای که امروزه در اکثرگونه گیر بوده است، بهبسیار چشمتحوالت معرف شاخص آموزش زنان 

ی زیادی با هم کشورهای دنیا از جمله ایران زنان و مردان از نظر دسترسی به آموزش فاصله

: 1023، ندارند، اما همچنان سهم نسبی درآمد مردان از زنان بیشتر است )موسوی خامنه و همکاران

00.)  

جنسیتی و دالیل محدودیت  هایشکاف، برای تشریح 1السیکنئوک به مدل مربوطنظریه در 

های خانوادگی، های اشتغال و درآمد حاصل از کار زنان، بر متغیرهایی نظیر مسئولیتفرصت

جایی در کار، نیروی جسمانی، آموزش عمومی، آموزش فنی، ساعات کار، غیبت از کار و جابه

. بر مبنای این فر ، چنین شده استذارند، تأکید گوری و عرضه کار تأثیر میکه در میزان بهره

تر زنان یا ناشی از وری پایینزنان یا به دلیل بهره شود که تفاوت درآمد مردان وگفته می

که  ان استعلت کمتر از مرد این ها بههای بازار است. بنا بر نظریه نئوکالسیک، درآمد زننارسایی

شوند و به همین می مندپرورش است، بهره و مدتاً آموزشزنان از سرمایه انسانی کمتری، که ع

 .0(132: 1321)هارتمن،  دارندهم تری وری کار پاییندلیل بهره

، توزیع متفاوت زنان و مردان در ساختار اشتغال 0شکاف سرمایه انسانی در نظریه مربوط به مدل

ت مربوط دیگر، این توزیع متفاو عبارت مربوط به الگوی متفاوت تحصیل سرمایه انسانی است. به

عنوان مادر و همسر بر کارایی او از طریق  عالوه نقش زن به . بهاست کار به قبل از ورود به بازار

                                                 
1. Ian Goldin (2018) 
2. The Theory of the Neoclassical Model 
3. Hartman (1981) 
4. Human Capital Theory 
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تحصیل سرمایه انسانی کمتر اثر گذاشته است. همچنین اگر زن مسئولیت اول خود را خانواده 

وقت، گرایش به مرخصی و ترک یمهشود، لذا گرایش به کار نبداند، کمتر متعهد به کار می

که قدرت انطبا  آن مشاغل با آورد نتیجه به سمت مشاغلی روی می داوطلبانه شغل دارد. در

 .1(0: 1332)بالو، بیشتر باشد های زندگی او الگوهای رفتاری و ویژگی

 سطح شباعث کاه احتماالً زنان، اشتغال هایفرصت در کاهش نابرابری، اسا  نظریه پیچیدگی بر

. افتدنمی اتفا  این اشتغال، در نابرابری نبودن صورت در که شودمی کار نیروی توانایی متوسط

 هزینه نیروی افزایش اقتصاد، باعث هایبخش در زنان اشتغال برای تصنعی موانع ایجاد این بر عالوه

 یهاسا  نظر بر ینهمچن. (142: 1333 سن،، 1321 ،1کری)بشود می المللیبین رقابت کاهش و کار

: 1333 ،الگرلوف) ها را ارتقاء دادهنش بهداشتی آنتوسعه آموزش زنان، دا ،یشکاف سالمت

 خانواده برای بیشتری منابع به دسترسی افزایش باعث زنان آگاهی سطح و بینش افزایش، 0(102

  .شودمی هابچه تغذیه و سالمتجهت  بیشتر تخصیص به منجر امر این که شودمی
 

 تحقیق یشینهپ -2-2

 بر تمرکز با انسانی توسعه رشد، بر نابرابری تأثیرای به بررسی مطالعه در( 1411و همکاران )فریرا 

دموکراسی پرداختند. نتایج مطالعه  بر تأکید حکمرانی با آن و بعد دو عنوان به آموزش و سالمت

 رشد بر منفی سیاسی تأثیر و اقتصادی-اجتماعی اصلی پیامد سه بر اسا  نشان داد که؛ نابرابری

ین ا برید رسید. عالوه یأبه ت مدار ( در نام)ثبت و آموزش نابرابری بین منفی دارد. همچنین رابطه

 کشوری و ایمنطقه بیشتر تحلیل و یهتجزهرچند . است سیاسی ثباتییب اصلی کمحر نابرابری

 .کند کمک اثرات این در تریقعم کاوش به است ممکن

 یقایدر آفر یو نابرابر انسانی توسعه یهافقر، شاخص بازبینی به ایدر مطالعه (4111) 0گومد

از آن است که اگرچه فقر قبل از  یبرآوردها حاک .پرداخت یبر دموکراس یدبا تأک یجنوب

را  یبآس یشترینب پوستانیاه/س یقاییآفر یتکرونا در حال کاهش بود، اما جمع یرو و یریگهمه

 فقر در زنان فزاینده یشافزا بر مبنی شواهدی اسا  بر نیز فقر شدن زنانه پدیده. ندبینیاز فقر م

 با که کنند،می تجربه را چندگانه هایمحرومیت که جمعیتی نسبت. است شده ییدتأ مردان به نسبت

 تغییری کرونا ویرو  گیریهمه از پس دوره در شود،می گیریاندازه یچندبعد فقر شاخص

                                                 
1. Blau (1998) 
2. Backer (1981) 
3. Lagerlof (1999) 
4. Gumede (2021) 
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 جنوبی آفریقای جامعه. است نیافته بهبود دوره این در انسانی توسعه مشابه، طور به. است نکرده

 کاهش در ناتوانی که کندمی استدالل مقاله این. است جهان در جوامع نابرابرترین از یکی همچنان

 همین در. است جنوبی آفریقای اقتصاد ضعیف عملکرد از ناشی نابرابری و بیکاری فقر، کافی

 درآمد نابرابری و پایین را انسانی توسعه سطح که است جنوبی آفریقای اقتصاد ساختار این راستا،

 .استداشته  نگه باال را

دموکراسی  نقش وجود با درآمد نابرابری مالی، توسعه ای به بررسیمطالعه در (1411) 1نگوین

 دارای مطالعه این پرداخت. نتایج ARDL مدل طریق از 1444-1414 دوره ویتنام در برای کشور

 دموکراتیک دولت( 1) دارد، درآمد نابرابری بر مثبتی تأثیر مالی توسعه( 1) که است قوی شواهد

 مثبت تأثیر کاهش به تمایل دموکراسی باالتر درجه( 0) ،داد خواهد کاهش را ملی درآمد نابرابری

 در ترکیبی نتایج به جدید نگاهی هارائ با حاضر مطالعه بنابراین،. دارد درآمد نابرابری بر مالی توسعه

 .کندمی کمک ادبیات موضوعی به درآمد، نابرابری و مالی توسعه بین رابطه مورد

با  یاقتصاد بر رابطه رشد یدموکراس ریتأث یبررسبه  ای( در مطالعه1044و همکاران ) ینیحس

گسترده  هایهبا وقف حیروش خودتوضو  1024-1037 یهادر سال رانیدر ا یدرآمد ینابرابر

(ARDL) .کوزنتس( هرچند  یمنحن یاسی)اقتصاد س یقبرآورد مدل تحق یجاسا  نتا بر پرداختند

اما در  شودیرد نم یران( در ایاقتصاد و رشد یدرآمد یشکل نابرابر u)رابطه  کوزنتس یهفرض

کمتر  یرشد بر نابرابر یمنف تأثیر که است موجب شده یدموکراس یاسینهاد س یرنظر گرفتن تأث

دهنده اثر معکو  و معنادار رشد همراه با به مدل، نشان وکراسیدم یرورود متغ ینشود، همچن

 ییراتحالت خودمخرب دارد و تغ یکه نابرابر یمعن یناست، به ا یدرآمد یبر نابرابر یدموکراس

 یباناسا  م . در واقع برشودیمجدد م یع( منتج به نظام توزی)گسترش مردم ساالر یاسیس یمرژ

که  شودیدر جامعه موجب م ینابرابر یشاما افزا گیرد،یم کلکوزنتس ش یهمدل، فرض ینا ینظر

در  ییها و نهادهاسازمان یدههستند، اقدام به شکل یکه از وضع موجود ناراض یتوده مردم عاد

ناچارند که  کنندمی خطر که احسا  یاستمدارانس ینجهت احقا  حقو  خود کنند. بنابرا

خطر  یبترت یندهند تا بد کار خود قرار دستور را در زیعبازتو هاییاستو س یاصالح یهانامهبر

و اقدامات  یاسیگفت که اصالحات س توانیم یجهکودتا و انقالب را از خود دور نگه دارند. در نت

 .کندیفراهم م یرشد اقتصاد یشرا در کنار افزا یمردم ساالرانه موجبات کاهش نابرابر

                                                 
1. Hung Thanh Nguyen (2021) 
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 یو بررس یرانا یهااستان انسانی به برآورد شاخص توسعه یا( در مطالعه1033ه و همکاران )افق

 بر یهبا تک 1032و  1034، 1022 یهادر سال یبا استفاده از منطق فاز یاقتصاد آن بر رشد یرتأث

 ،انسانی یتوسعه اجزاء شاخص یحاصله و بررس نتایج مطابق. پرداختند ملل سازمان یدروش جد

 یال 1022ها در فاصله استان درآمد سرانه یرشد منف انسانی بهبود توسعه یعامل کند ینترمهم

است.  یافته کاهش درصد 14 حدود متوسط طوربه هااستان فاصله درآمد سرانه یناست. در ا 1032

 سانیان ها، نقطه قوت شاخص توسعهکه شاخص آموزش استان گرددیمالحظه م هایافتهبا دقت در 

 کهینبه اتوجه با . داده استرخ  یراخ یهادر سال یتحوالت خوب دهدیها است که نشان ماستان

اندک بوده است  یارنسبت به قبل از آن بس یانسان یتوسعه یروند بهبود 1032 یال 1034در فاصله 

 یه اجزاو سالمت ک شتدر آموزش و بهدا گذارییهکشور نسبت به سرما یزانرالزم است برنامه

 داشته باشند. یشتریاند، توجه باثرگذار شاخص توسعه

های توسعة انسانری بین ای به بررسی اثرر اختالف شاخصدر مطالعه( 1030و سلیمی ) کیاالحسینی

زنان بر رشد اقتصادی در کشورهای با ردة توسعة انسانی بسیار باال، باال، متوسط و پایین  مردان و

یافته پرداختند. نتایج مقاله نشان با استفاده از مدل گشتاور تعمیم 1440-1411برای دورة زمانی 

دهد که برای کشورهای با ردة توسعة انسانی بسیار باال، رابطة رشد اقتصادی با امید به زندگی، می

اختالف در سطح دستمزد زنان و مردان و اختالف در سطح آموزش زنان و مردان منفی است و بر 

یابد؛ ولی پس تی افزایش میمراحل اولیة توسعة اقتصادی، شکاف جنسی زروپ، دراسا  نظریة بو

 شود.گذاشت، این رابطه معکو  میراز توسعه را پشت سکه کشور مرحلة مشخصی از آن

ی بررس موردمستقیم  به شکلپیشین، مسئله تحقیق حاضر  شده انجامکه در مطالعات با توجه به این

گرفتن  تکمیلی و با در نظر به شکلعه حاضر در راستای این مطالعات و قرار نگرفته است، مطال

 با فقر کاهش بر دموکراسی بر یدتأک با سالمتی و درآمدی آموزشی، شکاف هایشاخص

 خاطر بهپردازد که نتایج مطالعه پیش رو یم (PSTRای مالیم )مدل آستانه رهیافت از گیریبهره

رهای با کشودر  )کامل و شکننده( و اتوکراسی مل و شکننده()کا در نظر گرفتن نظام دموکراسی

در روشن شدن این مسئله یاری نماید که آیا تواند ما را میو باال  باال شاخص توسعه انسانی بسیار

که با طراحی مدل  نتایج مطالعه حاضر همسو با مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور است

زمانی  دورةو باال و  باال رهای با شاخص توسعه انسانی بسیارکشوبرای  (PSTRای مالیم )آستانه

  .خواهیم پرداختتحلیل نتایج  و به تجزیه 1414-1440

 



 

 1041بهار و تابستان  ،هفتمبیست و  شماره ،چهاردهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   024

 هاساختار مدل و داده -3

رامو  و ( و 1411) 1گومد، (1411و همکاران )فریرا با پیروی از مطالعات  مطالعه این هدف

 و درآمدی آموزشی، شکاف هایشاخص یقاز طر فقر کاهش تطبیقی بررسی ،(1414) 1همکاران

استفاده  پانل در این مطالعه از مدل خودگرسیون انتقال مالیم است. دموکراسی بر یدتأک با سالمتی

در است.  یافته گسترش (1330) 0و تراسورتا 0(1331) توسط تراسورتا و اندرسونشود که می

خطی میان متغیرها  دار پارامتر شیب، ارتباط غیربا استفاده از متغیر انتقال و مق PSTRحقیقت مدل 

به صورت رگرسیون  کند. مدل رگرسیون انتقال مالیم تراسورتاای پیوسته مدل سازی میرا به شیوه

  گردد.تصریح می (1)کلی 
 

tt ucsF  ),,(zzy ttt                                                                                  )1(  
 

بردار پارامترهای  θبردار پارامترهای خطی؛  πزای مدل؛ رداری شامل متغیرهای برونب tzکه در آن 

شود به صورت یکسان و مستقل با میانگین جزء باقیمانده است که فر  می tu و غیر خطی مدل؛

) u)0,((صفر و واریانس ثابت  2

t iid ال اند. همچنین تابع انتقوزیع شدهت  c), ,F(st  

  د.در قالب روبط زیر تصریح گرد 0و یا نمایی 2تواند به صورت الجستیکیم
 

   












2

1

exp1

1
  c), ,F(st

cst


  
 

   2

tt s- exp - 1   c), ,F(s c                                                                                                 )0(  
 

گر تابع انتقال ( بیان0گذارد و رابطه )( تابع انتقال الجستیک را به نمایش می1ابطه )که ر به طوری

 cدهد؛ پارامتر شیب را نشان می γگر متغیر انتقال است؛ بیان tsباشد. در توابع فو  نمایی می

 گربیان γرژیم است. در صورتی که پارامتر شیب  ای یا محل وقوع تغییرآستانه دهنده حدنشان

( F=1تابع انتقال برابر یک ) باشد، (c < ts)اگر . باشدسرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر می

                                                 
1. Gumede (2021) 
2. Ramos (2022) 
3. Ter¨asvirta and Anderson (1992) 
4. Ter¨asvirta (1994) 
5. Logistic 
6. Exponential 

(1) 
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( خواهد F=4مقدار تابع انتقال برابر با صفر ) باشد، (c > tsشود. از سوی دیگر در صورتی که )می

یل به تبد PSTRبود. همچنین در صورتی که مقدار پارامتر شیب به سمت صفر میل کند، مدل 

 یک مدل خطی خواهد شد.

و متغیرهای  فقر شکاف شاخصوابسته  متغیر کهین، با توجه به اPSTRکل عمومی مدل ش

مردان،  و زنان آموزش سطح در اختالف مردان، و زنان دستمزد سطح در اختالفتوضیحی؛ 

 زیرصورت  به است، دموکراسینوع نظام  مردان و و زنان زندگی به امید شاخص در اختالف

 : باشدمی
 

𝑃𝑂𝑉t = 𝛼0 + 𝛽1𝑊𝐴𝐺𝐸𝑡 + 𝛽2𝐸𝐷𝑈𝑡 + 𝛽3𝐿𝐼𝐹𝐸𝑡 + 𝛽4𝐷1𝑡 + 𝛽5𝐷2𝑡 +
𝛽6𝐷3𝑡 + 𝛽7𝐷4𝑡 + (𝜃1𝑊𝐼𝑡 + 𝜃2𝐸𝐷𝑈𝐼𝑡 + 𝜃3𝐿𝐸𝑡 + 𝜃4𝐷𝐼𝑡 + 𝜃5𝐷2𝑡 +
𝜃6𝐷3𝑡 + 𝜃7𝐷4𝑡)𝐹(𝑆𝑡, 𝛾, 𝑐) + 𝑢𝑡 (0                                                                                     )  
{ 𝑡 = 1, … , 𝑇} 

 

  برابر است با: Fکه در آن تابع گذار 
 

(2                          )                        𝐹(𝛾, 𝑠𝑡, 𝑐) = (1 + 𝑊𝐼{−𝛾(𝑠𝑡 − 𝑐)})−1,        𝛾 > 0 
 

آموزشی، درآمدی و سالمت مابین زنان و مردان با در نظر های شکافشاخصتاثیر در مدل اول 

کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار در فقر  بر شاخصگرفتن نظام دموکراسی و اتوکراسی 

 گردد.یمی واقع بررس مورد دوم در کشورهای با شاخص توسعه انسانی باالمدل باال و در 

آموزشی، درآمدی و سالمت مابین زنان و مردان با در نظر  های شکافشاخصتاثیر  سومدر مدل 

کشورهای با شاخص توسعه هر دو گروه از در بر شاخص فقر گرفتن نظام دموکراسی و اتوکراسی 

  گردد.یمواقع ی بررس موردو کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال  انسانی بسیار باال

 میانگین فاصلهصورت  )به عنوان متغیر وابسته ( شاخص شکاف فقر بهPOVباال ) یهادر مدل

اختالف در سطح دستمزد زنان و  1(𝑊𝐴𝐺𝐸) ،1دالر در روز درآمد دارند( 0افرادی که کمتر از 

                                                 
1. Poverty gap at $3.10 a day (2011 PPP) is the mean shortfall in income or consumption from 

the poverty line $3.10 a day (counting the no poor as having zero shortfall), expressed as a 

percentage of the poverty line. This measure reflects the depth of poverty as well as its 

incidence. As a result of revisions in PPP exchange rates, poverty rates for individual 

countries cannot be compared with poverty rates reported in earlier editions. 
2. Inequality of Wages and Salaried Workers, Women and Men 
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ر شاخص امید به اختالف د 1(𝐿𝐼𝐹𝐸اختالف در سطح آموزش زنان و مردان، ) 1(𝐸𝐷𝑈مردان، )

 زندگی زنان و مردان، مرتب شده است.

شود. بدین وارد مدل می 4Dتا  1Dمتغیرهای دامی  به شکلی نظام دموکراسی و اتوکراسهمچنین 

 شکل که؛

1D4و مابقی کشورها عدد  1هستند عدد  0: کشورهایی که دارای نظام دموکراسی کامل 

2D: 4و مابقی کشورها عدد  1هستند عدد  0ده )ناقص(که دارای نظام دموکراسی شکنن کشورهایی 

3D 4و مابقی کشورها عدد  1هستند عدد  2ی کاملاتوکراس: کشورهایی که دارای نظام 

4D 4و مابقی کشورها عدد  1هستند عدد  0ی شکنندهاتوکراس: کشورهایی که دارای نظام 

 (ص توسعه انسانی بسیار باالکشورهای با شاخپیشرو )اقتصادهای جامعه آماری مطالعه حاضر شامل 

 .است 1440-1414برای دوره زمانی  (کشورهای با شاخص توسعه انسانی باالتوسعه ) حال درو 

 های( و دادهPolity IVدموکراسی و اتوکراسی کشورها از سایت ) شاخص های مربوط بهداده

 7(UNESCOد )سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحمربوط به شکاف جنسیتی از سایت 

  استخراج شده است. 2(WDI) پایگاه توسعه جهانیفقر از پایگاه  های مربوط به شکافو داده
 

 نتایج تجربی تحقیق -4

 دموکراسی و اتوکراسیانسانی و نظام  توصیفی شاخص توسعه یهاآمارهبررسی  -4-1

نوع نظام حاکمیت  و 1414انسانی کشورهای مطالعه در سال  شاخص توسعه میانگین (1در جدول )

ملل متحد، اگر  بندی سازمانه است. بر اسا  رتبهشد اتوکراسی مشخص و بر اسا  دموکراسی

انسانی کشورها بر اسا  سطح بهداشت، درآمد سرانه و سطح سواد باالتر  توسعه میانگین شاخص

در باشد،  4.733 تا 4.7و اگر مابین باال  بسیار انسانی توسعه شاخص با باشد، جز کشورهای 4.2از 

شاخص  یانگینم (،1مطابق نتایج جدول )گیرد. باال قرار می انسانی توسعه شاخص با رده کشورهای

 باال یبا شاخص توسعه انسان یکشورهاو ایران جز  4.737برابر با  1414در سال ایران  یتوسعه انسان

 وضعیت درباره اکونومیست تاطالعا واحد سالیانه تحقیقات همچنین بر اسا  نتایجگیرد. قرار می

                                                 
1. Net Enrollment Rates, Secondary, Gender Inequality Index 
2. School Life Expectancy, Secondary Indicators of Inequality, Gender 
3. Working Democracy 
4. Deficient Democracy 
5. Hard Autocracy 
6. Moderate Autocracy 
7. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
8. World Development Indicator (WDI) 
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 4.73 تا 4.0کامل، اگر مابین  باشد، دموکراسی 1 تا 4.2ساالری، اگر رتبه کشورها مابین مردم

 تا 4.1بینابینی، اگر مابین  شرایط باشد، 4.23 تا 4.0، اگر مابین (ناقص) شکننده باشد، دموکراسی

اتوکراسی  ، در رده کشورهای با نظامباشد 4.13تا  4اتوکراسی شکننده و اگر مابین  باشد، 4.03

ی برابر با شاخص دموکراس یانگینم( برای ایران، 1اسا  نتایج جدول ) بر گیرند.قرار میکامل 

  گیرد.اتوکراسی شکننده قرار مییتی، جز کشورهای با نظام حاکمو ایران از نظر نوع است  4.12

 

 آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل -4-2

منظور انتخاب متغیر انتقال، تمامی متغیرهای موجود در  برای تخمین مدل رگرسیون انتقال مالیم، به

شوند. از میان متغیرهای آزمون شده، هر متغیری که با احتمال داده میمدل مورد آزمون قرار 

  عنوان متغیر انتقال انتخاب خواهد شد. بیشتری فرضیه صفر خطی بودن را رد کند به

 
 سعه انسانیمطالعه بر اساس شاخص تو : رتبه کشورهای مورد1جدول 

 کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال باال بسیار انسانی توسعه شاخص با کشورهای

 نام کشور
نوع نظام 
 حاکمیتی

میانگین 
شاخص 

توسعه انسانی 
در سال 

0202 

میانگین 
شاخص 

 دموکراسی
 نام کشور

نوع نظام 
 حاکمیتی

میانگین 
شاخص 

توسعه انسانی 
در سال 

0202 

میانگین 
شاخص 
 یدموکراس

 نروژ
دموکراسی 
 کامل

 کاستاریکا 320/4 320/4
دموکراسی 
 کامل

730/4 310/4 

 آلمان
دموکراسی 
 کامل

 جامائیکا 300/4 303/4
 دموکراسی
شکننده 
 )ناقص(

710/4 727/4 

 استرالیا
دموکراسی 
 کامل

302/4 340/4 
 آفریقای
 جنوبی

 دموکراسی
شکننده 
 )ناقص(

742/4 71/4 

 انگلستان
دموکراسی 
 کامل

 گرجستان 230/4 31/4
 دموکراسی
شکننده 
 )ناقص(

720/4 710/4 

 کانادا
دموکراسی 
 کامل

 ارمنستان 20/4 311/4
 دموکراسی
شکننده 
 )ناقص(

70/4 003/4 

 اسپانیا
دموکراسی 
 کامل

 الجزایر 311/4 230/4
ی اتوکراس
شکننده 
 )ناقص(

723/4 013/4 

 اروگوئه
دموکراسی 
 کامل

 تایلند 207/4 242/4
ی اتوکراس
شکننده 
 )ناقص(

702/4 0/4 
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 متحدهایاالت
دموکراسی 
 کامل

 ازبکستان 211/4 31/4
اتوکراسی 
شکننده 
 )ناقص(

71/4 103/4 

 کرواسی
 دموکراسی
شکننده 
 )ناقص(

 ایران 700/4 207/4
اتوکراسی 
شکننده 
 )ناقص(

737/4 12/4 

 آرژانتین
 دموکراسی
شکننده 
 )ناقص(

 مصر 200/4 20/4
اتوکراسی 
شکننده 

 ناقص()
7/4 11/4 

 لهستان
 دموکراسی
شکننده 
 )ناقص(

 کوبا 71/4 271/4
اتوکراسی 
 کامل

772/4 102/4 

 اسلونی
 دموکراسی
شکننده 
 )ناقص(

 آذربایجان 721/4 341/4
اتوکراسی 
 کامل

720/4 100/4 

 عمان
اتوکراسی 
 شکننده

 ونزوئال 121/4 200/4
اتوکراسی 
 کامل

710/4 112/4 

 روسیه
اتوکراسی 
 هشکنند

 لیبی 101/4 210/4
اتوکراسی 
 کامل

742/4 432/4 

 قزاقستان
اتوکراسی 
 شکننده

 ترکمنستان 170/4 217/4
اتوکراسی 
 کامل

71/4 43/4 

 امارات
اتوکراسی 
 کامل

 چین 100/4 200/4
اتوکراسی 
 کامل

722/4 402/4 

 عربستان
اتوکراسی 
 کامل

227/4 402/4     

 قطر
اتوکراسی 
 کامل

202/4 420/4     

 بالرو 
اتوکراسی 
 کامل

217/4 103/4     

 (Polity IV, 2021( و سایت )1411متحد ) ملل سازمانمنبع: 

 

 

 PSTRنتایج آزمون فرضیه خطی بودن مدل  :2جدول 

 داریسطح معنی Fارة آم فرض صفر

b1=b2=b3=b4=0 0210/0 444/4 

b1=b2=b3=0 270/1 414/4 

b1=b2=0 300/1 402/4 

b1=0 201/1 421/4 

 های پژوهشیافته منبع:
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یه خطی بودن رابطه بین متغیرها فرضشده نیز مشهود است  نتیجه آزمون انجام گونه که درهمان

الزم به ذکر  همچنینگردد. مردود است، بنابراین احتمال وجود رابطه خطی بین متغیرها نفی می

عنوان مدل بهینه جهت  شده به ( پیشنهادی توسط متغیر انتقال انتخابPSTRاست که مدل )

اختالف  متغیر انتقال در مدل برآورد شده،، (0)نتایج جدول . مطابق شودانتخاب می مدلبرآورد 

دل بودن مدل رد شده و م یخط بوده و فرضیه صفر مبنی بر در سطح دستمزد زنان و مردان

(PSTRمرتبه اول مورد تأیید قرار می ).گیرد  
 

 انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل: 3جدول 

 متغیر Fآماره    F4آماره  F3آماره   F2 آماره  مدل پیشنهادی گروه کشور

 PSTR 0210/4 2210/4 0012/4 2030/4 WI (t) باال بسیار انسانی توسعه شاخص با کشورهای

 PSTR 0012/4 0101/4 2230/4 2110/4 WI (t) باال انسانی توسعه شاخص با کشورهای

 های تحقیقیافته منبع:

 

 نتایج تخمین مدل -4-3

که در قسمت مقدمه و مبانی نظری نیز اشاره گردید؛ در مطالعه حاضر به دنبال بررسی دو  طورهمان

. استارتباط  اقتصادی کشورها چقدر در توسعه سطح با دموکراسی ( تحقق1باشیم؛ دیدگاه می

 به و پیموده را اقتصادی تکامل از مراحلی که یابدیم دست دموکراسی به وقتی کشور، یکآیا 

 از معینی حد به شهروندانش کهاین یا و باشد رسیده ملی ناخالص تولید سرانه از معینی سطح

 ه انسانیینه توسعزم در تحوالتی علت به دموکراسی حالت، این در. باشند یافتهدست تحصیالت

 که است براین اعتقاد بر اسا  این دیدگاه، واقع، در. است داده یرو کشور آن در که است

 رسید، سرانجام به توسعه دشوار وظیفه کهنیا از پس تنها و است تجملی کاالی دموکراسی

 تاسدیدگاه دیگر معتقدند که دموکراسی عامل توسعه  طرفداران( 1. کرد استفاده آن از توانمی

 آموزشی، عامل رسیدن به توسعه، کاهش شکاف دموکراسی یندهایآفر و ی قوینهادهاو وجود 

ین به تخمین مدل برای دو بنابرا. استفقر کشورها  نتیجه کاهش شکاف سالمتی و در و درآمدی

باال و همچنین در مدل سوم برای کل و  باال بسیار انسانی توسعه شاخص با گروه از کشورهای

 شود.های مطالعه پرداخته میگروه کشور

 است و اختالف در سطح دستمزد زنان و مردانکه در آن متغیر انتقال  PSTRمدل بر اسا  نتایج 

 دموکراسی بر یدتأک با سالمتی و درآمدی آموزشی، شکاف هایشاخص طریق از فقر کاهش تابع

 هایدهد که متغیرنشان می . نتایج برآورد قسمت خطی مدل )رژیم اول(شده استسازی مدل

از با شاخص شکاف فقر در هر دو گروه  رابطه مثبت سالمتی و درآمدی آموزشی، شکاف
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، اما مطابق نتایج ضرایب متغیرها، این اثر دارند باال و باال بسیار انسانی توسعه شاخص با کشورهای

 آموزشی، هایافزایش شکاف و استبیشتر  باال انسانی توسعه شاخص با برای گروه کشورهای

 انسانی بسیار توسعه شاخص با نسبت به کشورهای شکاف فقر سالمتی منجر به افزایش و درآمدی

(، تحلیل این بخش مدل LMخطی بودن مدل توسط آزمون ) به تایید غیر با توجه .باال شده است

رابطه  از وجود نشاننیز خطی مدل )رژیم دوم(  نتایج برآورد قسمت غیر. استدارای اعتبار بیشتری 

در هر دو گروه  با شاخص شکاف فقر سالمتی و درآمدی ،1آموزشی شکاف متغیرهای مثبت

باال نزدیک  انسانی بسیار توسعه شاخص با ، هرچند که این ضرایب برای کشورهایاستکشورها 

 بندی گروه کشورهای با اقتصاد پیشرو در خصوص شاخصباال بودن رتبه به خاطرکه  استبه صفر 

با و  توسعه حال درو برای اقتصادهای  استسانی، عالمت ضرایب این متغیرها قابل توجیه ان توسعه

. شودمی معکو  رابطه اینکوزنتس  توسعه و اجتماعی نابرابری، نظریه بوزروپنظریه  به توجه

 مشارکت ها،آن بازآموزی و آموزش به زنان بیشتر دسترسی کردن فراهم بوزروپطبق گفته 

 مشارکت که کنندمی یدتأک پردازانیهنظراکثر  حال، این با .دهدمی افزایش کار بازار در را هاآن

 عامل خانواده پدرساالری فرهنگی ساختار در کنار مردان به نسبت هاآن موقعیت تغییر و زنان

 ،دهدمی نشان تجربی مطالعات .است و کاهش شکاف فقر زنان موقعیت تعیین در یترمهم

. پس وجود رابطه است دهدا قرار تأثیر تحت کشور میانگین از بیش را مدرن بخش ،شکاف فقر

مثبت برای کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال که بیشتر این کشورها در مراحل اولیه و یا میانی 

. همچنین استباشد و مقدار ضرایب گویای این مطلب باشند، دور از انتظار نمییافتگی میتوسعه

دهد که با کاهش شکاف در شاخص امید به زندگی و در سطح دستمزد زنان نسبت مینتایج نشان 

یابد. یمبه مردان و افزایش برابری در سطح آموزش مابین دو جنس زن و مرد شکاف فقر کاهش 

های ناشی از های مناسب، نابرابری، توسعه اقتصادی از طریق توسعه بازار و ایجاد فرصتنتیجه در

توسعه بازار همراه با افزایش اعتماد به عملکرد افراد، و  دادهتقلیل در این کشورها را رفتار تبعیضی 

و منجر  دهد، نابرابری را کاهش میکار یمتقس یدهعنوان مبنایی برای تخصیص منابع و سازمان به

های توسعه جنسیتی، منجر به ین بهبود در شاخصبنابراشود. به کاهش فقر در این کشورها می

 باال نسبت به کشورهای با انسانی بسیار توسعه شاخص اهش فقر بخصوص در کشورهای باک

گیرد. اما برای بررسی اول دیدگاه مورد تائید قرار میانسانی باال شده است و بخش  توسعه شاخص

                                                 
براال   انسرانی بسریار   توسرعه  شراخص  برا  بررای کشرورهای   ی در هر دو بخش خطری و غیرر خطری   شکاف آموزشمتغیر  .1

 دار نشده است.معنی
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دیدگاه که نوع نظام دموکراسی و اتوکراسی در دو گروه از کشورهای با شاخص بخش دوم 

( که 4Dتا  1Dبررسی اثرگذاری متغیرهای ) به ؟فاوت چه اثری بر کاهش فقر داردانسانی مت توسعه

بندی کشورها )دموکراسی کامل، یمتقساز  چهار گروهنظام دموکراسی و اتوکراسی را در هر نوع 

شود. طبق دهد، پرداخته میاتوکراسی شکننده( نشان میوکراسی شکننده، اتوکراسی کامل و دم

نظام دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده و همچنین اتوکراسی کامل، منجر به ، (0نتایج جدول )

 که کشورهاییدر شده است و  باال انسانی بسیار توسعه شاخص کشورهای با کاهش فقر در گروه

یافته است. با نگاهی به گروه  یشافزاهستند، شاخص شکاف فقر  شکننده اتوکراسی نظام دارای

کامل )شامل؛ امارات، عربستان، قطر و بالرو ( و همچنین وضعیت  سیاتوکرا نظام با کشورهای

توان به (، میباال انسانی بسیار توسعه شاخص کشورهای باکشورها ) ر اینشاخص توسعه انسانی د

 وظیفه کهنیا از پس تنها و است تجملی کاالی دموکراسی کند،تائید دیدگاه اول که بیان می

ی به با نگاههمچنین  اذعان کرد. ،کرد استفاده آن از توانمی سید،ر سرانجام به توسعه دشوار

توان نتیجه گرفت که انسانی باال می توسعه شاخص ضرایب این چهار متغیر در گروه کشورهای با

معنی و برای کشورهای با نظام یبکامل،  دموکراسی نظامضریب متغیر دامی برای کشورهای با 

دار و رابطه مثبت با شاخص یمعنکامل و اتوکراسی شکننده دموکراسی شکننده، اتوکراسی 

داری و یری بر تفاوت در معنیتأثی نوع نظام دموکراسی و اتوکراسی به عبارتشکاف فقر دارد. 

اثرگذاری در گروه کشورهای مطالعه ندارد و عامل اصلی کاهش فقر، رسیدن به سطح مطلوب 

دموکراسی عامل توسعه است، که اینخصوص  که به معنای رد دیدگاه دوم در ،توسعه است

 جوامع در سنتی اختارکه سکنار این درمعتقد است،  (1331) 1گونه که ورسلیهمانلذا  باشد.می

مسیر  در راگرایی، خودمداری و... متعددی نظیر سنت گرایی، محافظه موانعهمواره توسعه  حال در

نیز  جوامع کردن مدرن برای مدرنیزاسیون هشتابند حرکت ،کندایجاد تواندمی سیاسیتوسعه 

. های نسلی، بحران هویت و... ایجاد نموده استنظیر شکاف سیاست و جامعه در هاییشکاف

یافته خصائص توسعه کمتر به نحوی که کشورهای ،استاجتماعی  یند تغییرآمدرنیزاسیون فر

ش، همچنین تغییرات سیاسی به آموز شهرنشینی، ساختار اشتغال، نظیریافته توسعه جوامع معرف

های انتخابی را کسب آمدن حکومتشدن نهادهای استبدادی و روی کار صورت کنار گذاشته

یندی است که طی آن مبانی علمی و فنی تولید متحول آاقتصادی فر از طرفی نوسازی .نمایند

 مراه است.نوسازی سیاسی نیز با گسترش و توسعه ساخت سیاسی جامعه ه کهضمن این ،شودمی

                                                 
1. Vorsley (1992) 
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با شتابی بیشتر نسبت به نوسازی سیاسی همواره در جوامع در حال توسعه، نوسازی اقتصادی 

 مدرن تکنولوژی محصول که جدید هایارزش به همراه اقتصادی سریع توسعهصورت گرفته، 

 گرفته، نظام هنجاری جوامع قرار جدید یهاارزش مقابل در سنتی یهاارزش تا گشته باعث ،است

 از متفاوت ییهاارزش ،توسعه حال در جوامع در مدنی جدید نهادهای رشد. ی تغییرکندسنت

ها ارزش این از بسیاریکه  ،آورده به وجود جدید نسل بین در را سنتی باورهای و هنجارها

در این جوامع . است جوامع گونهینا با تعار  در و نداشته سنتی جوامع با هماهنگی و سازگاری

های عمرانی جهت کاهش توسعه نیافتگی، فقر و نابرابری ش فراوانی که در قالب برنامهعلیرغم تال

و در مواردی  صورت گرفته، لیکن مشکالتی چون فقر و نابرابری همچنان به قوت خود باقی است

جا مانده  های به، جریان توسعه اقتصادی، جدا از نابرابری1گلدروپبه تعبیر نیز تشدید شده است.

در  ،اندای وضعیت بهتری پیدا کرده، به خودی خود غالباً طوری است که طی آن عدهاز پیش

ادامه  در مانند.حالی که سایرین در نهایت اگر وضعیت بدتری پیدا نکنند در همان سطح باقی می

متوسط  و افزایش مطالبات دمکراتیک طبقه سیاسی نیز سبب گسترش نهادهای دمکراتیکنوسازی 

 زیر را دموکراتیک غیرکشورهای با نظام  سیاسی ساختارهای مقبولیت ،هاخواسته این. گرددمی

 ابزارهای گرفتن خدمت به با شانیسنت حاکمیت ادامه برای ی کهیهانظاماکثر . است بردهسؤال 

 را گرایانهتقابل نگاه یک ،کنندمی های سنتیارزش تحکیم در سعی مدرن حتی و ایدئولوژیکی

 با تقابل در لزوماً سنتی یهاارزش تمام که البته باید افزود دهند.یم شکل سنتی و نمدر جامعه ینب

عزیزی از کسانی بنو. آورندینم به وجود سیاسی رشد راه سر بر مانعی و نبوده مدرن یهاارزش

اجتماعی تاکید دارد. از نظر  یند تغییراتآها در فرها و بازآفرینی آنکه بر نقش سنت است

تواند تجلی بخش، آفریننده و ی سنت نیز درست همانند قرینه خود یعنی مدرنیته، میعزیزبنو

پاسخگوی نیازهای فردی و جمعی بوده و از توانمندی زیادی برای بسیج و تحول اجتماعی 

کاهش شکاف فقر  یعامل اصل ،یدر حالت کل نیبنابرا (.17: 1332، 1برخوردار است )بنو عزیزی

 ،یآموزش ،یتیشکاف جنس و توسعه شامل یاقتصاد یها، بهبود شاخصکشورها در مرحله اول

 یشکاف، دموکراس یهاو بهبود شاخص ینوساز ریمس مودنیو پس از پ است یو سالمت یدرآمد

  .دیآیم دیپد ،یدر مراحل بعد زین
 

 

 

                                                 
1. Geldrop 
2. Ali Benu Azizi (1995) 
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 PSTRمدل  لهیوسبرآورد الگو به: 4جدول 

 باال انسانی توسعه شاخص با یکشورها باال بسیار انسانی توسعه شاخص با کشورهای

 برآورد قسمت خطی مدل

 احتمال ضريب احتمال ضريب متغیر

CONSTANT 113400/4 4444/4 012024/4 4074/4 

WAGE 472200/4 4431/4 473104/4 4443/4 

EDU 414002/4 1134/4 420734/4 4410/4 

LIFE 112323/4 1020/4 141720/4 0720/4 

D1 402100/4- 4444/4 410001/4 7227/4 

D2 410241/4- 4470/4 442400/4 0041/4 

D3 441307/4 0411/4 170120/4 4442/4 

D4 417440/4 0222/4 122031/4 4000/4 

 خطی مدل برآورد قسمت غیر

CONSTANT 007424/4 4414/4 010022/4 4444/4 

WAGE 142744/4 4110/4 002373/4 4444/4 

EDU 410403/4 1027/4 200032/4 4444/4 

LIFE 441201/4 4444/4 244104/4 4444/4 

D1 020004/4- 4444/4 441010/4 2034/4 

D2 101000/4- 4444/4 420473/4 4444/4 

D3 470427/4- 4000/4 110300/4 4424/4 

D4 411010/4 4444/4 403110/4 4112/4 

(C) 4444/4 400403/2 4444/4 220200/4 یاحد آستانه 

(γ) 4444/4 710004/4 4444/4 4.207403 تر شیبپارام 

 (𝑅2= )20/4 شدهلیضریب تعد (𝑅2= )22/4 شده لیضریب تعد

 های تحقیقیافته :منبع
 

 دو گروه از کشورهای در مدل سوم و برای بررسی دیدگاه اول و دوم توسعه به تخمین مدل در هر

شود. مطابق نتایج مدل، یک مدل واحد پرداخته میباال در  و باال بسیار انسانی توسعه شاخص با

در هر دو گروه  با شاخص شکاف فقر سالمتی و درآمدی شکاف متغیرهای وجود رابطه مثبت

نظام دموکراسی کامل منفی و ید قرار گرفت. همچنین عالمت ضریب شاخص أیکشورها مورد ت

)هرچند که در گروه  است دار است که نشان از کاهش فقر در هر دو گروه از کشورهایمعن

نظام دموکراسی شاخص  دارد( وفقط یک کشور وجود  باال انسانی توسعه شاخصکشورهای با 

. بنابراین عامل اصلی کاهش استمعنی یبآماری  نظر ازشکننده، اتوکراسی کامل و شکننده 

اف های شکشکاف فقر کشورها، توسعه آموزشی، درآمد و سالمتی و به عبارتی کاهش شاخص

همچنین  گیرد.ی در مرحله بعد از توسعه قرار میو نوع نظام دموکراسی و اتوکراس استجنسیتی 
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 افقه و همکاران (،1411(، گومد )1411) و همکاران یرافر یج مطالعه حاضر با نتایج مطالعاتنتا

و  ینیحس و (1411) 1یننگومطالعات همسو و با نتایج  (1030) یمیو سل یاالحسینی( و ک1033)

  مخالف است. (1044همکاران )

 
 PSTRمدل  لهیوس برآورد الگو به: 5جدول 

 باال و باال انسانی بسیار توسعه شاخص با کشورهای

 برآورد قسمت خطی مدل

 احتمال t آماره انحراف معیار ضريب متغیر

CONSTANT 130703/1 403043/4 21343/01 4444/4 

WAGE 107022/4 412030/4 20213/11 4444/4 

EDU 101210/4 001100/4 002010/4 2400/4 

LIFE 044001/4 172234/4 742113/1 4221/4 

D1 440131/4 443122/4 077032/4 0322/4 

D2 410132/4 443270/4 000712/1 1210/4 

D3 444121/4 444271/4 031004/4 0110/4 

D4 441101/4 411430/4 172770/4 2221/4 

 مدل خطی برآورد قسمت غیر

CONSTANT 407771/4 402004/4 700703/1 4727/4 

WAGE 044020/4 401120/4 200344/0 4444/4 

EDU 210224/4 172700/4 307170/1 4400/4 

LIFE 020412/4 401020/4 23003/11 4444/4 

D1 127223/4- 410003/4 040132/0- 4444/4 

D2 440440/4- 442430/4 720200/4- 0010/4 

D3 134024/4- 104247/4 104317/1- 1422/4 

D4 411141/4 443042/4 140701/1 1132/4 

(C) 4444/4 11121/00 400310/4 240432/1 یاحد آستانه 

(γ) 4444/4 310142/0 042101/4 130302/1 پارامتر شیب 

 (𝑅2= )27/4 شدهلیضریب تعد

 های تحقیقیافته :منبع

 

 مقدار و پذیردمی صورت آن مقادیر و انتقال متغیر اسا  بر فمختل رژیم دو در ضرایب مقایسه

 انتقال متغیر فو  تخمین در. نماید تعیین را حاکم رژیم نتیجه در و انتقال تابع تواندمی انتقال متغیر

متغیر بشکل نمونه در مدل  این برای شده برآورد آستانه حد مقدار که باشدمی شکاف دستمزدی

 رژیم دو از الگو آستانه مقدار این از شکاف دستمزدی فاصله اسا  بر. است بوده 22/0 با برابر اول

                                                 
1. Nguyen (2021) 
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 با که گرددمی مالحظه مختلف رژیم دو در الگو ضرایب مقایسه با .نمایدمی تبعیت مختلف حدی

شدت به متغیر این تغییرات به کشورها واکنش( 11/0) آستانه حد از شکاف دستمزدی عبور

گذاران در سیاست است، شده بیشتر شکاف دستمزدیچه  هر که ترتیب بدین یافته، یشافزا

 از و نموده کنترل را شکاف دستمزدی رشد آن، به بیشتر العملعکس با که اندکرده تالش کشورها

  .جلوگیری کنند آن افزایش
 

 
 ی تحقیقهایافتهمنبع:      

  شکاف دستمزدیمتغیر انتقال انتقال و  تابع بین : ارتباط1نمودار 

 

 های تشخیصیآزمون -4-4

 -پاگان -بروشو  واتسون یندوربی و ناهمسانی واریانس از آزمون خودهمبستگبرای بررسی 

 ( قابل ارائه است.0ی استفاده شده است که نتایج در جدول )گادفر
 

 

 نتایج آزمون خودهمبستگی :6جدول 

 دوربین واتسون F Probآمارة 

722/1 22/4 000/1 

 گادفری -پاگان -بروش F Probة آمار

2010/1 1230/4 002/1 

 پژوهش هاییافته منبع:

                                             

آزمون مشهود است، نتایج آزمون خودهمبستگی دوربین واتسون و  (0)طور که در جدول همان

ای اخالل همبستگی وجود دهد، بین اجزگادفری نشان می -پاگان -بروش انسیوار یناهمسان

ندارد، بنابراین فر  سوم استاندارد کالسیک مبنی بر عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا و عدم 
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های الزم )حداقل از ویژگی هازننده ینتخمرو  این گردد. ازوجود ناهمسانی واریانس نقض نمی

  یی( برخوردارند.کاراواریانس و 

 

 اتشنهادیو پ یریگجهینت -5

 درآمدی آموزشی، شکاف هایشاخص یقاز طر فقر کاهش تطبیقی برآوردمنظور  بهین مقاله در ا

 1440های سال و بر اسا  داده پانل ای، از مدل رویکرد آستانهدموکراسی بر یدتأک با سالمتی و

 .استفاده شد برای هر دو گروه از کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار باال و باال 1414الی 

 صورت بهخطی متغیرها را  یرغتواند اثرات خطی نمی دهد که تقریبمتقارن بودن اثرات نشان مینا

خطی با  یگر الگوی سری زمانی غیرد عبارت بههای مختلف توضیح دهد. بخشی در رژیمرضایت

 لحاظ کردن تغییرات رژیم و ضرایب متغیر در طول زمان، توانایی بیشتری برای تبیین رفتار شاخص

یر متغیرهای اسمی و حقیقی بر شاخص تأثهای نسبت به الگوی خطی دارد و پویایی فقر شکاف

تری به را به نحو کامل باال و باال رهای با شاخص توسعه انسانی بسیارکشودر اقتصاد  فقر شکاف

 سالمتی و درآمدی ،1آموزشی شکاف هایمتغیرآمده،  دست کشد. بر اسا  نتایج بهتصویر می

باال  بسیار توسعه انسانی شاخص با از کشورهایبا شاخص شکاف فقر در هر دو گروه  ه مثبترابط

ی به ضرایب متغیرهای نوع نظام دموکراسی و اتوکراسی در با نگاهو باال را نشان دادند. همچنین 

ر یری بتأثنوع نظام دموکراسی و اتوکراسی توان به این نتیجه رسید که هر دو گروه از کشورها می

داری گروه کشورها ندارد و عامل اصلی کاهش فقر، رسیدن به سطح مطلوب تفاوت در معنی

بر این اسا  که به معنای رد دیدگاه دوم در خصوص توسعه و دموکراسی است.  توسعه است

 موارد ذیل قابل توصیه است:

هش فقر کایرگذار برتأثی امؤلفهتواند های آن میاگرچه دموکراسی و استفاده از شاخص -

یی تنها بهباشد، ولی نباید از این امر غافل شد که اجرای سیاست آزادی دموکراسی 

یی همچون؛ هامؤلفهتواند در کاهش فقر مؤثر باشد و در کنار آن باید به نقش سایر نمی

رشد ی، بهداشت و سالمت، باسواددرآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد، آموزش و نرخ 

  ینه کنترل فقر نیز توجه شود.زم درهای دیگر اشتغال و بسیاری از شاخصتورم و اقتصادی، 

مساوی مابین دو جنس زن و مرد  دستمزد مورد پرداخت در واحدی هایوجود سیاست -

 نیز زنان دستمزد که طوریه ب بخصوص در کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال،

                                                 
 باال انسانی توسعه شاخص با برای کشورهای .1
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 نوع به توانیممی که است عمومی و خصوصی حیطة در تغییر طریق از تنها شود. عادالنه

در مسیر  مسائلیابیم و همه این  دست زنان اشتغال ینهزم در اجتماعی ثبات از جدیدی

 تواند امری مهم باشد.رشد و توسعه این کشورها برای کاهش شکاف جنسیتی می

توسعه از طریق افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات بهتر آموزشی، بهداشتی و  -

 یخود بهوجود توسعه  ینا باموقعیت زنان در بازار کار گردد،  ءتواند موجب ارتقا... می

که همراه با تغییراتی باشد، مگر اینخود قادر به حذف شکاف جنسیتی در بازار کار نمی

طور اعم در بازار کار باشد. توسعه از  در ساختار فرهنگی، اجتماعی و نهادی جامعه به

کار  یمتقسعنوان مبنای تخصیص منابع و  فرهنگ و اعتماد به عملکرد افراد بهطریق تغییر 

 های جنسیتی بازار کار را کاهش دهد.طور اعم و شکاف ها بهتواند نابرابریمی

وصی از اشتغال زنان و کمک به اسا  نتایج مدل؛ حمایت دولت و نهادهای خص بر -

کاهش شکاف فقر کشورهای مورد مطالعه تواند در اشتغالی و کارآفرینی زنان میخود

های بعنوان محرک مثبت عمل نماید. حضور برجسته زنان در نهادهای مدنی و فعالیت

رسد. مینظر ه اجتماعی به خصوص در کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال امری مهم ب

نی زنان مالی برای کار آفریهای مناسب جهت اعطای وام و تسهیالت همچنین ایجاد زمینه

ها برای تصدی زنان در اجتماعی و رفع آن -اشتغالی، شناسایی موانع فرهنگیو خود

های مدیریتی و استفاده از تجارب دیگر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری پست

 تواند در کاهش شکاف فقر کشورهای مورد مطالعه موثر باشد.می اقتصادی
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Introduction: One of the most important goals of the third millennium is to 

promote gender equality. This means that women should have equal 

opportunities to develop their talents. But the statistical evidence clearly 

shows continuous significant differences at the level of education, health 

and, most importantly, income between developing and developing 

countries. Economists have proposed different theories and models to 

explain the reasons for the gap between developing and developed countries. 

These theories attribute the gaps to institutional factors such as education 

and health. Therefore, given that gender poverty is inherent, understanding 

the corresponding interactions is essential to designing and implementing 

policies that help reduce the gender gap and free women from poverty. New 

institutionalists believe that an institutional change affect their choices and, 

consequently, the economic performance of the society in the long run by 

changing the motivational structure of individuals. Among various 

institutional factors, democracy along with factors such as physical capital 

and human capital seem to play prominent roles in the process of 

development and poverty reduction of countries. Explaining the concept of 

democracy, Jeremy Bentham states that each member of the society should 

be considered as one person. In fact, the basic premise of democracy is the 

participation of citizens in decision-making and the equality of all the 

members of the society, far from gender gaps. Accordingly, it seems that the 

democratic or authoritarian nature of the ruling structure can be a significant 

factor in determining the status of development and poverty. Many political 

scolars have tried to prove the hypothesis that development increases the 

demand for maximizing political rights. Indeed, the traditional argument that 
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development paves the way for democracy was first put forward by Seymour 

Martin Lip set et al (1959) and then by Rueschmeyer et al. (1992), Daya 

Mond (1992), Lip set et al. (1993). According to this argument, high welfare 

promotes democratic institutions and moderates social contradictions by 

creating a broad middle class and eliminating social gaps. According to this 

view, the realization of democracy is related to the level of economic 

development, and a country is likely to achieve democracy when it has 

undergone stages of economic development or its citizens have received a 

certain level of education. It is also claimed that the factors that contributed 

to the rise of democratic regimes in the 1970s and 1980s, most of which 

were authoritarian, were the high levels of economic recovery that led to the 

expansion of literacy, education, and urbanization to the middle class. It 

strengthened pro-democracy values and behaviors. Democracy is based on 

the luxury of goods and can only be used after the difficult task of 

development has been completed. In the opposite view that democracy is the 

agent of development, a group of thinkers such as Amartya Sen emphasize 

that freedom and democracy are parts of development. It has been  also 

pointed out that sustainable economic growth occurs only in democracies,  

and that democracy is a factor in the elimination of gender gaps and the 

better functioning of the economy. 

Methodology: In the present study, a comparative analysis is performed of 

poverty reduction through education, income and health gap indicators with 

an emphasis on democracy. It is done by examining the two perspectives 

raised during the period 20-20-2004 and using the panel soft transfer 

threshold (PSTR) approach. The questions to answer are ‘Can differences 

between men and women in terms of wages, education, and life expectancy 

considering the system of democracy and autocracy in countries with a very 

high human development index have an impact on poverty reduction?’ and 

‘In which category of countries is this effect greater?’ 

Results and Discussion: According to the obtained results, the variables of 

educational gap, income and health have positive relationships with the 

poverty gap index in both groups of the studied countries. The coefficients of 

variables in countries with very high human development index are close to 

zero. According to the ranking of this group of countries in terms of human 

development, the values of these coefficients are justified. Also, the 

coefficients of variables of the type of government system in both groups of 

countries have no effect on the difference between the study groups. 

Conclusion: The main factor in reducing poverty is reaching the desired 

level of development, which means rejecting the view that democracy is the 

factor of development. In addition to the fact that the traditional structure in 

developing societies can always create many obstacles such as 

traditionalism, conservatism and self-righteousness, in the path of political 

development, the accelerated movement of modernization has also created 
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gaps in the society such as generation gap and identity crisis. Therefore, in 

general, the main factor in reducing the poverty gap in a country is the 

improvement of economic and development indicators, including gender, 

education, income and health gaps; once the gap indicators are improved, 

democracy will follow. 

Keywords: Poverty, Education gap, Income gap, Health gap, Panel 

threshold approach model. 
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