
89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

TANMIYAT AL-

RAFIDAIN 
(TANRA) 
A scientific, quarterly, international, 

open access, and peer-reviewed journal 

 

 

Vol. 41, No. 133 

March.  2022 
 

© University of Mosul | 

College of Administration and 

Economics, Mosul, Iraq. 

 

 
TANRA retains the copyright of 

published articles, which is released 

under a "Creative Commons Attribution 

License for CC-BY-4.0" enabling the 

unrestricted use, distribution, and 

reproduction of an article in any 

medium, provided that the original 

work is properly cited. 

 

Citation: Al-Wazzan, Ruba Rafi, 
Khalil, Mufeed D. y. Almula 

(2022). “Nexus Between 

Education and Income 

Distribution in High-Income 

Countries”. TANMIYAT AL-

RAFIDAIN, 41 (133),  89 -108,  

https://doi.org/10.33899/tanra.20

21.130652.1106 

 

P-ISSN: 1609-591X 

e-ISSN: 2664-276X 
tanmiyat.mosuljournals.com 

 

Research Paper 

Nexus Between Education and Income Distribution in 

High-Income Countries 
 
Ruba R. Al-Wazzan1; Mufeed D. Y. Almula-Dhanoon 2 
1&2 College of Administration and Economics University of Mosul 

                                                                  

Corresponding author: Ruba R. Al-Wazzan, College of Administration and 

Economics University of Mosul,Ruba.bap303@student.uomosul.edu.iq 

 

DOI: https://doi.org/ 10.33899/tanra.2021.130652.1106 

 

Article History: Received:26 /6/2021; Revised:  30/7 /2021; Accepted 4 /8/2021; 

Published: 1/3/2022. 

 

Abstract 

      Economists have different opinions about the impact of education on 

income distribution. Some believe that education improves income 

distribution when education is free and available to all at the same quality. 

Others believe that education deepens inequality when access to education, 

which is associated with a higher level of income, is easier for the rich than 

for the poor. Various models have been used to test the effect of the level of 

education on income distribution in high-income countries. Panel data were 

collected for 15 high-income countries for the period 2003-to 2017. ARDL 

model was used to regress three models. The estimated models took into 

account, in addition to the average years of schooling, the effect of 

population growth, unemployment rate, and per capita national income as 

explanatory variables. The dependent variables were the income shares held 

by, the highest 20%, the middle 40%, and the lowest 40%. We found that 

education is an important determinant of income distribution in high-income 

countries in the long run, as it contributes to reducing the share of the rich 

class, and increases the shares of the middle and poor classes. In the short 

run, education has no significant effect on income distribution. As for the 

effect of other explanatory variables, it was found that per capita national 

income deterred income distribution, while it was found that population 

growth and unemployment enhance the share of the middle class and reduce 

the share of the poor, in the long run. These variables did not show a 

significant effect in the short run, except for the unemployment rate, which 

changes the income distribution in favor of the rich class. 
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 المستخلص

تأثير التعليم على توزيع الدخل. يعتقد البعض أن التعليم يحسن توزيع الدخل  حولاالقتصاديين  راءتتباين آ
عمق عدم التعليم يأن  خرفي حين يعتقد البعض اآلالجودة. ب عليم مجانيًا ومتاًحا للجميع عندما يكون الت

ة بالفقراء. تم عندما يكون االلتحاق بالتعليم، المرتبط بمستوى الدخل األعلى، أيسر لألغنياء مقارنالمساواة 
. تم ذات الدخل المرتفع البلدانتأثير مستوى التعليم على توزيع الدخل في  استخدام نماذج متعددة الختبار

 أنموذجأاستخدم  .2017-2003للمدة دولة ذات دخل مرتفع  15لمجموعة مختارة من تجميع بيانات بانل 
 ،باالعتبار ةذج المقدر االنماخذت . الثة نماذجلتقدير ث ARDLاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 

بوصفها البطالة، وحصة الفرد من الناتج، تأثير كل من النمو السكاني، ومعدل  متوسط سنوات الدراسة،
. %40، وأدنى %40، واوسط %20على أ حصص الدخل، . المتغيرات التابعة تتمثل في متغيرات تفسيرية

في األجل الطويل.  ذات الدخل المرتفع لبلدانلحصص الدخل الموزعة في ا اً مهم اً ن التعليم يعد محددأ ناوجد
القصير  جلالغنية من الدخل، ويزيد حصة الفئات المتوسطة والفقيرة. في األ ةتخفيض حصة الفئ لىيؤدي إ إذ

فقد تبين يرات التفسيرية األخرى، ما ما يتعلق بتأثير المتغأ للتعليم على توزيع الدخل. معنوي تأثير  يظهرلم 
ن النمو السكاني واة في توزيع الدخل، في حين وجد أن نمو حصة الفرد من الدخل القومي تزيد من الالمساأ

الطويل. ولم يظهر  جلوالبطالة تعززان حصة الفئة متوسطة الدخل، ويخفضان حصة الفئة الفقيرة، في األ
بطالة الذي يغير توزيع الدخل في مصلحة القصير باستثناء معدل ال جلتأثير معنوي لتك المتغيرات في األ

 األغنياء.
 

 الكلمات الرئيسة
 ، البلدان ذات الدخل المرتفعبانلبيانات  ،ARDEL أأنموذجالدخل، توزيع  التعليم،
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 المقدمة
لتحقيق األهداف اإلنمائية  2000أبدى قادة العالم اهتماًما كبيًرا بالتعليم من خالل اإلجماع الدولي في سبتمبر 

والتي تضمن الهدف الثاني منها تحقيق تعميم التعليم االبتدائي. وقد تأكدت األهمية  ،2015لأللفية بحلول عام 
 هدفًا،وتضمنت سبعة عشر  2015تدامة التي صدرت عام القصوى للتعليم من خالل اتفاقية أهداف التنمية المس

 احتل التعليم المرتبة الرابعة منها.
التعليم ن إولكنها تولي اهتماًما أقل لتأثيراته التوزيعية.  للتعليم،تركز األدبيات النظرية على اآلثار التنموية 

هناك حاجة لدراسة اآلثار  هنامن بل يؤثر أيًضا على طريقة توزيعه.  فحسب،ال يؤثر على مستوى الدخل 
توزيع الدخل؟ التأثير على هم التعليم في يس ،وإلى أي مدى ،هل هو: نفسه طرحيالتوزيعية للتعليم. السؤال الذي 

هناك جدل واسع بين االقتصاديين حول أهمية التعليم في تحديد شكل توزيع الدخل. يعتقد بعض االقتصاديين أن 
يؤكد آخرون أن التعليم يعمق عدم المساواة. ولد هذا الجدل مشكلة يحاول هذا البحث التعليم يحسن توزيع الدخل. 

 التحقيق فيها.
الذي يطرحه هذا البحث هو: هل يؤثر التعليم على توزيع الدخل في البلدان ذات الدخل  السؤال الرئيس

 وكيف يكون هذا التأثير؟المرتفع؟ 
على مناقشة العالقة بين التعليم والنمو االقتصادي، قد ركزت  يةالتجريب الكثير من األبحاثن على الرغم من أ

درست تأثير التعليم على توزيع الدخل. ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث من كونه يشكل  منهاالقليل جًدا  نإال أ
 إضافة للمعرفة في مجال الدراسات المعنية باآلثار التوزيعية للتعليم.

  فرضية البحث
المستفيد من هذه اآلثار وأن الطويل ألن تأثيره يتطلب وقتًا طوياًل.  األجلالتعليم يحسن توزيع الدخل على  

 الطبقة متوسطة الدخل. يالتوزيعية ه
 الثالثالقسم ويعرض األدبيات النظرية والتجريبية.  الثانيتم تنظيم الورقة على النحو االتي: يستعرض القسم 

االستنتاجات الرئيسية  الخامس تضمن. القسم القياسي نتائج التقدير الرابعيحلل القسم في حين البيانات والمنهجية. 
 .االقتصادية السياسة مضامينو 

 مراجعة االدبيات النظرية والتجريبية لعالقة التعليم وتوزيع الدخل: .1
نهم أن التعليم يحسن راء حول تأثير التعليم على توزيع الدخل. يعتقد البعض مفي اآلاالقتصاديين  يتباين

 لذلك،عندما يكون التعليم مجانًيا ومتاًحا للجميع بنفس الجودة. يتحقق هذا التأثير  وهم يعتقدون انتوزيع الدخل. 
الحصول على وظائف ذات دخل أعلى. سيوفر فرًصا كبيرة للفقراء لزيادة مهاراتهم ومعارفهم التي ستمكنهم من 

 ،Todaro M.، and)شريان الحياة للخروج من الفقر.  سيمثلتوزيعي إيجابي، و ، سيكون للتعليم تأثير من ثم

S. Smith، 2015،404-405 ؛Abdullah A.، et al، 2011، 3 ؛Ozturk I.، 20084 ؛Kumba D.، 

فكرة  (Abdullah A.، et al.، 2011)عبد هللا واخرون النتائج التي حصل عليها تجريبيا، عززت . (6، 2009
ويزيد حصة الطبقة الفقيرة ولكن  يقلل نصيب الطبقة الغنيةحيث وجدوا ان التعليم يحسن توزيع الدخل  أن التعليم

تأثير  (Lee J. and H. Lee، 2018)درس لي ولي . من الدخل الطبقة الوسطى ليس له تأثير على حصة
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هم في الحد من عدم يم يسووجدا أن التعل البلدان،التحصيل التعليمي على توزيع الدخل في مجموعة واسعة من 
( أن Shahabadi A.، 2018)شاهبادي وبالتالي عدم المساواة في الدخل. تثبت نتائج  المهارات،المساواة في 

عدم المساواة في  له تأثير سلبي كبير علىكان االلتحاق بالمدارس االبتدائية والثانوية في دول إسالمية مختارة 
روي وحسين  له تأثير إيجابي كبير على عدم المساواة في الدخل. وجدكان ن االلتحاق بالجامعة إالدخل، في حين 

(Roy P. and Z. Husain, 2019) أن التعليم قلل من عدم المساواة خالل السبعينيات،  في دراستهما لحالة الهند
في دراسته لخمسين ( Jeng R. et al، 2019) خرون جينك وآ أكدت نتائج أخيًرا، .التسعينيات فصاعًدا ذومن

 وجود عالقة سلبية طفيفة بين التعليم وعدم المساواة في الدخل.دولة حول العالم 
 يعزون أن النظم التعليمية قد تعمق عدم المساواة. و  فهم يعتقدون ، فكرة مناقضة تماما اقتصاديون آخرون يتبنى 

مستوى الدخل الذي يمكن  نفهم يرون أوى الدخل. ذلك إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بين مستوى التعليم ومست
اسر  وعندما تكون غالبية من يحصل على التعليم الثانوي والجامعي من الدراسة،كسبه يعتمد على عدد سنوات 

الفقراء غير قادرين على االلتحاق بالتعليم الثانوي والعالي  نفي حين إ والمتوسطة،العليا  ات الدخلطبقتنتمي الى 
 Kumba. )سوءً  في ادامة سوء توزيع الدخل بل ربما يزيدهالية أو غيرها، فسوف يستمر نظام التعليم ألسباب م

D.، 2009، 7 ؛Abdullah A.، et al، 2011، 4 ؛Petcu C.، 2014، 4 ؛Todaro M.، and، S. 

Smith، 2015، 406 .)كليمنت ودومينتش -وجد كاستيلو يبًيا،تجر(Castelló-Climent A. and R. 

Doménech, 2014 ) ولكنه يسهم فيشرطا كافيا للحد من عدم المساواة في الدخل،  دال يعالتعليم  تحسينأن 
هذه النتيجة من حقيقة أن انخفاض عدم وقد استقى ن مستويات المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض. تحسي

 المساواة في توزيع الدخل. عدم علىلم ينعكس  العالمالمساواة في التعليم بشكل كبير في جميع أنحاء 
 البيانات والمنهجية .3

لها، فمن السابقة  الفترات الحالية بقيم الفترةفي حالة تأثر كل من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في 
(، dynamicحركي ) أنموذجبالتالي سيتكون لدينا  .نموذجفي األ المتأخرة زمنيا تقيم المتغيراتضمين  الضروري 

هذه النماذج  ومن امثلة(. Lagged Time Modelsالحالة فإننا نتعامل مع نماذج اإلبطاء الزمني )في هذه و 
( والذي Autoregressive Distributed Lag Modelاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ) أنموذجأهو 

 (. ARDL) أنموذجيشار إليه اختصارًا ب
سيكون لدينا  لذلك،متغيرات توضيحية.  أربعيحتوي كل منها على  نماذج،في هذا البحث قمنا باختبار ثالثة 

 المثلىرتبة فجوة اإلبطاء الزمني ، تكون البانل. عند تحليل بيانات (q3, q2, q1, qp ,4(من رتبة  ARDL أنموذج
 نا:أنموذجأسيكون  لذلك،. نفسه لجميع المتغيرات التوضيحية من الترتيب

∆Yt = α0 + ∑ αi∆Yt−i

p

i=1

+ ∑ β1,i∆X1,t−i

q1

i=0

+ ∑ β2,i∆X2,t−i

q2

i=0

+ ∑ β3,i∆X3,t−i

q3

i=0

 

           + ∑ β4,i∆X4,t−i

q4

i=0

 + ∑ δjXj,t−1

4

j=1

+ λYt−1 + Ut                                           … … . . (1) 
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 شاهداتلذلك سيكون إجمالي عدد الم طول السلسلة الزمنية،هو  Tوعدد المقاطع العرضية  يمثل N نحيث إ
N × T. 

Yt  20 )حصة أعلىالدخل  حصصأحد  التابع ويمثل= المتغير( ٪,t1Y)، 40وسط وحصة ا٪ (,t2Y)، 
  (.(t3Y,) ٪40أدنى  حصةو 

X1.)معدل البطالة )نسبة البطالة من إجمالي القوى العاملة = 
X2 الدراسة سنوات= متوسط. 
X3.معدل النمو السكاني = 
X4 = الدخل القومي.حصة الفرد من 

 بلجيكا، النمسا،دولة ذات دخل مرتفع ) 15لمجموعة مختارة من  2017-2003 مدةلل بانلبيانات تم جمع 
 لوكسمبورغ، أيرلندا، المجر، اليونان، المتحدة،المملكة  فرنسا، فنلندا، الدنمارك، ألمانيا، التشيك،جمهورية  قبرص،
. على موقعه الرسمي البنك الدولي التي يصدرهامؤشرات التنمية العالمية  هومصدر البيانات  (.البرتغال النرويج،

. Our World in Dataمن: موقع  الذي تم الحصول عليها الدراسة سنواتمتوسط  باستثناء متغير

(https://ourworldindata.org/global-education#years-of-schooling) 
 :يالتقدير القياسنتائج  .4

 :ية البياناتاختبار استقرار  .4.1
باستخدام اختبار  نموذجمتغيرات األ استقراريةفي اختبار تتمثل االنحدار  أنموذجالخطوة األولى في بناء 

 المتغيرات، استقرار عدم حالة في. ثابتان المتغير وتباين الحسابيجذر الوحدة. االستقرار يعني أن المتوسط 
ولكن أكثرها شيوًعا في دراسات بيانات  الوحدة،ستكون نتائج االنحدار زائفة. هناك العديد من أنواع اختبارات جذر 

( LLC( نتائج اختبار جذر الوحدة )1الجدول )يلخص . (Levin, Lin & Chu testاختبار ) هو البانل
 لمتغيرات النماذج الثالثة.

 
 (: نتائج اختبار جذر الوحدة1جدول )

 
Max. Lag 

Original Variable (Level) After one Difference 

Individual 

Intercept 
Indiv. Inter. 

& Trend 
Individual 

Intercept 
Indiv. Inter. 

& Trend 
1Y 1 -13.217*** -23.643*** ــــ ــــ 

 (0.000) (0.000)   
2Y 2 n.s12.004 -179.314*** 121.005*** -92.894*** 

 (1.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
3Y 1 -6.747*** -6.640*** ــــ ــــ 

  (0.000) (0.000)   
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Max. Lag 

Original Variable (Level) After one Difference 

Individual 

Intercept 
Indiv. Inter. 

& Trend 
Individual 

Intercept 
Indiv. Inter. 

& Trend 
1X 5 -6.709*** n.s0.440 -4.829*** -11.749*** 

  (0.000) (0.670) (0.000) (0.000) 
2X 4 -4.102*** -5.734*** ــــ ــــ 

  (0.000) (0.000)   
3X 2 n.s0.097- -11.921*** -7.724*** -6.971*** 

  (0.461) (0.000) (0.000) (0.000) 
4X 6 -10.340*** -26.077*** ــــ ــــ 

  (0.000) (0.000)   
 EViews-10برنامج عمل المؤلفين / مخرجات  المصدر:

 
٪، وكذلك المتغيرين 40 وحصة أدنى ،٪20حصة أعلى وهما  تابعين،( أن متغيرين 1يوضح الجدول )

 Iمستقرة )متكاملة( عند المستوى ونصيب الفرد من الدخل القومي، كانت  الدراسة، سنواتالمستقلين، متوسط 

، والمتغيرات المستقلة ٪،40فإن المتغير التابع الذي يمثل حصة متوسط  األخرى،. أما بالنسبة للمتغيرات (0)
 .تقدير النماذج:I (1)عند أي  األول، لفرق عند ا تاستقر فقد معدل البطالة، ومعدل النمو السكاني، المتمثلة ب

٪، 40 حصة اوسط أنموذجو ٪، 20أعلى حصة  أنموذجهذا القسم على تقدير النماذج الثالثة،  سيتضمن
 ٪.40حصة أدني  أنموذجو 

 ٪: 20أعلى  أنموذجتقدير  .4.1.1
 الدراسة، سنواتمتوسط و  البطالة،معدل  ٪، على20على ألنصيب الدخل  نقدر انحدار نموذجفي هذا األ

الخطوة األولى في تقدير وتتمثل (. 2017-2003الدخل القومي، للفترة )حصة الفرد من و  السكاني،معدل النمو و 
 .المثلىي تحديد رتبة فجوة اإلبطاء الزمني ف لحركيا نموذجاأل

 المثلى:تحديد رتبة فجوة اإلبطاء الزمني 
 Vector (VARوفقًا لتحليل ) نموذجالمثلى لأل( معايير اختيار رتبة فجوة اإلبطاء الزمني 2يقدم الجدول )

of Autoregressive Model. 
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 ٪20لعلى حصة الدخل  نموذجتحديد رتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى ل (: 2جدول )
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1025.998 NA 232.4490 19.63805 19.76443 19.68926 

1 -463.9820 1059.801 0.008400 9.409182 10.16746* 9.716450 

2 -417.7931 82.70027 0.005628* 9.005582* 10.39575 9.568906* 

3 -395.3398 38.06359 0.005956 9.054092 11.07616 9.873473 

4 -370.8338 39.20969 0.006106 9.063500 11.71746 10.13894 

5 -346.3334 36.86724 0.006321 9.073017 12.35887 10.40451 

6 -326.1923 28.38935 0.007203 9.165568 13.08332 10.75312 

7 -294.9537 41.05642* 0.006752 9.046737 13.59638 10.89034 

8 -276.1853 22.87956 0.008188 9.165435 14.34698 11.26510 

 
عند )*( تمثل رتبة فجوة االبطاء المثلى 

 %5مستوى 
 EViews-10عمل المؤلفين / مخرجات برنامج  المصدر:

. وقد وجد أن نموذجرتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى لأل الختيار المختلفة( يلخص نتائج المعايير 2جدول )
وواحد  (FPE,AIC,HQ) اثنان وفقًا لمعاييرو  (،LRوفقًا لمعيار ) سبعة يرتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى ه

رتبة  لذلك فاناثنان.  يبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى هأن رتتبين غالبية المعايير  نوبما أ(. SCوفقًا لمعيار )
 (.t-2هي الفجوة الثانية أي عند الزمن ) ARDL أنموذجفجوة اإلبطاء المثلى لغرض تقدير 

 :ARDL أنموذجتقدير 
 نموذجوجدنا أن أفضل ترتيب لأل ،نموذجاألثنين لجميع متغيرات ة فجوة االبطاء المثلى المساوية البإدخال رتب

 .المقطعمع  ARDL (1,1,1,1,1)سيكون من النوع  نموذجهو الفرق األول لجميع المتغيرات، مما يعني أن األ
كما  األخرى،( من بين النماذج 2.025) البالغة (Akaike )AICأدنى قيمة لمعيار  نموذجحقق هذا األ وقد

 (.1يتضح من الشكل )
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2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

ARDL(1, 1
, 1

, 1
, 1

)

ARDL(2, 1
, 1

, 1
, 1

)

 
 EViews-10عمل المؤلفين / مخرجات برنامج  المصدر:

 %20على أ حصة نموذجمن الرتب المختلفة ل  Akaike (AIC)(: قيم معيار 1الشكل )
 

 

 :سيتخذ الصيغة االتيةالمراد تقديره  ARDL (1,1,1,1,1) أنموذجفان لذلك، 
∆Y1,t = α0 + β1,0∆X1,t + β2,0∆X2,t + β3,0∆X3,t + β4,0∆X4,t +  λY1,t−1 + δ1X1,t−1 

           + δ2X2,t−1 +  δ3X3,t−1 + δ4X4,t−1 + U2,t                                            … … . (2) 

 .ARDL (1,1,1,1,1) أنموذج( نتائج تقدير 3يعرض الجدول )
 

 ٪ 20أعلى  أنموذج تقدير(: نتائج 3جدول )
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Long-run Equation 

1,tX 0.0182 0.035 n.s0.5226 0.602 

2,tX -1.2626 0.1360 -9.2867** 0.000 

3,tX -0.4165 0.2216 n.s1.8795- 0.062 

4,tX 0.1405 0.0322 4.3565** 0.000 

Short-run Equation 

CointEq01 -0.5445 0.1182 -4.6063** 0.000 

∆1,tX 0.2532 0.1264 2.0036* 0.047 

∆2,tX 0.3493 0.7835 n.s0.4459 0.656 

∆3,tX -0.8035 0.7303 n.s1.1003- 0.273 

∆4,tX 0.0302 0.0336 n.s0.9005 0.370 

C 29.208 6.3450 4.6034** 0.000 

Mean dependent var -0.0343 S.D. dependent var 1.0741 
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S.E. of regression 0.7039 Akaike info criterion 1.9678 

Sum squared resid 64.912 Schwarz criterion 3.3950 

Log likelihood -127.378 Hannan-Quinn criter. 2.5438 

R-squared 0.9505   

Adjusted R-squared 0.9472   

F-statistic 292.4615**   

Prob(F-statistic) 0.000    

 

 .%1)**( معنوي عند مستوى  
 .%5)*( معنوي عند مستوى  
 n.s  غير معنوي 
 EViews-10عمل المؤلفين / مخرجات برنامج لمصدر: ا

 

 :األجلوطويلة  األجلالمعادالت قصيرة 
 :الصيغة االتية األجلتأخذ المعادلة طويلة ( 3من خالل جدول )

∆Y1,t = 0.0182X1,t − 1.2626X2,t − 0.4165X3,t + 0.1405X4,t                 
⇒ Y1,t = Y1,t−1 + 0.0182X1,t − 1.2626X2,t − 0.4165X3,t + 0.1405X4,t  … … . (3)  

 الصيغة االتية: األجلبينما تأخذ المعادلة قصيرة 
∆Y1,t = −0.5445CointEq01 + 0.2532∆X1,t + 0.3493∆X2,t − 0.8035∆X3,t 
               +0.0302∆X4,t + 29.208                                                            … . (4) 

 :تياآلالطويل على النحو  واألجلالقصير  األجل فييمكن تلخيص نتائج التقدير 
 األجل ما فيأالقصير.  األجل فيلطبقة الغنية اعلى حصة دخل  ليس له تأثير معنوي وجد أن التعليم 

 تأثير له الدراسة سنواتهم في تقليل حصة الطبقة الغنية، حيث وجد أن متوسط التعليم يس نفقد وجد أالطويل، 
 واحدة بسنة الدراسة سنواتزيادة متوسط ن ذلك يعني أ٪(. 1) مستوى  ٪ عند20أعلى حصة على  ومعنوي  سلبي

تثمار في التعليم له ٪(. وهذا دليل على أن االس1.26ؤدي إلى انخفاض نصيب هذه الفئة من الدخل بنسبة )ي
 تأثير توزيعي مرغوب.

 سنواتالقصير. إن زيادة متوسط  األجل في٪  20على حصة أعلى  ومعنوي معدل البطالة إيجابي تبين أن 
 األجل في٪(. لكن هذا التأثير يختفي 0.25بنسبة ) الفئة الغنية نصيب زيادة إلى يؤدي واحدة بسنة الدراسة

 الطويل.
من جانب القصير والطويل.  األجلين في٪ 20ال يوجد تأثير كبير لمعدل النمو السكاني على حصة أغنى 

الطويل.  األجل فيعلى حصة الطبقة األغنى  اً ومعنوي اً إيجابي اً تأثير  الفرد من الدخل القومي ن لحصةآخر يظهر أ
٪(. بينما 0.14من الدخل بنسبة )غنى األالدخل القومي إلى زيادة نصيب الفئة  حصة الفرد من تؤدي زيادة إذ

 القصير. األجلالفرد من الدخل القومي على حصة الدخل للفئة األغنى في  لحصة معنوي لم يكن هناك تأثير 
 CointEq01، حيث ظهر معامل التكامل نموذجبين متغيرات األ األجلطويلة  معنويةعالقة  تبين وجود

٪( من أخطاء األجل القصير يمكن 54.45أن ) تعكسوقيمته المقدرة  ٪(،1)مستوى بقيمة سالبة ومعنوية عند 
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( من %54.45أن ) ى خر أ عبارةب ،تصحيحها في الفترة التالية من أجل العودة إلى الوضع التوازني طويل األجل
 القصير يتــم تصحيحه في األجلعدم التوازن في عالقة المتغيرات التفسيرية األربعة بحصة دخل األغنياء في 

1ن األجــــل الطويل ويكون، ويكون التصحيح كل عامين تقريًبا أل

0.5445
= 1.84 ≅ 2 . 

( إلى أنه في حالة انعدام تأثير جميع 29.208( والبالغة )%1تشير قيمة المقطع المعنوية عند مستوى )
 .(%29تقريبًا )مجموعة الدول المتقدمة ستكون في  %20المتغيرات المستقلة فإن متوسط حصة الدخل ألعلى 

 تقدير معادلة التكامل المشترك:
 :تيةالصيغة اآليأخذ  المقدر ARDL (1,1,1,1,1) أنموذجأن  ( يبين3)الجدول 

∆Y1,t = 0.0182X1,t − 1.2626X2,t − 0.4165X3,t + 0.1405X4,t − 0.5445CointEq01 
           +0.2532∆X1,t + 0.3493∆X2,t − 0.8035∆X3,t + 0.0302∆X4,t + 29.208 … (5) 

٪، وتعكس قيمة 20أعلى حصة ٪ من التباين في 95إلى أن المتغيرات التوضيحية تفسر  �̅�2 قيمة تشير 
 ٪(.1عند ) المقدر ARDL (1,1,1,1,1) أنموذج معنوية( Fاختبار )

 

  ٪40 وسطأ أنموذجتقدير  .4.1.2
الدراسة، ٪، على معدل البطالة، ومتوسط سنوات 40 وسطنقدر انحدار نصيب الدخل أل نموذجفي هذا األ

(. وتتمثل الخطوة األولى في تقدير 2017-2003ومعدل النمو السكاني، وحصة الفرد من الدخل القومي، للفترة )
 تحديد طول التأخير األمثل. فيالحركي  نموذجاأل

 تحديد رتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى:
 Vector (VARوفقًا لتحليل ) نموذجالمثلى لأل( معايير اختيار رتبة فجوة اإلبطاء الزمني 4يقدم الجدول )

of Autoregressive Model. 

 
 %40حصة اوسط  نموذجتحديد رتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى ل (: 4جدول )

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1100.957 NA 969.1960 21.06585 21.19223 21.11706 

1 -416.2753 1291.114 0.003385 8.500483 9.258757* 8.807750 

2 -369.8995 83.03481 0.002260* 8.093324* 9.483494 8.656648* 

3 -349.4593 34.65095 0.002486 8.180178 10.20224 8.999559 

4 -328.5994 33.37592 0.002731 8.259036 10.91300 9.334473 

5 -299.9841 43.05922* 0.002615 8.190173 11.47603 9.521667 

6 -277.2869 31.99221 0.002838 8.234036 12.15179 9.821586 

7 -248.8614 37.35921 0.002806 8.168789 12.71844 10.01240 

8 -236.8037 14.69895 0.003867 8.415309 13.59685 10.51497 

 
)*( تمثل  االبطاء المثلى %5عند مستوى 

 رتبة فجوة

 EViews-10عمل المؤلفين / مخرجات برنامج  المصدر:
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. وقد وجد أن نموذجرتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى لأل الختيار المختلفة( نتائج المعايير 3جدول )يلخص 
وواحد  (FPE,AIC,HQ) اثنان وفقًا لمعاييرو  (،LRوفقًا لمعيار ) خمسة يرتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى ه

رتبة  لذلك فان ،اثنان يبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى هأن رتتبين غالبية المعايير  نوبما أ(. SCوفقًا لمعيار )
 (.t-2هي الفجوة الثانية أي عند الزمن ) ARDL أنموذجفجوة اإلبطاء المثلى لغرض تقدير 

 :ARDL أنموذجتقدير 
 نموذجوجدنا أن أفضل ترتيب لأل ،نموذجاألثنين لجميع متغيرات رتبة فجوة االبطاء المثلى المساوية ال بإدخال

 .المقطعمع  ARDL (1,1,1,1,1)سيكون من النوع  نموذجهو الفرق األول لجميع المتغيرات، مما يعني أن األ
كما  األخرى،( من بين النماذج 1.182) البالغة )Akaike )AICأدنى قيمة لمعيار  نموذجحقق هذا األ وقد

 (.2الشكل ) يتضح من
 

1.18

1.20

1.22

1.24

1.26

1.28

ARDL(1, 1, 1, 1, 1)

ARDL(2, 1, 1, 1, 1)

 
 EVeiws-10عمل المؤلفين / مخرجات برنامج  المصدر:

 %40حصة أوسط  نموذجمن الرتب المختلفة ل  Akaike (AIC)(: قيم معيار 2الشكل )
 

 :تيةآلسيتخذ الصيغة االمراد تقديره  ARDL (1,1,1,1,1) أنموذجن فإلذلك، 
∆Y2,t = α0 + β1,0∆X1,t + β2,0∆X2,t + β3,0∆X3,t + β4,0∆X4,t +  λY2,t−1 + δ1X1,t−1 
             + δ2X2,t−1 +  δ3X3,t−1 + δ4X4,t−1 + U3,t                                           … … … . (6) 

 .ARDL (1,1,1,1,1) أنموذج( نتائج تقدير 5يعرض الجدول )
 ٪ 40 وسطأ أنموذج (: نتائج تقدير5جدول )

Dependent Variable: ∆Y3   
Method: ARDL    
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Sample: 2004 2017   
Included observations: 336   
Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection) 

Dynamic regressors (1 Lag, automatic): X1 X2 X3 X4 

Variable Coefficient     Std. Error       t-Statistic Prob. 

Long Run Equation 

X1,t 0.0887 0.0285 3.1186** 0.002 
X2,t 0.9015 0.0918 9.8335** 0.000 
X3,t 0.6190 0.1677 3.6920** 0.000 
X4,t -0.0853 0.0226 -3.7815** 0.000 

Short Run Equation 
CointEq01 -0.5581 0.1275 -4.3770** 0.000 

∆X1,t -0.2312 0.0895 -2.5824* 0.011 

∆X2,t -0.3213 0.8011 -0.4011n.s 0.689 
∆X3,t 1.4693 1.1450 1.2832n.s 0.202 

∆X4,t 0.0023 0.0248 0.0915n.s 0.927 

C 10.2717 2.4115 4.2595** 0.000 

Mean dependent var 0.0871    S.D. dependent var 1.7339 

S.E. of regression 1.0205    Akaike info criterion 1.2329 
Sum squared resid 136.4374     Schwarz criterion 2.6600 
Log likelihood -44.6961     Hannan-Quinn criter. 1.8089 

R-squared     0.9967   
Adjusted R-squared     0.9932   
F-statistic     7670.125**   
Prob(F-statistic)     0.000    

**   significant at 1% level  
*     significant at 5% level 
n.s not significant 

 Eviews مخرجات البرمجية اإلحصائية -  

 

 EViews-10عمل المؤلفين / مخرجات برنامج  المصدر:

 

 :األجلوطويلة  األجلالمعادالت قصيرة 
 الصيغة االتية: األجلتأخذ المعادلة طويلة ( 5من خالل جدول )

        ∆Y2,t = 0.0887X1,t + 0.9015X2,t + 0.6190X3,t − 0.0853X4,t                  
⇒ Y2,t = Y2,t−1 + 0.0887X1,t + 0.9015X2,t + 0.6190X3,t − 0.0853X4,t  … . (7)  

 تية:الصيغة اآل األجلبينما تأخذ المعادلة قصيرة 
∆Y2,t = −0.5581CointEq01 − 0.2312∆X1,t − 0.3213∆X2,t + 1.4693∆X3,t 
               +0.0023∆X4,t + 10.271                                                                … . . . (8) 

 تي:الطويل على النحو اآل واألجلالقصير  األجل فييمكن تلخيص نتائج التقدير 
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هر في حين ظالقصير.  األجل فيعلى حصة الدخل للطبقة المتوسطة  معنوي وجد أن التعليم ليس له تأثير 
 ومعنوي تأثير إيجابي  اله الدراسة سنواتمتوسط زيادة وجد أن  إذالطويل،  األجل فيهم في تحقيق المساواة يسنه أ

 بمقدار الدراسة سنوات٪(، حيث تؤدي الزيادة في متوسط 1) مستوى  عندمن الدخل  ٪40 حصة اوسطعلى 
٪(. تفسر هذه النتيجة من خالل حقيقة أن الطبقة 0.9إلى زيادة نصيب هذه الفئة من الدخل بنسبة ) واحد عام

 وأن دخولهم ترتبط ارتباًطا وثيًقا بتحصيلهم التعليمي. الموظفين،المتوسطة الدخل هي في الغالب من 
 ٪40حصة اوسطالدخل القومي ليس لهما تأثير كبير على حصة الفرد من أن معدل النمو السكاني و  تبين

 عند ٪40حصة أوسط لمعدل النمو السكاني على  ومعنوي تشخيص أثر سلبي  ولكن تمالقصير.  األجل في
، حيث تؤدي الزيادة بنقطة مئوية واحدة في النمو السكاني إلى زيادة نصيب هذه جل الطويلفي األ٪( 1)مستوى 

فإن نصيب الفرد من الدخل القومي له تأثير سلبي معنوي  أخرى،٪(. من ناحية 0.62نسبة )الفئة من الدخل ب
٪( إلى انخفاض 1حيث تؤدي الزيادة في الدخل القومي للفرد بنسبة ) (،٪1)مستوى  عند ٪40 وسطحصة أعلى 

 ضر بالفقراء.٪(. وهذا يؤكد فكرة أن ثمار النمو توزع بشكل ي0.09نصيب هذه الفئة من الدخل بمقدار )
القصير والطويل.  األجلفي اتجاهين متعاكسين خالل  الدخل متوسطة فئةتؤثر البطالة على حصة دخل ال

إلى انخفاض حصة هذه الفئة من الدخل، لكن القومي  لزيادة حصة الفرد من الدخؤدي تالقصير،  األجل في
٪( 1٪(. إن ارتفاع معدل البطالة بنسبة )1الطويل. كال التأثيرين مهم عند ) األجل فيالتأثير يصبح إيجابًيا 

وزيادة حصتها بنسبة  ،القصير األجل في٪( 0.23يؤدي إلى انخفاض نصيب هذه الفئة من الدخل بنسبة )
تأثير التفريق بين  لها يكمن فيالتفسير المحتمل  مفارقة، تنطوي علىالطويل. هذه النتيجة  األجل في٪( 0.09)

تسبب البطالة على المدى القصير صدمة  البطالة على دخل العمالة الماهرة مقابل دخل العمالة غير الماهرة.
تعمل الطبقة الوسطى فعلى المدى الطويل، ما أتوزيعية بسبب االنخفاض المفاجئ في حصة الدخل للفئات الهشة. 

، عالية لب من أشخاص ذوي مهارات وخبرات مهنيةألن هذه الفئة تتكون في الغا ،على تحسين حصتها من الدخل
 وهم قادرون على إيجاد فرص عمل بديلة.

بقيمة سالبة  CointEq01ظهر معامل التكامل  إذ، نموذجعالقة معنوية طويلة األجل بين متغيرات األ توجد
تصحيحها  ٪( من أخطاء األجل القصير يمكن55.81٪(، وقيمته المقدرة تعكس أن )1ومعنوية عند مستوى )

( من عدم التوازن %55.81ن )إ ى خر أ عبارةالوضع التوازني طويل األجل، بمن أجل العودة إلى  ،في الفترة التالية
في األجل القصير يتــم تصحيحه في األجــــل  الفئة الوسطىفي عالقة المتغيرات التفسيرية األربعة بحصة دخل 

1ا ألن الطويل ويكون، ويكون التصحيح كل عامين تقريبً 

0.5581
= 1.79 ≅ 2. 

ثير جميع ( إلى أنه في حالة انعدام تأ10.271( والبالغة )%1تشير قيمة المقطع المعنوية عند مستوى )
 (.%10في مجموعة الدول المتقدمة ستكون تقريبًا ) %40وسط متوسط حصة الدخل ألالمتغيرات المستقلة ف

 تقدير معادلة التكامل المشترك:
 :الصيغة االتيةيأخذ  المقدر ARDL (1,1,1,1,1) أنموذج( أن 5يوضح الجدول )

∆Y2,t = 0.0887X1,t + 0.9015X2,t + 0.6190X3,t − 0.0853X4,t − 0.5581CointEq01 
          −0.2312∆X1,t − 0.3213∆X2,t + 1.4693∆X3,t + 0.0023∆X4,t + 10.271 … (9) 
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تبين و  من الدخل. ٪40 حصة اوسطلتغير في من ا٪( 99أن المتغيرات التفسيرية تشرح ) �̅�2تعكس قيمة 
 ٪(.1) معنوي عند مستوى  ARDL (1,1,1,1,1) أنموذج ن( أ7670.125) البالغة( Fقيمة اختبار )

 ٪:40 دنىأ أنموذجتقدير  .4.1.3
٪، على معدل البطالة، ومتوسط سنوات الدراسة، 40 وسطنقدر انحدار نصيب الدخل أل نموذجفي هذا األ

(. وتتمثل الخطوة األولى في تقدير 2017-2003الدخل القومي، للفترة )ومعدل النمو السكاني، وحصة الفرد من 
 ي تحديد طول التأخير األمثل.فالحركي  نموذجاأل

 تحديد رتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى:
 Vector (VAR)وفقًا لتحليل  نموذجالمثلى لأل( معايير اختيار رتبة فجوة اإلبطاء الزمني 6يقدم الجدول )

of Autoregressive Model. 

 %40حصة أدنى  نموذجتحديد رتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى ل (: 6جدول )
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -952.2755 NA 57.07896 18.23382 18.36020 18.28503 

1 -395.8005 1049.353 0.002292 8.110485 8.868759* 8.417753 

2 -349.1195 83.58113 0.001522* 7.697514* 9.087684 8.260838* 

3 -327.2649 37.04875 0.001629 7.757427 9.779492 8.576807 

4 -302.4200 39.75185* 0.001659 7.760381 10.41434 8.835818 

5 -282.9592 29.28389 0.001890 7.865889 11.15174 9.197383 

6 -262.2478 29.19320 0.002131 7.947577 11.86533 9.535127 

7 -234.9064 35.93444 0.002151 7.902978 12.45262 9.746585 

8 -213.5363 26.05110 0.002483 7.972120 13.15366 10.07178 

 
عند  )*( تمثل رتبة فجوة اإلبطاء المثلى

 %5مستوى 

 EViews-10عمل المؤلفين / مخرجات برنامج  المصدر:
. وقد وجد أن نموذجرتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى لأل الختيار المختلفة( يلخص نتائج المعايير 6جدول )

وواحد  (FPE,AIC,HQ) اثنان وفقًا لمعاييرو  (،LRوفقًا لمعيار ) أربع يرتبة فجوة اإلبطاء الزمني المثلى ه
رتبة  لذلك فان ،اثنان ياإلبطاء الزمني المثلى هبة فجوة أن رتتبين غالبية المعايير  نوبما أ(. SCوفقًا لمعيار )

 (.t-2هي الفجوة الثانية أي عند الزمن ) ARDL أنموذجفجوة اإلبطاء المثلى لغرض تقدير 
 :ARDL أنموذجتقدير 

 نموذجوجدنا أن أفضل ترتيب لأل ،نموذجاألثنين لجميع متغيرات بإدخال رتبة فجوة االبطاء المثلى المساوية ال
 .المقطعمع  ARDL (1,1,1,1,1)سيكون من النوع  نموذجهو الفرق األول لجميع المتغيرات، مما يعني أن األ

كما  األخرى،( من بين النماذج 1.345) البالغة )Akaike )AIC أدنى قيمة لمعيار نموذجحقق هذا األ وقد
 (.2يتضح من الشكل )
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1.32

1.36

1.40

1.44

1.48

ARDL(1, 1, 1, 1, 1)

ARDL(2, 1, 1, 1, 1)

 
 EViews-10عمل المؤلفين / مخرجات برنامج  المصدر:
 %40حصة أدنى  نموذجمن الرتب المختلفة ل  Akaike (AIC)(: قيم معيار 3الشكل )

 :سيتخذ الصيغة االتيةالمراد تقديره  ARDL (1,1,1,1,1) أنموذجفان لذلك، 
∆Y3,t = α0 + β1,0∆X1,t + β2,0∆X2,t + β3,0∆X3,t + β4,0∆X4,t +  λY3,t−1 + δ1X1,t−1 

            + δ2X2,t−1 +  δ3X3,t−1 + δ4X4,t−1 + U4,t                                        … … . (10) 

 .ARDL (1,1,1,1,1) أنموذج( نتائج تقدير 7الجدول )يعرض 
 ٪40 دنىأ أنموذج (: نتائج تقدير7جدول )

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Long-run Equation 

1,tX 0.0003 0.0201 0.0155n.s 0.988 

2,tX 0.6101 0.0836 7.3014** 0.000 

3,tX -0.4237 0.1212 -3.4955** 0.001 

4,tX -0.1390 0.0267 -5.2033** 0.000 

Short-run Equation 

CointEq01 -0.5084 0.1120 -4.5399** 0.000 

∆1,tX -0.1434 0.0676 -2.1219* 0.036 

∆2,tX -0.1618 0.4287 -0.3775n.s 0.706 

∆3,tX 0.8156 0.4263 1.9131n.s 0.058 

∆4,tX 0.0051 0.0189 0.2792n.s 0.781 

C 11.807 2.5076 4.7086** 0.000 

Mean dependent var 0.0081 S.D. dependent var 0.4941 

S.E. of regression 0.3696 Akaike info criterion 0.7566 

Sum squared resid 17.896 Schwarz criterion 2.1837 

Log likelihood 8.8858 Hannan-Quinn criter. 1.3326 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Long-run Equation 

R-squared 0.9644   

Adjusted R-squared 0.9620   

F-statistic 412.1368**   

Prob(F-statistic) 0.000    

 
 .%1)**( معنوي عند مستوى 
 .%5)*( معنوي عند مستوى 

n.s  غير معنوي 
 EViews-10عمل المؤلفين / مخرجات برنامج  المصدر:

 :األجلوطويلة  األجلالمعادالت قصيرة 
 تية:الصيغة اآل األجلتأخذ المعادلة طويلة ( 7من خالل الجدول )

   ∆Y3,t = 0.0003X1,t + 0.6101X2,t − 0.4237X3,t − 0.139X4,t                 
⇒ Y3,t = Y3,t−1 + 0.0003X1,t + 0.6101X2,t − 0.4237X3,t − 0.139X4,t     … … . (11)  

 
 الصيغة االتية: األجلبينما تأخذ المعادلة قصيرة 

∆Y3,t = −0.5084CointEq01 − 0.1434∆X1,t − 0.1618∆X2,t + 0.8156∆X3,t 
               +0.0051∆X4,t + 11.807                                                     . . . (12) 

 تي:على النحو اآل والطويلالقصير  األجلين فييمكن تلخيص نتائج التقدير 
وجدنا أثرًا  في حينالقصير.  األجل في٪  40أدنى  دخلعلى حصة  معنوي وجد أن التعليم ليس له تأثير 

الطويل. أدى ارتفاع متوسط  األجل في٪( 1) مستوى  معنويًا للتعليم على حصة الدخل لهذه الفئة عندو إيجابيًا 
 التعليم،المزيد من  تحقق٪(. ألنه مع 0.61بنسبة ) ئةالف لهذه الدخل حصة زيادة إلى واحدة بسنة الدراسة سنوات

 دخل.ال تهم منسيتمكن األفراد في هذه الفئة من الوصول إلى وظائف ذات عوائد أكبر وستزيد حص
ن ارتفاع معدل إ إذالقصير،  األجل في٪ 40لبطالة على حصة دخل أدنى معدل اتم تشخيص أثر معنوي ل

 لم نتمكن من تمييز الطويل، األجل في٪(. 14٪( يؤدي إلى انخفاض حصة هذه الفئة بنسبة )1البطالة بنسبة )
 األجل فيبأن البطالة يمكن تفسيرها على حصة دخل الطبقة الفقيرة. هذه النتيجة  تأثير معنوي لمعدل البطالة

هم تسفالطويل،  األجل ما فيأئ في دخل الطبقة الفقيرة. القصير تسبب صدمة توزيعية بسبب االنخفاض المفاج
 مدفوعات الضمان االجتماعي في تحييد هذا التأثير على الطبقة األكثر فقرًا.

 اً القصير. بينما وجد أن له تأثير  األجل في٪ 40لم يظهر النمو السكاني تأثيرًا معنويًا على حصة دخل أدنى 
ن الزيادة في معدل النمو إالطويل، حيث  األجل في٪( 1)مستوى عند ٪ 40أدنى  على حصة اً معنويو  اً سلبي

 ٪(.0.42بنسبة )من الدخل ٪( تؤدي إلى انخفاض حصة هذه الفئة 1السكاني بنسبة )
القصير. بينما  األجل فيحصة الطبقة الفقيرة من الدخل  مهملم يفسر نصيب الفرد من الدخل القومي بشكل 

الطويل، حيث تؤدي زيادة  األجل في٪( 1)مستوى ٪ عند 40أدنى حصة على  اً معنوي اً سلبي اً له تأثير ن تبين أ
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٪(. تدعم 0.14)بنسبة ٪( إلى انخفاض نصيب هذه الفئة من الدخل 1الدخل القومي بنسبة )حصة الفرد من 
 الطبقة الفقيرة. يصب في مصلحةهذه النتيجة الرأي القائل بأن النمو االقتصادي ال 

بقيمة  CointEq01، حيث ظهر معامل التكامل نموذجوية طويلة األجل بين متغيرات األتوجد عالقة معن
٪( من أخطاء األجل القصير يمكن 50.84٪(، وقيمته المقدرة تعكس أن )1سالبة ومعنوية عند مستوى )

( من %50.84ن )إ ى خر أ عبارةوضع التوازني طويل األجل، بتصحيحها في الفترة التالية، من أجل العودة إلى ال
في األجل القصير يتــم تصحيحه  دنىعدم التوازن في عالقة المتغيرات التفسيرية األربعة بحصة دخل الفئة األ

1في األجــــل الطويل ويكون، ويكون التصحيح كل عامين تقريًبا ألن 

0.5084
= 1.97 ≅ 2. 

حالة انعدام تأثير جميع  ( إلى أنه في11.807( والبالغة )%1تشير قيمة المقطع المعنوية عند مستوى )
 .تقريبا (%12) في مجموعة الدول المتقدمة ستكون  %40 دنىالمتغيرات المستقلة فإن متوسط حصة الدخل أل

 تقدير معادلة التكامل المشترك:
 :الصيغة االتيةيأخذ  المقدر ARDL (1,1,1,1,1) أنموذج( أن 5يوضح الجدول )

∆Y3,t = 0.0003X1,t + 0.6101X2,t − 0.4237X3,t − 0.139X4,t − 0.5084CointEq01 
          −0.1434∆X1,t − 0.1618∆X2,t + 0.8156∆X3,t + 0.0051∆X4,t

+ 11.807 … . (13) 
يعكس و ٪. 40دنى أل٪( التغيرات في حصة الدخل 96) حر شت فسيريةأن المتغيرات التإلى  �̅�2 تشير قيمة

 ٪.1 معنوي عند مستوى  المقدر ARDL (1,1,1,1,1) أنموذجأن  Fاختبار 
 

 االقتصادية السياسة مضامينالخالصة و  .5
زيع الدخل بين فئات على طريقة تو  معنوي لم تؤثر بشكل  التعليم،بما في ذلك  التوضيحية،معظم المتغيرات 

   القصير. األجل في٪( 40وأدنى  ٪،40وسط ا ٪،20)أعلى  الدخل الثالث
تؤدي زيادة التحصيل و التعليم دوًرا توزيعًيا مهًما في البلدان ذات الدخل المرتفع.  ؤديي الطويل، األجل في

الطبقة  حصة٪(، و 40وسط اوزيادة حصة الطبقة الوسطى ) (،٪20العلمي إلى خفض حصة األغنياء )أعلى 
مع  ٪،0.9سبة التي يزيد نصيبها من الدخل بن الوسطى،٪(. التأثير األكبر هو لصالح الطبقة 40 )أدنىالفقيرة 

مع كل زيادة لمدة عام واحد  ٪، 0.6 بنسبة الفقيرة الطبقة حصة تزداد في حين. واحدة بسنة التعليمزيادة متوسط 
 على توزيع الدخل. معنوي تأثير  يأالقصير  األجللتعليم على لم يظهر ل. بينما متوسط عدد سنوات الدراسةفي 

الدخل القومي إلى زيادة عدم المساواة في توزيع الدخل في البلدان ذات الدخل حصة الفرد من تؤدي زيادة 
مع تقليص نصيب الطبقة الوسطى والفقيرة. وهذا  الغنية،الطويل. فهو يزيد من نصيب الطبقة  األجل فيالمرتفع 

 من المالكاء وأن ثماره تذهب إلى األغني الفقراء،يعزز الفكرة القائلة بأن النمو االقتصادي ليس لصالح 
لنصيب الفرد من الدخل القومي على توزيع  معنوي القصير، لم نتمكن من تمييز تأثير  األجل فيوالرأسماليين. 

 الدخل.
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القصير.  األجل في والطبقة الوسطى الفقيرة،وتقلل من حصة الطبقة  الغنية،البطالة تزيد من حصة الطبقة 
فإن معدل البطالة المرتفع له تأثير توزيعي يصب في مصلحة الطبقة الغنية وضد الطبقات الفقيرة والمتوسطة.  لذا

القصير، تؤدي إلى انقطاع مفاجئ في دخل الطبقات الضعيفة )معظمهم من  األجل في البطالة،وذلك ألن 
ال تؤثر البطالة  الطويل، األجلفي  ومن ثم تنخفض حصتهم من الدخل لصالح الطبقة الغنية. بينما (،الموظفين

ولكنها تزيد من حصة الطبقة الوسطى. هذه النتيجة تمثل  الفقيرة،بشكل كبير على حصة األغنياء والطبقات 
التفريق بين تأثير البطالة على دخل العمالة الماهرة مقابل دخل العمالة غير  يكمن فيالتفسير المحتمل ، و مفارقة

 الطبقات،هم مدفوعات الضمان االجتماعي في تحييد آثار البطالة على أفقر ، تسويلطال األجل فيالماهرة. 
فتعمل الطبقة الوسطى  أمابة في إيجاد فرص عمل بديلة. ومعظمهم من العمال غير المهرة، والذين يجدون صعو 

وهم  هنية،مألن هذه الفئة تتكون في الغالب من أشخاص ذوي مهارات وخبرات  ،على تحسين حصتها من الدخل
 قادرون على إيجاد فرص عمل بديلة.

قلم يظهر  الطويل، األجل ما فيأالقصير.  األجل فيال يؤثر النمو السكاني بشكل كبير على توزيع الدخل 
 يجابيبشكل إ الدنيا،سلًبا على حصة الطبقة  في حين أثر العليا،على حصة الطبقة  تأثير معنوي  للنمو السكاني

على حصة الطبقة الوسطى. التفسير المحتمل لهذه النتيجة هو أن النمو السكاني في البلدان ذات الدخل المرتفع 
 الفقيرة التي طبقةالإلى  ينتمون  المهاجرين ومعظمإلى هذه البلدان. الخارجية ناتج في الغالب عن حركة الهجرة 

هم في تقليل حصتهم من الدخل. أما ج عن الهجرة يسنمو السكاني الناتتتلقى تحويالت اجتماعية، لذا فإن ال
ي في الدول ذات ا بالنمو السكاني. لذلك فإن النمو السكانبتأثر إيجافتبالنسبة لحصة الطبقة المتوسطة الدخل 

بينما يضر الطبقة الفقيرة، وال يؤثر على الدخل، هم في تعزيز التوزيع لصالح الطبقة المتوسطة الدخل المرتفع يس
 الدخل للطبقة الثرية.نصيب 

وعلى النحو  آنفاً المذكورة  التي يمكن استخالصها من النتائج االقتصادية السياسة مضامينيمكننا تلخيص 
 : تياآل

  االستفادة من اآلثار التوزيعية الهامة للتعليم والتي تفيد الفقراء ومتوسطي الدخل من خالل زيادة متوسط
 .الدخل متوسطة الطبقة حصة على أكبر التأثير هذا. الدراسة سنوات

 حيث تزداد حصة اضار  ياتوزيع االطويل دور  األجل في الدخل القوميحصة الفرد من نمو  ؤديي ،
يجب إيالء اهتمام  عادلة،تحقيق سياسات توزيع  وألجلوتقل حصة الفقراء ومتوسطي الدخل.  ،األغنياء

دة إنتاجية العمال من خالل زيادة االستثمارات أكبر لزيادة مرونة التوظيف مع نمو اإلنتاج و / أو زيا
 في رأس المال البشري.

  أدنى حصة الفقراء تحمي برامج الحماية االجتماعية المنفذة في البلدان ذات الدخل المرتفع بشكل فعال
استمرار هذه البرامج هو درع وقائي للفئات و من الدخل خالل فترات الركود والبطالة طويلة األمد.  40%
 عيفة أثناء األزمات والبطالة.الض
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  في البلدان ذات الدخل  اتطبقالأفقر  من ضدبالالهجرة هي إحدى القنوات التي تشوه توزيع الدخل
فإن قوانين الهجرة الفعالة التي بدأت البلدان ذات الدخل المرتفع في تنفيذها مؤخًرا  ثم،المرتفع. ومن 

 .فيها ضمان تحسين توزيع الدخلحدى قنوات إهي 
Refrence 

Abdullah A., et al, (2011), “Does education reduce income inequality? a meta-

regression analysis,” Journal of Economic Surveys; 29, pp. 301-316.  

Castelló-Climent A., R. Doménech, (2014), “Human Capital and Income Inequality: 

Some Facts and Some Puzzles,” BBVA Working Paper, No. 12-28, pp. 

1-39. https://www.bbvaresearch.com/wp-

content/uploads/migrados/WP_1228_tcm348-430101.pdf 

Digdowiseiso K., (2009), “Education inequality, economic growth, and income 

inequality: Evidence from Indonesia, 1996-2005,” MPRA, pp. 1-19. 

https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/17792/1/ECONOMIC_GROWTH_AND_INEQUALITY

-Kumba.pdf 

Jeng R., et al, (2019), “Effect of Education on Income Inequality: A Cross-National 

Study,” pp. 1-17. 

https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/62056/Effect%20of

%20Education%20on%20Income%20Inequality%20A%20Cross-

National%20Study.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Lee J. and H. Lee, (2018), “Human capital and income inequality,” ADBI Working 

Paper, No. 810. 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/401466/adbi-

wp810.pdf 

Our World in Data website. (https://ourworldindata.org/global-education#years-of-

schooling) 

Ozturk I., (2008), “The Role of Education in Economic Development: A Theoretical 

Perspective,” Journal of Rural Development and Administration, 

Volume XXXIII, No. 1, pp. 39-47.  

Petcu C., (2014), “Does Educational Inequality Explain Income Inequality Across 

Countries?” Honors Projects. Paper 125. pp. 1-37. 

https://core.ac.uk/download/pdf/59230033.pdf 

Roy P. and Z. Husain, (2019), “Education as a way to reducing inequality: Evidence 

from India,” MPRA, pp. 1-28. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93907/ 

Shahabadi A., (2018), “The Effect of Education on Income Inequality in Selected 

Islamic Countries,” IJAPS, Vol. 14, No. 2, pp. 61–78.  

Todaro M., and, S. Smith, (2015), Economic Development, 12th edition, REARSON. 

World Bank, (2019), World Development Indicators, Online Data. 

 

 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/migrados/WP_1228_tcm348-430101.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/migrados/WP_1228_tcm348-430101.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/migrados/WP_1228_tcm348-430101.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/17792/1/ECONOMIC_GROWTH_AND_INEQUALITY-Kumba.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/17792/1/ECONOMIC_GROWTH_AND_INEQUALITY-Kumba.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/17792/1/ECONOMIC_GROWTH_AND_INEQUALITY-Kumba.pdf
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/62056/Effect%20of%20Education%20on%20Income%20Inequality%20A%20Cross-National%20Study.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/62056/Effect%20of%20Education%20on%20Income%20Inequality%20A%20Cross-National%20Study.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/62056/Effect%20of%20Education%20on%20Income%20Inequality%20A%20Cross-National%20Study.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/401466/adbi-wp810.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/401466/adbi-wp810.pdf
https://ourworldindata.org/global-education#years-of-schooling
https://ourworldindata.org/global-education#years-of-schooling
https://core.ac.uk/download/pdf/59230033.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93907/

