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 چکیده
های اقتصررادی، اهتیت مقو ه در مدل در پنج دهه اخیر و با افزایش نقش سرررمایه اننرران 

آموزش به عنوان مهتترین مو فه موثر بر سررمایه اننران ، در ادبیاا اقتصررادی تقویت  ده 
اسررته هدا از این ملا ،ه، بررسرر  عوامث موثر بر میزان م ارو آموز رر  در سررل  خرد 

موز رر  در اهار های موثر بر م ارو آ)خانوار( در اقتصرراد ایران اسررته به این من ور، مو فه
های فرزند( های مادر و ویژگ هرای سررررپرسرررت، ویژگ هرای خرانوار، ویژگ گروه )ویژگ 

های بودجه خانوار سال بندی  رده و در قا   ی  مدل توبیت سراننور  ده برای دادهطبقه
دهد که سررنونت در نقاش  ررهری و مورد آزمون واقع  ررده اسررته نتایج نشرران م  1931

ای موج  افزایش م ارو آموز رر  عامل  اسررت که به رررورا زمینهجننرریت دختر، دو 
گردده هتچنین با توجه به آننه سررپرست  خانوار در ایران به طور سنت  بر عهده مردان م 

بوده و میانگین درآمد آنان از زنان باالتر اسررت، جننرریت سرررپرسررت خانوار نیز از مهتترین 
های سرررپرسررت و مادر نهایت، بررسرر  ویژگ  های موثر بر م ارو آموز رر  اسررته درمو فه

دهد که انتقال سررمایه مادی خانوار به فرزندان اا با از طرا سرپرست خانوار نیز نشران م 
)اثر بیشرتر درآمد سرپرست ننبت به درآمد مادر( و انتقال سرمایه اننان  خانوار به فرزندان 

تیصرریما سرررپرسررت( رورا بیشرتر از طرا مادر )اثر بیشرتر تیصریما مادر ننربت به 
 گیردهم 
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 مقدمه -1
های خرد و کمن او یه علم اقتصررراد اا با به ررررورا بر خما آننه نیروی کار در تیلیث

 های تجرب  دریافتند کهصادی و مدل رد، به تدریج ن ریاا اقتهتگن در ن ر گرفته م 

وری وجود دارده در جوامع اختما فراوان  میرران انوان نیروی کررار از من ر میزان بهره

کرده و با مهارا، ی  نیاز اساس  جهت ر د و امروزی برخورداری از نیروی کار تیصریث

روده م توسرر،ه به  تار  یافته و در حالتوسر،ه اقتصرادی در تتام  کشرورهای توسر،ه

های نوپدید و نیز آوری و انلبرا  در مقرابرث برازارهرا و تننو و یهتچنین افزایش ترا 

افزایش آگراه  اجتتراع  از دیگر منرافع نیروی کار با کیفیت برای ی  کشرررور اسرررت 

های نیروی اننان  را گذاری آموز ر  از یننرو قابلیت(ه هرگونه سررمایه6110، 1)آرتاود

های جدید ی دیگر، نیروی کار را برای اسررتفاده بهتر از فناوریب شررد و از سرروارتقا م 

سرازد و به این ترتی ، راه ر رد و توسر،ه اقتصادی را برای کشورها فراهم تو ید مهیا م 

(ه در کنار این موضررون باید توجه دا ررت که در 1902، 6کند )علت  و جتشرریدنژادم 

نث گرفته اسررت که ر ررد آموزش نه های اخیر، این اجتان در میان اقتصرراددانان  رردهه

ساز توزیع هتوار  ود بلنه زمینهتنها به افزایش درآمد سررانه و ر رد اقتصادی منجر م 

 (ه1934،  9گردد )افقه و هتناراندرآمد نیز م 

 گذاریاز دیدگاه خرد نیز ن ریه سرررمایه اننرران ، تیصرریما را به عنوان نوع  سرررمایه

، 5؛ میننر1321، 4کند ) ررو تزط  زندگ  قلتداد م جهت حداکثرسرازی کث ثروا در 

(ه براسررراس ن ریه اقتصررراد خرد از آنجا که نیروی کار دسرررتتزدی 1311، 6؛ بنر1314

کند )و آموزش نیز از مهتترین عوامث وری و تو ید نهای  خود دریافت م متناس  با بهره

موزش فرد باالتر با د، وری نیروی کار اسرت( هر اه سرل  آکننده کارای  و بهرهت،یین 

مندی از انوان آموزش درآمد ننررب  او نیز بیشررتر خواهد بوده به بیان دیگر، افراد با بهره

 وند که از توان تو یدی باالتری برخوردار های  مبدل م رسرت  و ایررست  به سرمایه

هد که دهنتند و در نتیجه، دریافت  باالتری نیز خواهند دا ته نتایج ملا ،اا نشان م 

( به 1314ارتباش بنریار نزدین  میان تیصریما و سلود درآمدی وجود دارد )میننر، 

                                                 
1 Arthaud 
2 Elmi & Jamshidnejad (2007) 
3 Afghah et al. (2015) 
4 Schultz 
5 Mincer 
6 Becker 
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 وند مند م کرده از درآمد باالتری بهرهاین م،نا که در  ررای  منراوی، افراد تیصریث 

(ه هتچنین افراد برخوردار از تجربه آموز   بیشتر، اا با از 1902)علت  و جتشریدنژاد، 

ر تالتر به عموه منافع مصرررف  مانند بهدا ررت بهتر و عتر طوالن سررلود دسررتتزدی با

 (ه1934، 1کنند )انصاریمللوبیت کن  م 

وان تدر کنار اثراا سررمایه اننان  بر متییرهای عتده اقتصادی، باید توجه دا ت که م 

برخ  اثراا ایر اقتصرررادی را نیز برای آن  یام نتوده پایین بودن سررررمایه اننررران  و 

ایره اجتتاع  کودکان، در آینده پیامدهای م تلف  برای جام،ه به هتراه خواهد سررررمر

وری نیروی کار، گنترش ب ش رست  و توان به کاهش بهرهدا ت و به عنوان نتونه م 

رسرران  به کاالهای عتوم  ا رراره کرد بار و آسرری ایرقانون ، افزایش جرایم خشررونت

 (ه1932، 6پور و هتناران)ابراهیت 

عنرایت به موارد فو  و اثراا اند گانه آموزش بر متییرهای عتده اقتصرررادی )ن یر برا 

توان گفت که بررس  عوامث موثر بر آموزش و ر رد و توزیع درآمد( و ایر اقتصرادی، م 

م ارو آموز   )در هر دو سل  خرد و کمن( از اهتیت فراوان  برخوردار استه با توجه 

گذاری م ارو آموز ررر ، ت فرزندان از مجرای سررررمایهبه اهتیت نقش خانوار بر موفقی

هدا از این تیقیق بررس  عوامث موثر بر میزان م ارو آموز   خانوار برای فرزندان در 

سرازی خانوار استه  ایان ککر است که ملا ،اا نشان حیله اقتصراد خرد و رفتار بهینه

م ارو خانوار با ررد،  دهنده آن اسررت که م ارو دو ت  آموزش، بیش از آننه جانشررین

-های طرد هزینه(ه به این من ور، در این ملا ،ه داده6116، 3منتث آن اسرررت )تیم 

مورد استفاده قرار گرفته تا میزان اثراا متییرهای م تلف  1931درآمد خانوار در سرال 

)در اب،اد خانوار، سررپرست خانوار، مادر خانوار و فرزند( بر میزان م ارو آموز   بررس  

گردده سرراختار ملا ،ه نیز به  ررنل  اسررت که ابتدا مبان  ن ری و پیشررینه تیقیق در 

داخث و خارو از کشرور بررسر   رده اسرته ا بته هتانگونه که ا اره خواهد  د، حجم 

 ررناسرر ، مزیت ملا ،اا داخل  در این زمینه بنرریار کم اسررته سرربخ در ب ش روش

)که در برخ  ملا ،اا مربوش به آموزش پرابیت -ا گوی توبیت ننبت به ا گوهای الجیت

گردده پخ از آن گیرد( بیث  رده و تصری  مدل قید م کودکان مورد اسرتفاده قرار م 

                                                 
1 Ansari (2015) 
2 Ebrahimpour et al. (2017) 
3 Tilak 
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 ها ارائهگیری و توریهگردد و در نهایت، نتیجهها م،رف   رده و مدل برآورد م نیز داده

 گرددهم 

 مبانی نظری -2
اقتصررراد بره طور پراکنرده مورد توجه  اهتیرت مقو ره آموزش، از ابتردای پیردایش علم

اقتصراددانان بوده اسرته آداا اسرتیت، مهارا نیروی کار را منبع اررل  پیشرفت و رفاه 

گذاری مل  اقتصرادی م،رف  کرده است و پخ از آن مار ال، از آموزش به عنوان سرمایه

ه به (ه برا این وجود، اهتیرت و توجره فزایند1934یراد کرده اسرررت )افقره و هتنراران، 

میمدی بروز یافته و پیش از آن، تنها سرررمایه  21گذاری در آموزش پخ از دهه سرررمایه

 رد اما با مشر ش  دن نقش مادی به عنوان عامث ر رد و توسر،ه اقتصرادی تلق  م 

نیروی اننران  در توس،ه، به تدریج گونه دیگری از سرمایه ی،ن  سرمایه اننان  نیز جای 

 (ه 1902ها پیدا نتود )علت  و جتشیدنژاد، ریزینامهها و برخود را در تیلیث

گذاری آموز   ( برای ن نرتین بار ی  ااراو  منتدل را برای سرمایه1321 رو تز )

در سررمایه اننران  ملرد کرد و به بررس  تصتیتاا خانوار جهت انت ا  میان ا تیال 

ان ، ه ن ریه سرمایه اننفرزندان به تیصیث و بنارگیری آنان به عنوان نیروی کار پرداخت

گذاری جهت حداکثرسازی کث ثروا در ط  زندگ  تیصیما را به عنوان نوع  سرمایه

دهد ) رررو تز، کند و عوامث موثر بر این رفتار انت اب  را مورد واکاوی قرار م قلتداد م 

 1توسررر  بن پرا  1321(ه این ااراو  در سرررال 1311؛ بنر، 1314؛ میننرررر، 1321

( ارائه  ده 2و تابع تو ید سررمایه اننران  )به عنوان منبع ایجاد خدماا مو د فرمو ه  رد

تواند خدماا نیروی کار را فراهم آورد و از ای است که م من ور از سرمایه اننان ، انباره

انداز )م ارو( روی ای استه براساس این مدل، پخآالا سرمایهاین رو،  ربیه به ما ین

یابد که مجتون عواید نهای  نا   از آن، با هزینه نهای    ادامه م سرمایه اننان  تا جای

)دریافت  نیروی کار ماهر( و  3برابر با رده سره قیتت نرب بهره، نرب اجاره سرمایه اننان 

سرررازد )بن پرا ، گیری در این مدل را متاثر م های تو ید، تصرررتیمقیتت سرررایر نهاده

دهد که رابله مثبت م،ناداری میان نرب بازده  ( نشرران م 6110) 4(ه کامبامبات 1321

 99آموزش و م ارو آموز رر  خانوار وجود دارد به  ررنل  که در مناطق م تلف هند )

                                                 
1 Ben-Porath 
2 Source of productive services 
3 Rental on human capital 
4 Kambhampati 
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 ده بر ایا ت( و با افزایش احتتال ر رد درآمدهای آت  فرزندان، م ارو آموز ر  رررا

 یابدهآنان به طور مینوس  افزایش م 

زی رفتار خانوار اقداا به بررسرر  نیوه ت صرریش م ارو سرراپخ از آن، بِنِر در قا   مدل

کیفیت تو ید -بنتان کتّیتهای بدهخانوار، از جتله م ارو آموز ر  نتوده براساس مدل

ند نتایسرررازی ی  تابع مللوبیت م نیز وا دین در هر دوره زمان  اقداا به بهینه 1خانوار

کی  کاالهای مصررررف  خانوار و کره خود تراب،  از ت،رداد فرزنردان، کیفیت فرزندان، تر

سررازی این تابع مللوبیت، تیت دو قید زمان و درآمد خانوار فراات خانوار اسررت؛ بهینه

(ه آموزش از یننررو میزان درآمدهای 1319، 2؛ بنر و  ویخ1321گیرد )بنر، رررورا م 

های منرررتقیم و هتچنین دهد و از سررروی دیگر،  رررامث هزینهآت  فرد را افزایش م 

اری گذهای فرررت نا   از تاخیر در ورود به بازار کار استه به این ترتی ، سرمایههزینه

در آموزش ترا زمران  ادامره خواهرد یافت که نرب بازده نهای  م ارو تیصررریث، بیش از 

های نهای   رررود )اا با نرب بهره به عنوان هزینه اسرررتقرا  وجوه در ن ر گرفته هزینه

که تقاضررای خانوار برای تیصرریث فرزندان و م ارو  توان گفت ررود(ه در مجتون م م 

آموز رر  خانوار، تیت تاثیر عوامل  ن یر درآمد اعیررای خانوار، هزینه فررررت تیصرریث 

های اجتتاع  خانوار فرزندان، قیتت بازاری کاالهای اسرراسرر  مورد نیاز خانوار و ویژگ 

 (ه6116، 3ن یر ترجییاا خواهد بود )تاننث

دهد که انبا رت سررمایه اننان ، ین  از منائث اساس  جهت م ملا ،اا مت،دد نشران 

کاهش میزان فقر و افزایش ر رد اقتصرادی در هر دو سل  خرد )خانوار( و کمن )مل ( 

( و 6116، 6؛ هری و  یتیزوتان 6112، 5؛ تاننث و بیرکان1331، 4اسرت )سااروپو وس

و  دستیاب  به سل  دانشترین مقوالت  اسرت که از طریق تیصریما نیز ین  از اررل 

 رروده هراند در بنریاری از کشررورها، مهارا باالتر، موج  توسر،ه سرررمایه اننران  م 

ها نیز هتواره در  ود اما خانوادهگذاری در تیصیما اا با توس  دو ت انجاا م سررمایه

  وندهاین منا ه سهیم بوده و م ارج  را متقبث م 

                                                 
1 The quality–quantity trade off models of household production 
2 Lewis 
3 Tansel 
4 Psacharopoulos 
5 Tansel & Bircan 
6 Hori & Shimizutani 
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اا م ارو آموز رر ، عوامث م تلف  موثر اسررت: در ارخه زندگ  ی  خانوار و تصررتیت

اقتصرادی، اجتتاع  و فرهنگ ه از من ر عوامث اقتصرادی، نرب بازگشت تیصیما بنیار 

های ب،دی گذاری در تیصررریما و عایدیباالسرررت و خانوارها تتایث زیادی به سررررمایه

جتتاع  افراد دارنرده هتچنین از بع،د اجتتاع  نیز با افزایش میزان تیصررریما جایگاه ا

های فرهنگ  نقش مهت  بر م ارو آموز   یابده از من ر فرهنگ  نیز، زمینهافزایش م 

( به بررس  نقش مذه  بر 6114) 1و حت  تیصریث یا عدا تیصریث فرزندان دارده  هرر

های تیصرریث دهد که در ایاالا متیده، سررالتیصرریما کودکان پرداخته و نشرران م 

 پروتنتان، بیش از سایر هتتایان خود استهفرزندان در خانوارهای 

تواند اجتتاع  خانوار که م -های م تلف اقتصرررادیکند ویژگ ( بیان م 6110آرتاود )

 گیرند:بر میزان م ارو آموز   اثر بگذارد، در سه دسته کل  قرار م 

های مل  و میل ه های مییل  خانوار ن یر منلقه، میث سرررنونت و فرهن زمینه-ا ف

 -هرای کل  خرانوار ن یر انردازه، درآمرد، میزان م رارو،  رررتار فرزندانه وویژگ  - 

های سررپرسرت خانوار ن یر جننیت، سن، تیصیما، وضع ف،ا یت و وضع تاهثه ویژگ 

های موثر بر م ارو خانوار ارائه توان برای مو فههای دیگری را نیز م بندیا بته تقنررریم

های فرزند را نیز به این  ینرررت های مادر و ویژگ ویژگ  تواننتود و به عنوان نتونه م 

 اضافه نتوده

هرای مییل ، منلقره میرث سرررنونرت از مهتترین متییرهای موثر بر در مورد ویژگ 

دهد که آموزش و م ارو آموز ر  اسرته تفنی  مناطق به  هری و روستای  نشان م 

از مناطق روسرتای  است و اا با در مناطق  رهری، م ارو آموز ر  برای فرزندان بیش 

این اختما در مقرادیر مللق و هتچنین سرررهم از کرث م رارو خرانوار وجود دارده این 

های فرهنگ  مناطق روستای  و از سوی دیگر نا   از موضرون از یننرو نا ر  از ویژگ 

، 2اثرگذاری متییر ثروا خانوار در مناطق  ررهری اسررت )رررا ی  ارررفهان  و هتناران

باید توجه دا رت که در مناطق روسرتای  و در خانوارهای با سرپرست  (ه هتچنین6111

 رروند و  ذا تتایث کتتری به انجاا کشرراورز، کودکان اا با به عنوان نیروی کار دیده م 

دهد که در ( نیز نشان م 1301(ه بنر )1300، 9پا م ارو آموز   وجود دارد )اا ون 

                                                 
1 Lehrer 
2 Salehi-Isfahani et al. 
3 Chalongphob 
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 ررود و در ای تلق  م وان ی  کاالی سرررمایهدرآمد و فقیر، کود  به عنخانوارهای کم 

 نتیجه تصتیم به فرزندآوری با امید مشارکت کود  در م،یشت خانوار هتراه استه

دهد که با نزدی  تفنی  میث سرنونت خانوارها به نواح  مرکزی و مرزی نیز نشان م 

  ریزیابد ) دن میث سنونت به نقاش مرکزی کشور، میزان م ارو آموز   افزایش م 

و نقث ن یر های حتث ای، دسترس  به زیرساخت(ه سرل  توس،ه منلقه1،6111و ابوعل 

توانند بر ای هنرررتند که م جاده و مترو و ترکی  ا رررتیال میل ، از دیگر عوامث زمینه

(ه من ور از ترکی  ا ررتیال میل ، 6116م ارو آموز رر  خانوار اثر بگذارند )تاننررث، 

ا بیشررترین میزان ا ررتیال وجود دارده به عنوان نتونه، در ههای  اسررت که در آنب ش

فرما برای پدر خانواده، امنان تیصیث فرزندان )به ویژه پنران( رورا وجود  یث خویش

وکار خانوادگ  اسررت )آرتاود، یابد و د یث آن وجود موق،یت  رریل  در کنرر کاهش م 

 (ه6110

تواند بر م ارو آموز   ر است که م های خانوااندازه خانوار ین  از مهتترین مشر صره

رود اندازه خانوار بر م ارج  ن یر تفری  و آموزش اثر بگرذارده هراند که اا با انت ار م 

دهد که با افزایش ( اما برخ  ملا ،اا نیز نشررران م 1331، 2اثر منف  بگرذارد )جران 

دهد ز افزایش م اندازه خانوار، تتایث به مصررررا افزایش یافته و م ارو آموز ررر  را نی

 (ه1331، 3)هوستون

تواند منجر به کاهش میزان ت،رداد فرزندان خانوار نیز از جتله متییرهای  اسرررت که م 

بنررتان میان -م ارو آموز رر  سرررانه خانوار  رروده این منررا ه، به م،نای وجود ی  بده

دان، (ه در واقع، با افزایش ت،داد فرزن6116، 4کتیت و کیفیت فرزندان اسرررت )تنررران 

هزینه و زمان رررا  رده توسر  خانوار برای فرزندان، تقنیم بر  تار بیشتری خواهد 

ها نیز بر میزان م ارو آموز رر  موثر اسررته  ررده عموه بر ت،داد فرزندان، جننرریت آن

خانوارها اا با تتایث به رررا مبا   بیشتر برای فرزندان دختر در مقاینه با پنران دارند 

گردد زیرا خانوارها انت ار دارند که دخترها و ه آموزش میرراعف م و این موضررون، در مق

در مقاینره با پنررها، موفقیت تیصریل  باالتری به دسررت آورند و این موضون به د یث 

(ه در ن ر 1331تمش بیشررتر دختران در مقاینرره با هتتایان خود اسررت )بان  جهان ، 

                                                 
1 Rizk& Abou-Ali 
2 Jang 
3 Houston 
4 Tsang 
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یصریث فرزندان دختر و پنر خود گرفتن این فر  که وا دین ترجییاا متفاوت  برای ت

دارند، منجر به ایجاد تابع تقاضررای جننرریت  برای تیصرریث خواهد  ررده این ترجییاا 

تواند واکنش  به اختمفاا حقیق  )یا ادراک ( در زمینه نرب بازده تیصیما متفاوا، م 

تی ، به (ه به این تر1306، 1برای دختران و پنران در بازار کار با د ) و تز و روسنزوی 

گذاری آموز رر  روی دختران را بیشررتر از د یث آننه خانوار بازده نهای  ننررب  سرررمایه

گذاری روی دختران سو  کند، منابع خود را بیشرتر به سرتت سرمایهپنرران قلتداد م 

توانرد منجر بره کراهش م ارو بر روی هرای فرهنگ  منراطق م دهرده ا بتره ویژگ م 

رام وجود مدارس میل ، خانوارها تتایل  نه در پاکنتان، عل دختران  وده به عنوان نتو

 (ه1331، 2به تیصیث دختران در مقاطع باالتر از ابتدای  ندارند )نودل و ما ین 

تواند بر میزان م ارو های خانوار اسرررت که م درآمد خانوار نیز ین  از مهتترین ویژگ 

 ذا با افزایش درآمد خانوار، م ارو آموز ر  تاثیر بگذارده آموزش ی  کاالی نرمال است 

یرابده ا بته با توجه به آننه آموزش کاالی ایر ضرررروری تلق  آموز ررر  نیز افزایش م 

رود با افزایش میزان درآمد، سرهم م ارو آموز   از مجتون م ارو  رود، انت ار م م 

 التر، میزانهای درآمدی باتوان گفت که در ده خرانوار افزایش یابده به این ترتی ، م 

ها باالتر خواهد بوده م ارو آموز ر  خانوار برای فرزندان، یا تشرنیث سررمایه اننان  آن

دهد که نابرابری درآمد، منجر به نابرابری آموز   خواهد  د )بردسال ملا ،اا نشان م 

ترین عامث مشراهده  ده در ادبیاا اقتصادی برای پدیده ( و مرسروا1331، 3و هتناران

؛ باندرا و 1330، 4  )که با عدا آموزش هتراه اسرررت( فقر اسرررت )باسرررو و وانکار کود

دهند که در بین خانوارهای ( نشررران م 1331) 6(ه ها ررریتوتو و هلث6114، 5هتناران

های میان  باالسررت و در  اپن ، کشررش درآمدی م ارو آموز رر  در خانوارهای ده 

دهند که ( نشرران م 6112کان )های پایین، کتتر اسررته تاننررث و بیرخانوارهای ده 

 ای برابر واحد استهکشش درآمدی م ارو آموز   در بین خانوارهای ترکیه

تیصریما سررپرست از دیگر عوامث موثر بر م ارو آموز   خانوار است که ا بته دارای 

دو بع،د اقتصررادی و فرهنگ  اسررته از من ر اقتصررادی، تیصرریما به عنوان ی  توانای  

                                                 
1 Schultz & Rosenzweig 
2 Knodel and Wongsith 
3 Birdsall et al. 
4 Basu & Van 
5 Bandara et al. 
6 Hashimoto & Health 
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 وده ا بته باید توجه دا ت که افزایش تیصیما و درآمد، د تلق  م جهت کنر  درآم

دهده از من ر اجتتاع ، تیصرریما به م،نای هزینه فررررت دا ررتن فرزند را افزایش م 

تواند به تمش جهت افزایش افزایش دانش، اطمعاا و تیییر نگرش است و این موارد م 

کرده به دنبال بهبود کیفیت زندگ  ن تیصیثرفاه خانوار منجر  روده از این من ر، وا دی

فرزندان خود خواهند بود و این موضون قل،ا با افزایش م ارو آموز   هتراه خواهد بود 

(ه خانوارها اا با تتایث دارند که تیصریما فرزندان از وا دین بیشتر با د 6110)آرتاود، 

رده، کهای تیصیث رپرست ده را فرزندان مجددا تجربه ننننده س های متیتثتا س ت 

 رررانخ و انگیزه براالتری دارنرد کره برای آموزش فرزنردان خود هزینره کنند و م ارو 

(ه 1331دهند )جان ، آموز   بیشتر و زمان تفری  بیشتری برای فرزندان اختصاص م 

دهند که سررل  سررواد وا دین مهتترین عامث موثر بر ( نشرران م 1332نایت و  ررای )

ست و در این بین، تیصیما پدر او ویت باالتری دارده ا بته برخ  دیگر م ارو آموز   ا

دهد و به عنوان نتونه، گیتنز و از ملا ،اا، تاثیر بیشررتر تیصرریما مادر را نشرران م 

دهند که تیصرریما ( با بررسرر  خانوارهای اسرربانیا و انگلیخ نشرران م 6114) 1مو ینا

ایه اننرران  در فرزندان دارد و در مقابث، تاثیر مادر، تاثیر م،ناداری بر روی تشررنیث سرررم

 با دهتیصیما پدر م،نادار نت 

تواند بر میزان م ارو آموز ر  جننریت سررپرسرت نیز از دیگری مواردی اسرت که م 

ها، عمیق و های روانشرررناسررر  ن یر ارزشخرانوار تاثیر بگذارده مردان و زنان در ویژگ 

ها سرررب  نگرش متفاوا به مقو ه و هتین تفاواهرا با یندیگر متفاوا هنرررتند نگرش

(ه ملا ،اا نشرران 6110 ررود )آرتاود، آموزش و اختما در میزان م ارو آموز رر  م 

گذاری بر روی دهد که در خانوارهای با سررررپرسرررت زن، تتایث به افزایش سررررمایهم 

ش خواهد یابد و در ررررورا وجود منابع درآمدی، میزان م ارو افزایفرزندان افزایش م 

 یافته

تواند بر میزان م ارو خانوار موثر با ده با توجه به آننه با افزایش سرن سرپرست نیز م 

توان انت ار رابله مثبت را میان سرررن یابد، م سرررن میزان درآمرد نیز اا با افزایش م 

سررپرسرت و م ارو آموز ر  دا رت اما از سوی دیگر، با توجه به در  مناس  اهتیت 

، 2تر، وجود رابله منف  نیز متصرررور اسرررت )بریانتتوسررر  وا دین جوان مقو ه آموزش

 (ه1331
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 پیشینه -3

 مطالعات خارجی -3-1

در زمینه بررسر  ملا ،اا پیشین، دو دسته از ملا ،اا مرتب  وجود دارد؛ دسته اول به 

اند و دسررته دوا، عوامث موثر بر بررسرر  عوامث موثر بر میزان م ارو تیصرریل  پرداخته

انده با توجه به مشررابهت متییرهای ناا کودکان در مدارس را مورد بررسرر  قرار داده ثبت

 منتقث دو گروه، در این ب ش هر دو گروه مورد ن ر قرار گرفته استه

( به بررس  عوامث موثر بر م ارو آموز   خانوار در مناطق روستای  هند 6116تیم  )

  پرداخته اسررته نتایج این ملا ،ه نشرران با اسررتفاده از ی  مدل حداقث مرب،اا م،تو 

ترین مو فه موثر بر میزان م ارو آموز ررر  اسرررت و کشرررش دهد که درآمد اررررل م 

درآمدی م ارو آموز ر  بنریار باالسرته هتچنین درآمد سرپرست بیش از درآمد مادر 

موثر اسرته تیصریما سررپرسرت نیز دیگر عامث موثر بر میزان م ارو است و اختما 

 ری میان کودکان دختر و پنر وجود نداردهم،نادا

دهد که درآمد دائت  خانوار، ( با اسررتفاده از ی  مدل پروبیت نشرران م 6116تاننررث )

جننرریت فرزندان، تیصرریما وا دین، وضرر،یت ا ررتیال وا دین، منلقه میث سررنونت 

در  انآموزناا دانش) هری و روستای ( و تیییر میث سنونت، عوامل  هنتند که بر ثبت

 مدارس ترکیه موثر هنتنده

های میدان  و اسرررتفاده از ی  مدل الجیت اقداا به آوری داده( با جتع6114) 1دانر 

بررس  عوامث موثر بر سوادآموزی کودکان در ویتناا نتوده استه نتایج این تیقیق نشان 

وار بر دهد که سررمایه ما  ، سررمایه اننان  و سرمایه اجتتاع  )میزان ت،امما( خانم 

 آموزان موثر است و در این بین، تیصیما وا دین بیشترین تاثیر را داردهناا دانشثبت

( به بررسررر  عوامث موثر بر م ارو آموز ررر  خانوار در برخ  از 6111ریز  و ابوعل  )

شان انده نتایج این ملا ،ه نکشورهای منلقه منا با استفاده از رگرسیون کوانتایث پرداخته

م ارو آموز   تا حد زیادی به سل  درآمدی خانوار وابنته استه هتچنین  دهد کهم 

میزان تیصریما و نون  ریث سرپرست خانوار نیز تاثیر زیادی بر میزان م ارو آموز   

دارده در کنار این موارد، میث زندگ  افراد نیز بر میزان م ارو موثر اسررت به  ررنل  که 

 یابده ارو افزایش م های مرکزی هر کشور میزان مدر استان
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( به بررسررر  م ارو آموز ررر  خانوار برای فرزندان در مناطق 6111کیان و اسرررتیت )

انده روسررتای  این، به تفنی  م ارو آموز رر  داخث کشررور و خارو از کشررور پرداخته

درآمد خانوار، دارای بیشترین تاثیر  -دهد که: ا فهای اررل  این ملا ،ه نشران م یافته

برخورداری مادر خانوار از تیصرریما دانشگاه  یا  - ارو آموز ر  اسرته  بر میزان م

دبیرسرتان ، موج  افزایش م ارو آموز   خواهد  ده ا تیال پدر در مشااث سل  باال 

قرار گرفتن در ده  درآمدی اول، وجود مدر  تیصرریل   -نیز نتیجه مشررابه  دارده و

عوامل  هنررتند که امنان تیصرریث دانشررگاه  برای پدر خانوار و مشررااث سررل  باال، 

 دهندهفرزندان در خارو از کشور )وجود م ارو آموز   خارج ( را افزایش م 

های ( برا اسرررتفراده از یر  مردل الجیت به بررسررر  مو فه6111) 1داننو و آمینوزونو

انده نتایج این ملا ،ه اجتتاع  موثر بر احتتال م ارو آموز   خانوار پرداخته-اقتصرادی

دهد که جوان بودن و برخورداری از تیصریما رسررت  برای سرپرست خانوار  نشران م

مهتترین عوامث موثر بر م ارو آموز   هنتنده هتچنین در خانوارهای دارای سرپرست 

های اجتتاع ، ما نیت  وده در کنار این ویژگ زن نیز رابله مثبت ضر،یف مشراهده م 

مهتترین عوامث اقتصرررادی موثر بر م ارو  زمین، اتومبیرث و دیگر کراالهرای بادواا نیز

 آموز   خانوار استه

( عوامث موثر بر م ارو آموز ر  خانوار در ویتناا را با استفاده از ی  مدل 6116) 2هوی

دهد که درآمد خانوار بیشترین تاثیر توبیت مورد بررسر  قرار داده اسرته نتایج نشان م 

صرریما و  رریث سرررپرسررت خانوار نیز بر را بر میزان م ارو آموز رر  دارد و میزان تی

دهد که با افزایش سن م ارو آموز ر  موثر اسرته هتچنین نتایج این ملا ،ه نشان م 

 یابدهآموزان، سرانه م ارو آموز   کاهش م دانش

عوامث موثر بر م ارو  ای،( با استفاده از اطمعاا پرسشنامه6116) 3سرلیتان و هتناران

های وا دین برای کشور ما زی های خانوار و ویژگ و گروه ویژگ آموز ر  خانوار را در د

دهد که درآمد خانوار از مهتترین انده نتایج این ملا ،ه نشرران م مورد بررسرر  قرار داده

ی  )کشرش واحد( میان  به های موثر بر م ارو آموز ر  اسرت و نوع  تنا ر ی مو فه

م دیگر، سررن سرررپرسررت و مجذور سررن درآمد و م ارو آموز رر  وجود دارده متییر مه

سررپرست است که وجود رابله درجه دو را میان سن سرپرست و م ارو آموز   نشان 

                                                 
1 Donkoh and Amikuzuno 
2 Huy 
3 Sulaiman et al. 
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سال( بیشترین م ارو را برای  11تا  41دهده به عبارا دیگر، سررپرسرت میاننرال )م 

کنرده از دیگر نترایج ملرا ،ه آننه با وجود ضررررای  مثبت آموزش کودکران رررررا م 

 ی  از ن ر آماری م،نادار نینتنده رست و مادر خانوار، هیچتیصیما سرپ

( عوامث موثر بر م ارو آموز   خانوار در قبرس را با استفاده از ی  مدل 6116) 1آندرو

دهد که درآمد، ت،داد هنتن مورد بررسرر  قرار داده اسررته نتایج این ملا ،ه نشرران م 

و تیصرریما سرررپرسررت  فرزندان، میث سررنونت ) ررهری/روسررتای (، سررن سرررپرسررت

 های موثر بر میزان م ارو خانوار برای آموزش استهمهتترین مو فه

( عوامث موثر بر م ارو آموز   خانوار را برای ایاالا متیده 6111) 6آسررنزا و گاند تن

انده سن بیشتر فرزندان، درآمد باالتر کشرور آمرینای التین مورد بررسر  قرار داده 16و 

باالتر وا دین، حیور هتزمان وا دین در خانوار )ت  سرپرست نبودن( وا دین، تیصیما 

و سرهم بیشرتر درآمد زن در خانوار )در مقاینه با درآمد مرد(، مهتترین عوامل  هنتند 

دهنده نتایج هتچنین نشان که میزان م ارو آموز ر  خانوار برای فرزندان را افزایش م 

برای دختران و پنرران در سنین پایین وجود دهد که اختما م،ناداری میان م ارو م 

 یابدهندارد اما با ورود فرزندان به دبیرستان، م ارو برای دختران افزایش م 

های ( م رارو آموز ررر  درون خرانوار را، با تاکید بر آزمون تب،ی 6112) 9کنرایراتوال

 نتایج جننریت  میان دختران و پنرران، برای کشرور ما زی مورد بررس  قرار داده استه

دهد که درآمد خانوار و اندازه خانوار مهتترین متییرهای موثر بر میزان م ارو نشرران م 

ای و روستای  م ارو آموز   آموز   هنتنده هتچنین با وجود آننه در مناطق حا یه

توان در مجتون وجود تب،ی  برای دختران به طور ننرب  کتتر از پنرران است اما نت 

 اری  بیشتر به ستت پنران را تایید نتودهدر م ارو آموز   و 

( به بررسرر  عوامث موثر بر م ارو آموز رر  خانوار در ترکیه برای 6112) 4بایار و ایلهان

( با اسرررتفاده از مدل توبیت 6119تا  6116سررره مقلع زمران  متفراوا )در فراررررله 

آمد خانوار، انده متییرهای مورد بررسررر  در این ملا ،ه مواردی مانند مجتون درپرداخته

درآمد سررپرسرت خانوار، جننریت سررپرسرت، وض،یت تاهث سرپرست خانوار، وض،یت 

دهد که سرواد سررپرسرت و وض،یت سواد مادر خانوار بوده استه نتایج ملا ،ه نشان م 

                                                 
1 Andreou 
2 Acerenza & Gandelman 
3 Kenayathulla 
4 Bayar & İlhan 
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درآمرد خانوار، تاثیر زیادی بر میزان م ارو آموز ررر  دارده هتچنین کشرررش درآمدی 

یابده میزان تیصرریما سرررپرسررت و مادر فزایش م م ارو آموز رر ، با کاهش درآمد، ا

 گذارده بهخانوار نیز از مهتترین متییرهای  اسررت که بر م ارو آموز رر  خانوار تاثیر م 

ثروا در  ننل -ننل  آموزش را در کنار انتقال بین-توان نوع  انتقال بیناین ترتی  م 

 بین خانوارها تصور نتوده

   ی  مدل توبیت عوامث موثر بر م ارو آموز ررر  را ( در قا6111) 1کوثر و هتنراران

دهد که زنان، در مقاینه با مردان، انده نتایج نشان م برای کشرور پاکنتان بررس  نتوده

تتایث بیشررتری برای ررررا م ارو آموز رر  برای فرزندان خود دارند و در مقابث اندازه 

اعیرای  رااث خانوار، سل   خانوار، اثر م،نوسر  بر میزان م ارو آموز ر  دارده ت،داد

تیصیما و سل  درآمدی وا دین نیز دیگر عوامل  هنتند که بر م ارو آموز   خانوار 

 اثر مثبت دارنده

های رگرسیون  به بررس  عوامث موثر بر ( با استفاده از مدل6111) 6ایدرینو و هتناران

متییرهای مشرر ش  دهد کهانده نتایج نشرران م م ارو آموز رر  خانوار در انا پرداخته

کننده ثروا خانوار ن یر دا رتن امم  و خودرو، نقش زیادی بر میزان م ارو آموز   

دهد که خانوارهای دارای سرررپرست خانوار برای فرزندان دارده هتچنین نتایج نشران م 

 زن، تتایث بیشتری به ررا م ارو آموز   برای فرزندان خود دارنده

 مطالعات داخلی -3-2

ر زمینه عوامث موثر بر م ارو آموز رر  خانوار در ایران، از انای کاف  برخوردار ملا ،ه د

آوری اطمعاا، ین  از علث رسرد کتبود منابع آماری و د واری جتعنینرته به ن ر م 

دهد که عوامث موثر بر این منرررا ره با رررده هراند برخ  تیقیقاا مرتب  نشررران م 

ا   از تواند نر ا تیال و تیصیث کودکان، م گیری خانوار ننبت به مواردی ن یتصرتیم

؛ کشررراورز و 1932پور و هتناران، هرای فرزند، وا دین و خانوار با رررد )ابراهیت ویژگ 

( اما ملا ،اا کت  وجود دارد که دقیقا عوامث موثر بر م ارو آموز   1934، 9هتناران

 خانوار را مورد بررس  قرار دهده

                                                 
1 Kousar et al. 
2 Iddrisu et al. 
3 Keshavarz et al. (2015) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 ههههایر با استفاده از دادهبرآورد مدل م ارو آموز   خانوا                                      694 

                  

اجتتاع  خانوارهای  هری و روستای  -عوامث اقتصادی( به بررس  نقش 1906) 1قارون

 دهد کهبر تقاضرای ورود به آموزش عا   در ایران پرداخته اسرته نتایج ملا ،ه نشان م 

سررنونت در نقاش  ررهری، تیصرریما باالتر وا دین، دختر بودن فرزندان، سررن فرزندان، 

قدی و ایرنقدی دا رتن  ریث دوا توسر  پدر، سرل  زیربنای واحد مننون ، درآمد ن

هرای ایرخوراک  خرانوار مهتترین عوامل  هنرررتند که موج  افزایش خرانوار و هزینره

  وندهتر فرزندان و ورود به آموزش عا   م تقاضای خانوار برای تیصیث طوالن 

( با اسرتفاده از منین  انگث و آزمون هتنان  واریانخ اقداا 1903) 6انصراری و میتدی

انده مدل برآوردی مبتن  بر تابع ار  رررهری برای آموزش نتودهبه تیلیث تقاضرررای خانو

دهد که متییرهای جنخ سررپرسرت، سواد سرپرست، ا تیال سرپرست، انگث نشران م 

وضر،یت تاهث سررپرست، نیوه تصرا میث سنونت،  تار افراد  ااث به تیصیث و کار 

اد فرزندان و سن فرزندان در خانوار،  تار افراد دارای مدر  تیصیل  باالتر از دیبلم، ت،د

بندی خانوارها براساس تشابه رفتار تاثیر م،ناداری بر م ارو آموز ر  خانوار دارنده گروه

دهد که های م ارو کث )درآمد( نشرران م در ررررا هزینه آموزش و میاسرربه کشررش

دهد که  وده نتایج هتچنین نشان م آموزش برای تتام  طبقاا ضرروری مینو  م 

وارهای مت،لق به برخوردارترین گروه، کتترین حنررراسررریت را ننررربت به تقاضرررای خان

تیییراا م ارو کث )درآمد( دارند و طبقه متوسر  بیشرترین حناسیت را ننبت به این 

 تیییراا دارده

( با تاکید بر نقش آموزش در توس،ه سرمایه اننان  و با 1931) 9خداداد کا   و حیدری

و آموز ر  براساس قید بودجه خانوار، جایگاه آموزش سرازی میزان م ارا راره به بهینه

ایج انده نتدر سربد خانوارهای ایران  را با استفاده از تیلیث و توریف آماری بررس  کرده

دهد که آموزش کاالی ضرروری اسرت و میزان م ارو آموز   در این ملا ،ه نشران م 

این تیقیق، افزایش کشش مناطق  رهری باالتر از مناطق روسرتای  استه از دیگر نتایج 

( استه این موضون، افزایش 1902-1929درآمدی م ارو آموز ر  خانوار در ط  زمان )

 دهدهاهتیت مقو ه آموزش نزد خانوارهای ایران  را ط  دو دهه نشان م 

                                                 
1 Gharun (2004) 
2 Ansari & Mohammadi (2010) 
3 Khodadad & heydari (2011) 
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( عوامث موثر بر م ارو خصرور  خانوارهای  هری ایران برای آموزش 1931) 1انصراری

آل مورد بررس  قرار  رده و تقاضای تقریبا ایدههای ادااا ی دادههارا با اسرتفاده از مدل

دهد که های م تلف نشرران م های درآمدی به تفنی  گروهداده اسرته بررسرر  کشرش

هررای درآمرردی هررای م تلف، نقش متفرراوت  دارد؛ برای گروهکرراالی آموزش برای گروه

های یش از واحد( بوده و برای گروهها بتر میزان کشش اا با باالتر )و در برخ  گروهپایین

دهد درآمدی باالتر میزان کشرش و حنراسیت به قیتت کتتر استه این نتایج نشان م 

که م ارو آموز ر  در خانوارهای با درآمد کتتر، حنراسیت بیشتری ننبت به تیییراا 

 درآمدی دارده

 تصریح مدل -4
ود که متییر از ی  حد باال یا  رردر برخ  از ملا ،اا، پژوهشررگر با مشرراهدات  روبرو م 

پرایین برخوردار بوده و هتچنین بره ازات ت،داد قابث توجه  از مشررراهداا، متییر مقدار 

(ه اگر تنهرا احتترال اختیار مقدار در دو حا ت 1310، 2کنرد )توبینحردی را اختیرار م 

ارند، حدی و ایرحدی مد ن ر با د و مقدار مشاهدات  که در خارو از ناحیه حدی قرار د

پرابیت برای آزمون فرضریاا ا گو سازگار خواهد -فاقد اهتیت با رد آنگاه تیلیث الجیت

(ه از طرا مقابث، اگر تنها مقدار مشررراهداا مد ن ر 1932پور و هتناران، بود )ابراهیت 

سازگار خواهد بوده هراند در هنگاا برخورد با  3قرار گیرد، میاسباا رگرسیون اندگانه

خواهند بود زیرا  4دارهای فو  برخوردارند، هر دو روش فو  اری ز ویژگ هرای  که اداده

در این  ررای  دو منرا ه اهتیت خواهد دا رت؛ اول ایننه مشاهداا با اه احتتا   در 

گیرند و دوا آننه مشررراهداا به طور مللق اه مقادیری طرفین مقرادیر حردی قرار م 

(ه در ادبیاا اقتصادسنج  به این  نث از 1932پور و هتناران، کنند )ابراهیت ات اک م 

 وده در ا گوی گفته م  5های ساننور ده ده و یا اری  دادههای قلع اری ، اری  داده

 دهد:ساننور ده، متییر وابنته در واقع ساختار زیر را به خود اختصاص م 

(1  ) {
Yj

∗  if Yj
∗ ≥  α

0  if  Yj
∗ <  α

 

                                                 
1 Ansari (2012) 
2 Tobin 
3 Multiple regressions 
4 Biased 
5 Censored 
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yjمتییر وابنرررته بره بیان دیگر،  
کند و یا برابر با ررررفر یا مقادیر نامنف  را ات اک م   ∗

yjخواهد بوده در م،اد ه فو ، مقدار 
 کند:نیز از رابله رگرسیون  زیر پیروی م  ∗

(6) Yj
∗ =  β′ Xj +  Uj 

رو آموز   رام دا تن فرزند میصث، م ابا توجه به آننه برای ت،دادی از خانوارها، عل 

های سراننرور رده مواجه استه به م،ادل ررفر گزارش  رده اسرت، برآورد مدل با داده

هتین من ور، برای مشاهداا رفر به جای احتتال خود رفر، احتتال دنبا ه ستت اپ 

ها، در هنگاا برآورد  روده با این کار مشرنث سراننور دن دادهم ارو در ن ر گرفته م 

ه در واقع د یث اررل  استفاده از مدل توبیت در این ملا ،ه، 1 رودبرآورد مدل  یام م 

منرررا ه ایرقابث مشررراهده بودن متییر وابنرررته )میزان م ارو آموز ررر ( برای برخ  

انده هتانگونه خانوارهاسرت که با وجود دا رتن فرزند میصث، مقادیر رفر را گزارش داده

عاا مربوش به متییر وابنته  دگ  و ساننور اطمکند قلع( بیان م 1931) 6که کشاورز

های رگرسریون  به فراوان  در تیقیقاا اقتصررادی مربوش به م،ادالا رفتاری عوامث مدل

 رود و اسرتفاده از مدل توبیت برای ت تین م،ادالا رگرسیون  اقتصرادی مشراهده م 

مواردی ن یر م رارو رررررا  رررده برای کراالهای بادواا )و یا آموزش( که برای برخ  

کند، در نو رتارهای اقتصادسنج  ا مقادیر ررفر یا ایرقابث مشراهده را ات اک م خانواره

 رروده به این ترتی ، برآورد مدل به روش توبیت خواهد بوده م،اد ه برآورد مشرراهده م 

  ده در این تیقیق، مبتن  بر ا گوی توبیت و به  رد زیر خواهد بود:

(9) {
Yj

∗ =  β′ Xj +  Uj  if Yj
∗ ≥  0

0                                if  Yj
∗ <  0

 

میزان م ارو آموز ررر   Yj، 1برداری از متییرهای ککر رررده در جدول  Xj که در آن،

Yjخانوار، 
نیز جزت اخمل با میانگین  Uj بردار ضررررای  ت تین و βمتییر پنهان ا گو،  ∗

د این مدل نیز با اسرررتفاده از روش حداکثر ررررفر و انیراا م،یرار ثرابت اسرررته برآور

 پذیردهراستنتای  کامث رورا م 

 برآورد مدل -5
های مورد اسرررتفاده ضررررورا دارده با توجه به پیش از برآورد مردل، بیان و م،رف  داده

درآمد خانوار برای -هرای بنار رفته در این مقا ه مربوش به طرد هزینهقلترو تیقیق، داده

                                                 

 کنید. نگاه( Keshavarz & Javaheri, 2017)( 1336به )کشاورز و جواهری، برای توضیح بیشتر 1 
2 Keshavarz (2014) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  691                    1931/ زمنتان 4/  تاره پنجم/ سال تصاداق کاربردی هاین ریهفصلنامه 

  

 

 

های گزارش  ررده در این اسررته از بین مجتوعه داده 1931د ی،ن  آخرین سررال موجو

جهت تیقق اهداا مقا ه مورد استفاده قرار گرفته استه  1های جدول طرد آماری، داده

 افزار استتا استفاده  ده استهها نیز از نراجهت پاالیش و برآورد داده

 (: معرفی متغیرهای استفاده شده در مدل1)جدول 

 توضییاا یی متییر توض 

 فرزند

 (1، پنر:1متییر گننته )دختر: جننیت فرزند

 متییر پیوسته سن فرزند

 متییر پیوسته مجذور سن فرزند

 سرپرست

 (1، زن:1متییر گننته )مرد: جننیت سرپرست

 متییر پیوسته سن سرپرست

 (1سواد:، ب 1متییر گننته )باسواد: سواد سرپرست

 وستهمتییر پی درآمد سرپرست

 مادر

 متییر پیوسته سن مادر

 (1سواد:، ب 1متییر گننته )باسواد: سواد مادر

 متییر پیوسته درآمد مادر

 (1، روستای :1متییر گننته ) هری: میث سنونت خانوار

بودجه  19متییر وابنرته تیقیق نیز، م ارو آموز رر  خانوار اسررت که از جدول  ررتاره 

اسررت راو  ررده اسررته  ررایان ککر اسررت که  111تا  31 خانوار و از زیرمجتوعه کدهای

متییر وابنرته )م ارو آموز ر ( و متییرهای درآمد سررپرست و درآمد مادر در مدل به 

خمررره آماری متییرهای  6رررورا  گاریتت  مورد اسررتفاده قرار گرفته اسررته جدول 

 دهدهتیقیق را نشان م 

 (: خالصه آماری متغیرهای پیوسته تحقیق2)جدول 

 متغیر
سن 

 فرزند

سن 

 سرپرست
 سن مادر

درآمد 

 سرپرست
 درآمد مادر

مخارج 

 آموزشی

 1310291 91119421 119096114 14/41 16/43 12/12 میانگین
 قیتیق میاسباا های مرکز آمار وداده :منبع

( است که ا بته به د یث عدا 6116مدل به کار رفته در ملا ،ه نیز براساس مدل تاننث )

متییر منلقه میث سرنونت )اسرتان(، این متییر از آن خارو  ررده استه دسرترسر  به 

 ارائه  ده استه 9نتایج برآورد مدل در جدول 
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 (: نتایج برآورد الگوی توبیت3)جدول 

 
انیراا  ضری  متییر توضیی 

 م،یار

 اثر نهای  احتتال آماره

 فرزند

 119/1 113/1 94/6 111/1 124/1 **جننیت فرزند

 111/1 111/1 23/1 196/1 642/1 ***سن فرزند

 -119/1 111/1 -66/3 111/1 -111/1 ***مجذور سن فرزند

 سرپرست

جننیت 

 ***سرپرست

311/1 190/1 01/2 111/1 460/1 

 114/1 101/1 11/1 112/1 113/1 *سن سرپرست

 -113/1 161/1 -91/1 161/1 -149/1 سواد سرپرست

 گاریتم درآمد 

 ***سرپرست

111/1 166/1 11/4 111/1 141/1 

 مادر

 116/1 132/1 22/1 114/1 112/1 *سن مادر

 643/1 111/1 61/2 103/1 111/1 ***سواد مادر

 161/1 111/1 01/1 196/1 111/1 * گاریتم درآمد مادر

 101/1 111/1 11/6 112/1 132/1 **میث سنونت خانوار

 - 111/1 01/11 931/1 26/4 ***عر  از مبدا 
 دررد اطتینان 31  *دررد اطتینان                 31  **دررد اطتینان                 33   ***

LR = 41.10   )1.111(     Log likelihood = -4119/16   R2= 1/6211 

 قیتیق میاسباا: منبع

نتایج برآورد گویای آن اسررت که عوامث موثر بر میزان م ارو آموز رر  خانوار در ایران، 

با  بنریار زیادی با مبان  ن ری دارده مثبت بودن ضرری  جننریت فرزند گویای آن انل

اسرت که م ارو خانوارها برای فرزندان دختر بیش از فرزندان پنرر استه این موضون از 

دهد و از گذاری آموز   روی دختران را نشان م یننرو بازده  انت اری باالتر سررمایه

ش خانوار به کودکان پنر به عنوان نیروی کار با قوه )به تواند به د یث نگرسوی دیگر م 

 ویژه در مناطق روستای  و خانوارهای خویش فرما( قلتداد  وده

سررن فرزندان نیز در قا   ی  تابع درجه دوا مق،ر بر م ارو آموز رر  موثر اسررت به 

ش ه رنل  که ابتدا با افزایش سرن میزان م ارو افزایش یافته و پخ از آن  رون به کا

دهد که در میدوده نتایده میاسربه نقله بیشینه ننب  این تابع درجه دوا نشان م م 

رسده به سال( میزان م ارو آموز   خانوار به باالترین مقدار م  11.2سال ) 10سرنین 

های کننور و آموز جهت حیررور در کمسرسررد فشررار وا دین بر فرزندان دانشن ر م 
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ها )که هم از  ر  بابت آمادگ  برای قبو   در دانشگاهمتیتث  ردن سرایر م ارو آموز

آموزان اسرررت( از جنبه حیثیت  برای خانوارها مهم اسرررت و هم نوع  رقابت میان دانش

 ترین دالیث افزایش م ارو آموز   در این سن با دهجتله ارل 

جننرریت سرررپرسررت نیز از دیگر عوامل  اسررت که ملابق انت ار بر م ارو آموز رر  اثر 

ا رته و میزان این تاثیر نیز قابث ممح ه استه با توجه به ویژگ  سنت  جام،ه ایران گذ

رسد خانوارهای با سرپرست زن اا با با مبن  بر سررپرست  مردان در خانواده، به ن ر م 

ها نیز کتبود منابع درآمدی مواجه هنررتند و به هتین د یث، میزان م ارو آموز رر  آن

دهد که میانگین درآمد خانوارهای با ه سررراده نشررران م یابده ی  مقاینرررکراهش م 

برابر بیشتر استه  ایان  4سرپرست مرد در مقاینه با خانوارهای با سرپرست زن، حدود 

ککر است تمش برای تفنی  اثراا نا   از فوا هتنر، طم  از هتنر و از کار افتادگ  

ها بر میزان م ارو آن گردد( و میاسرربه اثرااهتنررر )که منجر به سرررپرسررت  زن م 

 آموز   در قا   مدل، منجر به ایجاد نتایج م،نادار در مدل نگردیده

تاثیر سررن سرررپرسررت بر میزان م ارو آموز رر  خانوار نیز مثبت اسررت که با توجه به 

هتبنرتگ  مثبت میان سرن سررپرسرت و میزان درآمد از یننو و هتچنین هتبنتگ  

ز سرروی دیگر، این موضررون طبی،  به ن ر مثبت میان سررن سرررپرسررت و سررن فرزند ا

رسرده سرن مادر نیز تاثیر مشرابه  بر میزان م ارو آموز   دارد و تفاوا آن با سن م 

برابر سن مادر  1.1سررپرسرت، در بزرگ  ضری  است به  نل  که تاثیر سن سرپرست، 

 استه

 ن م ارودهد که تاثیر آماری م،ناداری بر میزابررسر  وض،یت سواد سرپرست نشان م 

آموز ررر  وجود ندارد اما وضررر،یت سرررواد مادر، تاثیر م،نادار و قابث توجه  بر م ارو 

کرده اهتیت بنیار زیادی به دهد که مادران تیصیث آموز ر  دارده این منا ه نشان م 

توان گفت که انتقال سررررمایه اننررران  به دهنرده به این ترتی  م آموزش فرزنردان م 

 گیردهبیشتر رورا م فرزندان از ستت مادر 

ی پذیرده ا بته این تاثیر برام ارو آموز ررر  از  گاریتم درآمد وا دین نیز تاثیر مثبت م 

درآمد مادر تقریبا نصرف تاثیر نا   از درآمد سرپرست استه در مقاا مقاینه با بند باال، 

پدر( ) توان گفت که انتقال سررمایه مادی خانوار به فرزندان بیشتر از ستت سرپرستم 

افتده در مورد بزرگ  ضررری  نیز باید توجه دا ررت که خداداد کا رر  و خلیل  اتفا  م 

 کننده( نیز آموزش را کاالی ضروری و با کشش درآمدی کتتر از واحد بیان م 1931)
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گذارد در نهایت، منلقه میث سرنونت خانوار نیز بر میزان م ارو آموز   خانوار اثر م 

یابده این موضررون به د یث اهتیت بیشررتر مقو ه ارو افزایش م و در مناطق  ررهری، م 

آموزش نزد خانوار  رهری و هتچنین فراهم بودن امنان ا ررتیال ایررست  فرزندان در 

( نیز 1931های خداداد کا رر  و حیدری )مناطق روسررتای  اسررته این نتیجه با یافته

 ملابقت دارده

 گیرینتیجه -6
کند که نیروی ( م،رف   ده است بیان م 1324  بنر )ن ریه سررمایه اننران  که توس

،  ررودم وری نهای  خود، که توسرر  انباره سرررمایه اننرران  او ت،یین کار به اندازه بهره

توان گفت که (ه به این ترتی  م 1932کند )کشرراورز و جواهری، دسررتتزد دریافت م 

زایش درآمد آت  افراد دارد افزایش تیصیما و مهارا نیروی کار بیشترین نقش را در اف

گذاری در سررمایه اننران  فرزندان استه ترین سررمایهو م ارو آموز ر  خانوار، اررل 

هدا از ملا ،ه حاضر، بررس  عوامث موثر بر م ارو آموز   خانوار برای فرزندان بوده و 

د در ی  مدل توبیت سراننور ده مور 1931های طرد بودجه خانوار به این من ور، داده

اسررتفاده قرار گرفته اسررته د یث اسررتفاده از مدل سرراننررور ررده، گزارش  رردن م ارو 

 آموز   م،ادل رفر برای برخ  خانوارها )با وجود دا تن فرزند میصث( استه

برآورد مدل مذکور نشان دهنده آن است که عوامث موثر بر میزان م ارو آموز   خانوار 

اجتتاع  ایران استه سنونت -های اقتصادیگ تا حد زیادی منلبق با مبان  ن ری و ویژ

ای موج  افزایش در نقاش  رهری و جننریت دختر، دو عامل  است که به رورا زمینه

گذاری آموز ررر  روی گردده انت ار بازده  باالتر سررررمایهم ارو آموز ررر  خانوار م 

تای  و روس ویژه پنران( در مناطقدختران، نگرش نیروی کار با قوه ننبت به فرزندان )به

باالتر بودن قیتت آموزش در مناطق  رهری مجتون عوامل  است که منجر به این نتایج 

 رروده هتچنین با توجه به آننه سرررپرسررت  خانوار در ایران به طور سررنت  بر عهده م 

مردان اسرت و سررپرست  زنان اا با نا   از برخ  مشنما )ن یر فوا هتنر، طم  از 

  هتنررر( بوده و این مشررنما اا با با کاهش منابع ما   خانوار هتنررر و از کار افتادگ

کننده م ارو های ت،یینهتراه هنرتند، جننیت سرپرست خانوار نیز از مهتترین مو فه

ای منجر به افزایش م ارو آموز ر  اسرته هتچنین سرن فرزندان نیز تا ی  حد آستانه

ای، مربوش به پایان دوره تیصیما رسد که این حد آستانه ود و به ن ر م آموز   م 

 متوسله استه
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دهد که انتقال سرمایه های سرپرست و مادر خانوار نیز نشان م در نهایت، بررس  ویژگ 

گیرد و در مقابث، انتقال مادی خانوار به فرزندان اا با از ناحیه سرپرست )پدر( رورا م 

 افتدهمادر اتفا  م  سرمایه اننان  خانوار به به فرزندان اا با از ناحیه

توان بیان نتود با توجه به کاهش مینوس م ارو آموز   به عنوان توریه سیاست  م 

خانوار در خانوارهای فاقد سررپرسرت مرد، حتایت از خانوارهای دارای سرپرست زن )در 

د توانآموز ر ( از مهتترین منائل  است که م -های حتایت قا   مواردی مانند بنرته

-پذیری اقتصادایش م ارو آموز ر  این گروه از خانوارها  ود که اا با آسی موج  افز

های آموز رر  به سررتت زنان و مادران اجتتاع  باالی  دارنده هتچنین توسرر،ه ف،ا یت

ها روی آموزش فرزندان را به دنبال دا ررته گذاری بیشررتر آنتواند سرررمایهخانوارها م 

 با ده
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