
  

 

  1390 بهار دوم، شماره اول، سال ،اقتصادي توسعه و رشد هاي پژوهش پژوهشی، ـ علمی فصلنامه

 1ایرانی هاي خانوار مصرفی سبد در آموزش جایگاه بررسی

  ***حیدري خلیل، **کاشی خداداد فرهاد دکتر

  15/12/89 :پذیرش          5/6/89 :دریافت

  چکیده
 از بعد و قبل ایران، در .است داشته بشري جوامع تحوالت و زندگی در ايویژه نقش بازدیر از آموزش نهاد

 همچنین .است شده ویژه توجه انسان زندگی اعتالي براي اساسی ابزار عنوان به فرهنگ و آموزش به اسالم
 جمهـوري  آورالـزام  قـوانین  از بسیاري در که است اهمیتی با مسئله اجتماعی رفاه افزایش و آموزش توسعه

 از خـروج  بـراي  راه مهمترین مصلحین، و اندیشمندان از بسیاري .است شده ویژه توجه آن به ایران اسالمی
 مصـرفی  سبد در آموزش جایگاه تعیین صدد در مقاله این روي این از .دانندمی انسانی سرمایه توسعه را فقر

  .است کشور روستایی و شهري خانوارهاي
 آمـار  مرکـز  خـانوار  درآمد هزینه طرح خام آمار با توصیفی و تحلیلی مقاله این در استفاده مورد روش

 کاالي درآمدي کشش و خانوار غیرخوراکی مخارج از آموزش سهم مانند هایی شاخص برآورد براي ایران
   .باشد می آموزش
 یـک  یرانـی ا خانوارهـاي  مصـرفی  سـبد  در آموزش که دارد آن بر داللت مقاله این هاي یافته ترین مهم

 بیشتر معناداري طور به شهري خانوارهاي آموزش مخارج این بر عالوه و گردد می محسوب ضروري کاالي
  .است روستایی خانوارهاي از

  خانوار مخارج و سبدمصرفی انسانی، سرمایه آموزش، :کلیديکلمات 
  JEL: I20-I21-D1بندي طبقه

                                                
 

در دانشگاه » ت آموزش در بودجه خانوارهاي شهري و روستاییجایگاه و ماهی«این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی  -1
 .باشد پیام نور می

  Email:khodadad@pnu.ac.ir                          دانشیار دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزي، تهران **
  Email:kh.heidary@itsr.ir                   هاي بازرگانی، تهران موسسه مطالعات و پژوهش عضو هیات علمی ***
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  مقدمه-1
 تکنولــوژي پیشــرفت کشــورها، اقتصــادي هتوســع در مــوثر و مهــم عوامــل از یکــی امــروزه

 و وري بهـره  افـزایش  هـا،  هزینـه  کاهش موجب تکنولوژي پیشرفت طرف یک از .است بوده
 کشـورها  و بازارهـا  بیشتر ادغام موجب تکنولوژي پیشرفت همچنین .شود می صادرات رشد

 کـه  دهنـد  مـی  را اجـازه  ایـن  هـا  بنگاه به جدید هاي تکنولوژي .گردد می المللی بین سطح در
 و کیفیـت  افزایش هزینه، کاهش ظرفیت، رشد منجربه و بخشیده ارتقا را خود تولیدي توان

 موقعیــت کننــده تعیــین عامـل  تــرین مهــم دیگــر طـرف  از .گردنــد کــاال تحویــل در سـرعت 
 در گـذاري  سـرمایه  .است کشور آن در مهارت و آموزش سطح کشور، یک در تکنولوژي

 پشـتوانه  کـه  کـرد  خواهـد  کـارگرانی  وري بهـره  ارتقـاي  بـه  کمـک  انسـانی  نیروي آموزش
 خـاص  هـاي  مهـارت  آمـوزش  در گـذاري  سـرمایه  ویـژه  به .هستند توسعه فرآیند در موفقیت

 بـا  جدیـد  هـاي  فعالیـت  وادي بـه  ورود بـراي  پیشـرفته  فنـی  هـاي  مهـارت  و صنعت نیاز مورد
 کشـور  یـک  یرسـم  آمـوزش  همـان  آمـوزش  این هاي پایه ).1381بهکیش،( است تر اهمیت

 سـرمایه  و آمـوزش  رابطـه  کـه  رسـد  مـی  ذهـن  به اساسی سوال این که است جا این از .است
 مصـرفی  سـبد  در رسـمی  آمـوزش  خصوصـاً  آمـوزش  جایگـاه  سـپس  است؟ چگونه انسانی

 نظریـه  بررسـی  مسـتلزم  هـا  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  مسـلم  طور به است؟ کجا ایرانی خانوارهاي
 روي را خانوارهـا  مخـارج  کـه  اسـت  هـایی  شـاخص  آوردبـر  و طرف یک از انسانی سرمایه

 مقالـه  ایـن  دوم بخش در روي این از .کند می ارزیابی درآمد به توجه با و مختلف کاالهاي
 سـوم  بخـش  در سـپس  و گیـرد  مـی  قـرار  بحـث  مورد انسانی سرمایه نظریه و آموزش رابطه

 .شـود  مـی  معرفی اخانواره مصرفی سبد در آموزش نقش ارزیابی براي مناسب هاي شاخص
 نقـش  پـنجم  بخش در .شود می اشاره پژوهش در استفاده مورد هاي داده به چهارم بخش در

  .شود می ارزیابی ایرانی روستایی و شهري خانوارهاي مصرفی سبد در آموزش
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  آموزش و نظریه سرمایه انسانی -2
ر آمـوزش  عبـارت دیگـ    هسـازي انسـان، بـ    ست از فرآینـد آگـاه  ا آموزش در تعریف عبارت

هـاي   علمـی، مهـارت و شـیوه    فرآیندي است کـه در جریـان آن اطالعـات، دانـش، معرفـت     
هـدف عمـده آمـوزش رشـد و     . )1384عمـادزاده،  ( شـود  رفتاري صحیح به افراد منتقل مـی 

 سازي، افزایش مهارت و تخصـص اسـت   توسعه اقتصادي، افزایش سطح درآمدها، فرهنگ
سـاس امـروزه گسـترش آمـوزش در جوامـع ضـرورتی       براین ا. )1386عمادزاده و شهبازي،(

هر اسیر ) ص(ارزش و اهمیت آموزش به قدري است که حضرت محمد  .انکارناپذیر است
  ).1383کسایی، (کرد  را در قبال سوادآموزي یک مسلمان آزاد می

قـع نـوعی   آموزش افراد در وا«آدام اسمیت اقتصاددان معروف کالسیک معتقد بود که 
ها با آموزش به سرمایه مبـدل   به عقیده اسمیت انسان .»در نیروي انسانی استگذاري  سرمایه

عمـادزاده،  (منـد گـردد    ها به صورت بهتـر بهـره   تواند از توان تولید آن شوند و جامعه می می
عالوه بر این اسمیت معتقد بود آمـوزش نـه تنهـا موجـب رهـایی انسـان از جهـل و         ).1384

شود، توسـعه اجتمـاعی و فرهنگـی جوامـع را نیـز       ي افراد میسوادي و افزایش قابلیت ها بی
در اثر خود، منـابع انسـانی را پایـه    ) 1374(فر ستاري). 1381وحید محمودي،(کند  تسریع می

وري افـراد و   بر تـأثیر آمـوزش بـر ارتقـاء بهـره     ) 1385(عزیزي. داند ها می اصلی ثروت ملت
  .کند افزایش احتمال یافتن شغل مناسب اشاره می

انسـانی معـروف   سـرمایه    از اقتصاددانان معاصر که به پدر نظریـه ) 1961( 1ولتزر شتئودو
بنـابر  . هاي اقتصادي تأکیـد فـراوان دارد   است به اهمیت و ضرورت سرمایه انسانی در تحلیل

وري و توسـعه اقتصـادي    تـرین منبـع رشـد بهـره     هاي اکتسابی انسان مهم عقیده شولتز توانایی
هـایی در قالـب    شولتز همچنین معتقـد اسـت آمـوزش و پـرورش دارایـی     . شودمحسوب می

آالت کـه بـه افـزایش     گـذاري در ماشـین   آورد و همانند سـرمایه  دانش و مهارت بوجود می

                                                
 

1- Schultz 
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 .دهـد  وري نیـروي انسـانی را افـزایش مـی     شـود، ظرفیـت بهـره    هاي تولیدي منجر می ظرفیت
  ).1372(کند  مصرفی افراد اشاره می وري تصمیمات مینسر نیز بر اثر مثبت آموزش بر بهره

گذاري آموزشی بر توزیع درآمد افراد در  در خصوص اثرات سرمایه) 1964(گري بکر 
هاي مختلف به تحقیق پرداخت و به این نتیجه رسید که سرمایه انسانی و آموزش و  رهوطی د

صورت  شود که موجب سودآوري بهگذاري محسوب می ها، شکلی از سرمایه تعلیم مهارت
از دیگـر   1971سیمون کوزنتس برنده جـایزه نوبـل اقتصـاد در سـال     . گردد درآمد بیشتر می

او معتقد است که . اقتصاددانان معاصري است که به نقش اقتصادي آموزش توجه داشته است
گذاري در آموزش منبع مهمی براي تشکیل سرمایه انسانی نظیر توانا سـاختن نیـروي    سرمایه

  .)89ص: 1371سبحانی، ( شود دانش فنی در تولید محسوب میکار و پیشرفت 
با استفاده از تابع درآمدي، چگونگی توزیع درآمدها را با توجـه  ) 1985( ژاکوب مینسر

 هـاي  سالدر این روش ضریب متغیر  .دهد هاي فردي به لحاظ آموزش توضیح می به تفاوت
 )1974( 1مینسـر . وزش اسـت آمـ  هاي سالدهنده نرخ بازدهی متوسط در طی  تحصیل نشان

گذاري در آموزش بیشتر باشد قـدرت کسـب درآمـد    معتقد بود هر چه سرمایههمچنین 
هاي درواقع وي قائل به رابطۀ غیرخطی بین سال. هاي بعد بیشتر خواهد شدفرد در سال

جان اسـتوارت میـل از دیگـر اقتصـاددانان کالسـیک در       .میزان درآمد افراد بود آموزش و
کند که بشر همواره به منابع خـود توجـه دارد و آمـوزش     ول سیاسی خود بیان میکتاب اص

اسـتوارت  . آورد اي است که فرد را در راه تأمین رفاه عمومی به حرکت درمی بهترین وسیله
نگري و شرایط تهذیب فردي  کند که قدرت آینده میل از اهمیت آموزش بدان علت یاد می

  . کند را تقویت می
کند وي معتقـد   گذاري ملّی تلقی می آموزش و پرورش را نوعی سرمایه) 1961(مارشال 

است که آموزش و پرورش قادر است تحوالت اساسی در مردم ایجاد کنـد و بـدین علـت    

                                                
 

1- Mincer   
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هـاي آمـوزش و پـرورش مشـارکت      اصرار دارد که هم دولت و هم والدین در تأمین هزینـه 
هـاي آمـوزش    افراد جامعه بایسـتی دوره وي همچنین بر این باور است که هریک ار  .نمایند

  . هایی مستقیماً در کار ایشان تأثیر نداشته باشد عمومی را طی کنند حتی اگر چنین آموزش
یـابیم افـرادي همچـون بکـر     با مراجعه به آثار منتشر شـده در خصـوص آمـوزش درمـی    

 .انـد کـرده  بر منافع غیربازاري آموزش تأکید) 2005(و گروسمن ) 1972(، میکائیل )1964(
هـاي مولـد درون خـانوار و بـر بهبـود کیفیـت       بکر به اثر مثبت آموزش بـر کـارایی فعالیـت   

کرده درخصوص تخصیص منابع درآمدي به مصرف تمـامی طـول    تصمیمات افراد تحصیل
عالوه براین با افزایش سـطح آمـوزش تصـمیم افـراد درخصـوص تعیـین       . عمر اشاره داشت

. تـر خواهـد بـود   تر و کیفـی ها و پرهیز از اعتیاد، صحیحی آنتعداد فرزندان و کیفیت زندگ
ها در خرید کاالهـا و خـدمات   میکائیل دریافت هرچه تحصیالت افراد بشر باشد کارایی آن

. باشـد تـر مـی  هـا پـایین  بشر خواهد بود و در واقـع هزینـه نهـایی و هزینـه متوسـط خریـد آن      
. فنی و کـارآیی تخصیصـی تأکیـد داشـت     گروسمن نیز بر تأثیر آموزش بر افزایش کارآیی

هـاي  وي به مسئله بهداشت توجه نمود و دریافت با افزایش سـال  ،در خصوص کارآیی فنی
یابـد و از طـرف دیگـر نیـاز بـه      تحصیل تقاضا براي کاالها و خدمات بهداشتی افـزایش مـی  

                           .یابدهاي پزشکی کاهش میدرمان
 هـایی  کنند که آمـوزش، دارایـی   از اقتصاددانان به این نکته اشاره می در مجموع بسیاري

آالت کـه بـه    گذاري در ماشین آورد و همانند سرمایه وجود می دانش و مهارت به رابه شکل
آمـوزش نیـز ظرفیـت    . شـود  افزایش ظرفیت تولیدي و موجودي سرمایه فیزیکـی منجـر مـی   

مفهوم سرمایه انسانی نیز، بـه ایـن   دیگر   از طرف .دهد وري نیروي انسانی را افزایش می بهره
هـا در واقـع در   نکته اشاره دارد که بشر از طریق تحصیل، کسـب آمـوزش و انـواع مهـارت    

هـاي آتـی   کنـد تـا از بـازده درآمـدي بـاالتر در طـی سـال       گذاري میوجود خویش سرمایه
اري در سرمایه فیزیکی و گذ توان به وجود شباهت میان سرمایه رو می از این. برخوردار باشد

مـیالدي شـولتز، هزینـه آمـوزش را بـه       60در دهـۀ   .ردبـ  پی گذاري در سرمایه انسانی سرمایه
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گـذاري در   بـه هـر حـال سـرمایه    . گذاري مورد تجزیه و تحلیل قـرار داد  عنوان نوعی سرمایه
بخـش  انگیز مطرح است و از دو  انسانی، همچنان به عنوان یک موضوع مهم و بحث  سرمایه

بخش نخست به نظریه اقتصـادي سـرمایه انسـانی در مـورد تخصـیص      : شود مجزا تشکیل می
هاي تـدوین شـده و بـر     ترتیب که منابع براساس اولویت پردازد بدین گذاري می منابع سرمایه

بخش دوم در ارتباط  .یابد گذاري گوناگون اختصاص می هاي سرمایه پایه نرخ بازده فرصت
سایل بغرنج اقتصادي است که بدون عنایت بـه مفهـوم و نظریـه سـرمایه     با تحلیل برخی از م
الگـوي دسـتمزد و   « توضـیح براي مثال امروزه . پذیر نخواهد بودها امکانانسانی پاسخ به آن

الزم به ذکـر  . رسد بدون توجه به مفهوم سرمایه انسانی غیرممکن به نظر می »توزیع درآمدها
  . تواند صورت پذیرد هاي مختلف می سانی به شکلگذاري در سرمایه ان است سرمایه

  معرفی چند شاخص ارزیابی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوار -3
ــا موضــوع هــر ارزیــابی متــدولوژیکی نظــر از ــه بررســی ب  ســپس آغــاز تئوریــک هــاي جنب

 در جهـت  ایـن  به .گردد می ارائه ارزیابی نتایج نهایت در معرفی کننده ارزیابی هاي  شاخص
ــه از بخــش نایــ ــراي اصــلی شــاخص دو مقال  مصــرفی ســبد در آمــوزش جایگــاه تعیــین ب

   .گردد می معرفی ایرانی خانوارهاي
 از شـاخص  ایـن  :غیرخـوراکی  مخـارج  از آموزشـی  مخارج سهم شاخص – الف

 و آیـد  مـی  دسـت  بـه  خـانوار  غیرخـوراکی  هزینـه  به آموزش براي شده صرف هزینه تقسیم
 ایـن  چه هر .است خانوار غیرخوراکی کاالهاي مصرفی سبد در آموزش اهمیت دهنده نشان

 اهمیـت  تر، نزدیک صفر به هرچه و بیشتر خانوار براي آموزش اهمیت باشد تر بزرگ نسبت
 آمـوزش  اهمیـت  دهـد  مـی  نشـان  یابـد  افـزایش  سـهم  ایـن  زمان طی در اگر .است کمتر آن

 نیـز  هـا  قیمـت  افـزایش  مسـئله  بـه  دبایـ  زمانی هاي تحلیل گونه این در البته .است یافته افزایش
 توانـد  مـی  غیرخوراکی مخارج در آموزش مخارج سهم افزایش از بخشی زیرا داشت توجه
  .باشد قیمت افزایش از ناشی
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کننـده   اساساً در علم اقتصاد کاالها به اعتبار واکنش مصرف :شاخص کشش درآمدي - ب
. شـوند  بنـدي مـی   و لـوکس تقسـیم  براي مصرف یک کاال نسبت به تغییرات درآمد، به ضـروري  

ها کمتـر از   شوند که درصد تغییر در مصرف آن کاالهاي ضروري به آن دسته از اقالم اطالق می
کننـدگان در مصـرف کاالهـاي ضـروري      بـراین اسـاس مصـرف   . درصد تغییـر در درآمـد باشـد   

. دهنـد  مـی نمایند و بـا تغییـر در درآمـد، میـزان مصـرف خـود را چنـدان تغییـر ن         چسبنده عمل می
ها نسبت به تغییـر در   برعکس، کاالهاي لوکس، کاالهایی هستند که درصد تغییر در مصرف آن

آن دسـته از   بـه  به عبارت دیگـر کاالهـاي ضـروري   .  باشد می) بزرگتر از یک(درآمد بسیار زیاد 
ا، شوند که در سبد مصرفی خانوارهـا در اولویـت بـاال قراردارنـد و خانوارهـ      کاالهایی اطالق می

نمایند و پس از آن، درآمد باقی مانده را بـه ارضـاء سـایر     درآمد خود را ابتدا صرف این اقالم می
بنابراین براي تعیین اهمیـت نقـش آمـوزش در میـان خـانوار شـهري و       . دهند نیازها اختصاص می

تـر از یـک    اساس اگر کشش درآمـدي بـزرگ   براین. کنیم روستایی از شاخص مزبور استفاده می
تـر از یـک باشـد آمـوزش      آموزش یک کاالي لوکس و اگـر کشـش درآمـدي کوچـک     باشد

تــر باشــد آمــوزش  همچنــین اگــر کشــش درآمــدي بــه صــفر نزدیــک. کــاالیی ضــروري اســت
  .شود تر باشد از درجه ضرورت آن کاسته می  تر و هرچه به یک نزدیک ضروري

  ها داده معرفی -4
 اسـتفاده  ایـران  آمـار  مرکز خانوار هزینه و آمددر آماري طرح خام هاي داده از مقاله این در

 و شـد  سـرانه  خـانوار  سـطح  در هـا  داده ابتدا نظر مورد هاي شاخص محاسبه براي .است شده
 محاسـبه  جهـت  ها آن درآمد از جانشینی عنوان به خانوارها سرانه مخارج از استفاده با سپس

 کننـده  مصـرف  نظریه به وطمرب مباحث در که است توضیح به الزم .شد استفاده ها شاخص
 در دیگـر  طـرف  از .شـود  مـی  گرفته کار به درآمد از شاخصی عنوان به کل مخارج معموال

 مختلــف کـدهاي  قالـب  در ایــران آمـار  مرکـز  خــانوار درآمـد  هزینـه  طــرح هـاي  پرسشـنامه 
 روزنامه، خرید هاي هزینه مطالعه؛ و آموزشی تحصیلی، هاي هزینه شامل آموزشی هاي هزینه
 و التحریـر  لـوازم  هزینـه  تحصیل؛ اصلی هاي هزینه آموزشی؛ هاي هزینه سایر و کتاب ،مجله
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 بـه  هـا  هزینـه  ایـن  جمـع  .است آمده ها سرگرمی و تفریحات هاي هزینه همچنین نقاشی لوازم
 بخـش  دو به خود که است، شده گرفته نظر در خانوار فرهنگی و آموزشی هاي هزینه عنوان
 تقسـیم  مطالعـه  و آموزشـی  تحصیلی، هاي هزینه و ها؛ سرگرمی و تفریحات هاي هزینه اصلی

 روسـتایی  و شـهري  جامعه تفکیک به 1386 تا 1363 هاي سال براي اطالعات این .گردد می
  .است شده تحلیل و پردازش استخراج،

هاي تعیین جایگاه آموزش در سبد مصـرفی خانوارهـاي شـهري و     تحلیل شاخص - 5
  روستایی

 در آموزش جایگاه تعیین صدد در شده معرفی هاي شاخص به باتوجه الهمق از بخش این در
 هـاي  شـاخص  محاسـبه  از پـس  .باشـیم  می ایران روستایی و شهري خانوارهاي مصرفی سبد

 خانوارهـاي  مصرفی سبد در آموزش ماهیت به نسبت که آید می فراهم امکان این نظر مورد
 و تحلیـل  شاخص هر تفکیک به حاصل تایجن مطالعه از بخش این در .نماییم قضاوت ایرانی

 .گردد می ارزیابی روستایی و شهري خانوارهاي مصرفی سبد در آموزش جایگاه نهایت در
  .روستایی و شهري خانوار غیرخوراکی مخارج از آموزش سهم شاخص -الف

 مطابق شهري، خانوارهاي غیرخوراکی مخارج از آموزش سهم شاخص به مربوط نتایج
 فـرد  یـک  بـراي  مزبـور  سـهم  ،1363-1386 هـاي  سـال  طـی  کـه  دهـد  مـی  اننشـ  )1( جدول

 رشـد  نـرخ  بـا  ،1386 سـال  در درصـد  4/4 بـه  1363 سال در درصد 6/2 از شهري 1شاخص
 فـرد  بـراي  مزبـور  شـاخص  افزایش به توجه با .است یافته افزایش درصد 2/2 ساالنه متوسط

 دوره طی شهري خانوارهاي براي آموزش اهمیت که گرفت نتیجه توان می شهري، شاخص
 .است یافته افزایش 1386-1363

 مخـارج  از آمـوزش  مخـارج  سـهم  .اسـت  شـده  داده نشان )1( جدول در که گونه همان
 8/2 و درصـد  6/2 از ترتیـب  به دهم و اول هاي دهک براي شهري خانوارهاي غیرخوراکی

 یعنـی  اسـت،  فتـه یا افـزایش  1386 سال در درصد 9/3 و درصد 9/2 به 1363 سال در درصد
                                                

 
  .دست آمده است منظور از فرد شاخص کسی است که درآمد او از میانگین مخارج سرانه تک تک خانوارهاي نمونه به  - 1
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 و درصد 5/0 ساالنه متوسط رشد نرخ با اول دهک براي آموزش سهم مطالعه هاي سال طی
 بیـانگر  نتـایج  این .است یافته افزایش درصد 5/1 ساالنه متوسط رشد نرخ با دهم دهک براي

 خانوارهاي براي هم و درآمد کم خانوارهاي براي هم آموزش اهمیت اگرچه که است آن
 خدمات از استفاده به بیشتر پردرآمد خانوارهاي نسبی طور به اما است یافته زایشاف پردرآمد
 هـر  اول یـت لواو زیرا باشد، نمی انتظار از دور نتیجه این البته .اند داده نشان گرایش آموزشی

 ایـن  تـامین  از بعـد  .اسـت  مسـکن  و پوشاك خوراکی، اقالم به درآمد اختصاص در خانوار
  .شد خواهد خدمات و کاالها سایر صرف باشد وجودم درآمدي اگر نیازها

  )   درصد(         شهري خانوارهاي غیرخوراکی مخارج از آموزش سهم شاخص ):1(جدول
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متوسط سال

1363 6/2  6/2  8/2  4/2  6/2  6/2  5/2  5/2  6/2  6/2  8/2  
1368 7/2  6/2  7/2  8/2  9/2  9/2  4/2  0/3  7/2  0/3  5/2  
1372 7/3  9/2  1/3  2/3  2/3  6/3  7/3  2/4  2/4  9/3  4/3  
1373 0/4  5/3  6/3  5/3  1/4  8/3  4/4  1/4  2/4  7/4  7/3  
1374 5/4  9/3  5/4  3/4  2/4  4/4  6/4  8/4  8/4  5/4  5/4  
1378 9/3  3/5  9/3  1/4  0/4  4/4  3/4  4/4  4/4  2/4  3/3  
1379 9/3  3/4  7/3  0/4  1/4  9/3  3/4  0/5  5/4  3/4  3/3  
1383 0/5  9/3  5/4  3/4  9/4  3/5  9/4  6/5  5/5  8/5  5/4  
1384 0/5  4/4  2/7  3/4  7/4  7/4  4/5  5/5  9/5  6/5  6/4  
1385 6/4  4/3  3/3  9/3  1/4  5/4  7/6  6/5  3/5  3/5  0/5  
1386 4/4  9/2  6/3  9/3  2/4  4/4  7/4  1/5  9/4  1/5  9/3  

   مختلف هاي سال در ایران آمار مرکز خانوار درآمد هزینه طرح هاي داده اساس بر پژوهش هاي یافته :ماخذ

 خانوارهـاي  غیرخـوراکی  مخارج از آموزش سهم درآن که )2( جدول اطالعات مطابق
 در درصـد  4/2 از سهم این روستایی شاخص فرد یک براي است، شده داده نشان روستایی

 افـزایش  دهنـده  نشـان  امر این که است یافته افزایش 1386 سال در درصد 1/3 به 1363 سال
 .است روستایی شاخص فرد براي آموزش میتاه



 يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل/  122

 

 2/2 از ترتیـب  بـه  مطالعـه  مـورد  دوره طـی  شـاخص  این نیز دهم و اول هاي دهک براي
 اند، یافته افزایش 1386 سال در درصد 6/3 و درصد 6/2 به 1363 سال در درصد 2 و درصد

 االنهسـ  متوسط رشد نرخ با اول دهک براي 1363-1386 هاي سال طی مزبور شاخص یعنی
 ایـن  .اسـت  یافتـه  افزایش درصد 5/2 ساالنه متوسط رشد نرخ با دهم دهک براي و درصد 1

 خانوار با مقایسه در باال درآمد با خانوارهاي براي آموزش بیشتر اهمیت دهنده نشان موضوع
  .است درآمد کم

  )درصد(          روستایی خانوار غیرخوراکی مخارج از آموزش سهم شاخص ):2(جدول
الس  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متوسط 

1363 4/2  2/2  8/2  8/2  0/3  6/2  5/2  4/2  4/2  0/1  0/2  

1368 5/2  2/2  9/2  8/2  9/2  0/3  4/2  6/2  8/2  2/2  3/2  

1372 0/3  0/3  9/3  9/3  5/3  5/3  3/3  4/3  2/3  2/3  4/2  

1373 5/3  3/3  9/3  1/4  1/4  0/4  0/4  9/3  0/4  5/3  8/2  

1374 5/3  7/4  6/4  5/4  0/4  1/4  2/4  7/3  8/3  6/3  6/2  

1378 8/3  1/5  8/3  8/3  9/3  8/3  1/4  0/4  9/3  8/3  5/3  

1379 6/3  1/4  6/3  6/3  7/3  1/4  0/4  0/4  9/3  9/3  1/3  

1383 9/3  1/4  1/4  - 3/4  3/4  3/4  2/4  4/4  5/4  4/3  

1384 8/3  5/4  2/4  2/4  0/4  1/4  3/4  0/4  0/4  5/4  4/3  

1385 2/3  1/3  0/3  1/3  1/3  4/3  3/3  5/3  6/3  7/3  1/3  

1386 1/3  6/2  6/2  7/2  7/2  6/2  0/3  8/2  1/3  3/3  6/3  

  خانوارها درآمد هزینه طرح هاي داده اساس بر پژوهش هاي یافته :ماخذ

 حایز نکته این )2 و 1 جدول( روستایی و شهري جوامع در آموزش مخارج سهم مقایسه
 شهري درآمد کم خانوارهاي براي ها سال از بعضی در نسبت این که دهد می نشان را اهمیت

 ارقـام  بـه  دقـت  بـا  همچنـین  .اسـت  تـر  بـزرگ  پردرآمـد  خانوارهاي با مقایسه در روستایی و
 واقع خانوارهاي مصرفی سبد در آموزش مخارج سهم که یابیم می در )2( و )1( هاي جدول
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 ایـن  و اسـت  بیشـتر  درآمـدي  هـاي  دهـک  سـایر  از نهم و هشتم هفتم، ششم، هاي دهک در
 .دهنـد  مـی  نشان آموزش به بیشتري اقبال متوسط درآمد با خانوارهاي که دارد آن بر داللت

  .است مطرح بیشتري شدت با شهري جامعه در مسئله این
 میـانگین « کـه  فرضـیه  ایـن  روسـتایی  و شـهري  جوامـع  آمـوزش  مخارج مقایسه  ادامه در

 نـژاد  ایـران ( مـون آز »اسـت  یکسـان  روسـتایی  و شـهري  خانوارهـاي  بـراي  آموزش مخارج
 .گردد می استفاده 1استیودنت -تی آماره از آزمون این انجام براي .گردد می )1385 پاریزي،

  .شود می ارائه ادامه در آزمون این نتایج
 مخـارج  میـانگین  بـا  برابـر  شـهري  خانوارهـاي  آمـوزش  مخـارج  میانگین :صفر فرضیه -

21        .است روستایی خانوارهاي براي آموزش    
 مخـارج  میـانگین  بـا  برابـر  شـهري  خانوارهـاي  آمـوزش  مخارج میانگین :مقابل فرضیه -

21                             .نیست روستایی خانوارهاي براي آموزش    
 : با است برابر شده گیري اندازه آماره -

xt /s
n
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 نظـر  از دیگـر  عبـارت  به شود می پذیرفته مقابل فرضیه و رد صفر رضیهف که این نتیجه -
 یـا  است یکسان روستایی و شهري خانوارهاي آموزش مخارج پذیرفت توان نمی نیز آماري

 .کنند می خرج بیشتر آموزش براي روستائیان با مقایسه در شهرنشینان دیگر عبارت به

 روستایی و شهري هايخانوار در آموزش کاالي درآمدي کشش بررسی -ب

 خانوارها که است اقتصادي کاالي یک خدمات و کاالها از بسیاري همانند نیز آموزش
 طور همان .دهند می نشان حساسیت آن مصرف به نسبت آن قیمت و خود درآمد به توجه با

                                                
 

1 - Student's t Distribution 
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 حساسـیت،  ایـن  ارزیـابی  هـاي  شـاخص  از یکـی  است آمده روشنی به اقتصاد ادبیات در که
 شـهري  خانوارهاي براي آموزش براي تقاضا درآمدي کشش اندازه .است درآمدي کشش

 خانوارهــاي بـراي  آمـوزش  درآمـدي  کشـش  .اسـت  شـده  درج )3( جـدول  در روسـتایی  و
 بنـابراین  و باشـد  مـی  1 از بزرگتـر  1379-1386 و 1371-1374 ،1369 هـاي  سال طی شهري

 درآمـدي  کشـش  ردبـرآو  نتـایج  اسـاس  بـر  امـا  گـردد  می محسوب لوکس کاالیی آموزش
 این قاعدتا بوده 1 از کوچکتر که 1375-1378 و 1370 ،1363-1368 هاي سال در آموزش

 کـه  داشـت  توجـه  نکتـه  ایـن  به باید .شود می محسوب ضروري خدمتی خانوارها براي کاال
 از اگـر  کـه  اسـت  نزدیـک  یـک  بـه  بسیار بررسی مورد هاي سال طی در شاخص این مقدار

 اقتصادي نظر از ضروري خیلی کاالي یک را کاال این نباید گردد صرفنظر آماري خطاهاي
    .آورد حساب به خانوار براي

 همــواره 1385 ســال تــا روسـتایی  خانوارهــاي بــراي آمـوزش  کــاالي درآمــدي کشـش 
 اسـاس  بـراین  .شـد  واحد از بزرگتر کشش این مقدار 1386 سال در ولی بوده 1 از کوچکتر
  .است بوده ضروري خدمتی همواره سال یک بجز یروستای خانوارهاي براي آموزش

 در شـهري  خـانوار  درآمـدي  کشـش  است شده داده نشان )1( نمودار در که گونه همان
 یعنـی  اسـت  روسـتایی  خانوار درآمدي کشش از تر بزرگ 1368 و 1365 جز به ها سال همه

   .گردد یم محسوب تر لوکس کاالیی روستایی خانوار به نسبت شهري خانوار براي آموزش
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  روستایی و شهري خانوارهاي براي آموزش درآمدي کشش ):3(جدول

 یروستای شهري سال

1363 73/0  3/0  

1368 7/0  82/0  

1372 05/1  68/0  

1373 09/1  76/0  

1374 06/1  65/0  

1378 93/0  69/0  

1379 01/1  74/0  

1383 15/1  82/0  

1384 14/1  87/0  

1385 2/1  99/0  

1386 2/1  1/1  

  پژوهش هاي یافته :ماخذ 
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   روستایی و شهري خانوار آموزش کاالي درآمدي کشش ):1(نمودار

  )3( جدول هاي داده اساس بر پژوهش هاي یافته :ماخذ
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 روسـتایی  و شهري خانوارهاي مصرفی سبد در« که فرضیه این آزمون منظور به ادامه در
 اسـتفاده  1تلفیقی هاي داده روش از »است اقتصادي نظر از معمولی )کاالیی(خدمتی آموزش

 )1( پیوسـت  در مـدل  هـاي  خروجـی  و گـردد  مـی  ارائـه  ادامه در آزمون این نتایج .گردد می
 .است آمده

 خـانوار  کـل  مخـارج  G و آمـوزش  مخـارج  Z کـه  شـهري  جامعـه  براي برآوردي مدل
   .باشد می

)1(962.0)(934.026.3)( ARGLnZLn   

           (-6/7)     (44/6)           (46/3) 
2

R =0.99          F=22437       D-W=2.28 
 خـانوار  کـل  مخـارج  G و آمـوزش  مخـارج  A که روستایی جامعه براي برآوردي مدل

  .باشد می
)1(98.0)(7.017.0)( ARGLnALn   

          (-0/19)  (31/86)      (64/6) 
2

R =0.99     F=20841    D-W=2.57 
 مقدار کشش درآمدي محاسبه شده منطقه

 9/0 شهري
 7/0 روستایی

 

 و شـهري  خانوارهـاي  بـراي  درآمـدي  کشـش  بـرآورد  اقتصادسـنجی  مـدل  نتایج باال در
 خانوارهاي براي هم آموزش که دارند آن بر داللت نتایج این .است شده داده نشان روستایی

 از و است یک از تر کوچک درآمدي کشش داراي روستایی خانوارهاي براي هم و شهري
 یک آموزش که فرضیه این دیگر عبارت به .است معنادار برآوردي ضرایب نیز آماري نظر

  .گردد می رد است ایرانی خانوارهاي براي لوکس کاالي

                                                
 

1- pooling data 
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 گیري نتیجه و بندي جمع -7

 جهت خانوارها استفاده مورد که است هنگیفر کاالي یک آموزش شد گفته که طور همان
 هماننـد  نیـز  کـاال  این .گیرد می قرار خانوار دانش و شناخت گسترش و ها توانمندي افزایش

 جایگـاه  آن از حاصـل  مطلوبیت و بودجه قید به توجه با خانوار استفاده مورد کاالهاي سایر
 مختلـف  هـاي  شـاخص  از سـتفاده ا با مقاله این .کند می تعیین خانوار مصرفی سبد در را خود

 حاصل نتایج اهم ادامه در .داشت خانوار مصرفی سبد در کاال این جایگاه ارزیابی در تالش
  .شد خواهد ارائه ارزیابی این از
آموزشی در مخارج غیرخوراکی در جامعه شهري براي خانوار کم درآمـد   مخارجسهم  -1

آن، پایین بودن جایگـاه آمـوزش در میـان    تر از خانوار با درآمد باالست که نتیجه  پایین
خانوار کم درآمد در دوره مورد مطالعه است ولیکن در جامعه روستایی شاخص مزبور 

تـر بـوده کـه ایـن امـر       براي خانوار کم درآمد در مقایسه با خانوار با درآمد بـاال بـزرگ  
جـب  هـاي آمـوزش بـراي خـانوار کـم درآمـد اسـت و مو        ناشی از باال بودن سهم هزینه

گردیده سهم بیشتري از مخارج غیرخوراکی خانوار روستایی کم درآمد صـرف هزینـه   
درآمـد طـی زمـان     هاي کم همچنین با توجه به کاهش قدرت خرید گروه. آموزش شود

هاي با درآمد بـاال   سهم مخارج آموزش این گروه کاهش و سهم مخارج آموزش گروه
  .است افزایش یافته

  .شود موزش خانوارهاي شهري و روستایی رد میآزمون برابري مخارج آ -2
برآورد کشش درآمدي آموزش براي خانوارهاي شهري و روستایی داللت بر ضـروري   -3

  . بودن آن در سبد مصرفی خانوارهاي ایرانی دارد
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 )1(  پیوست

 آموزش Z که :شهري خانوارهاي براي آموزش درآمدي کشش برآورد مدل هاي خروجی
  خانوار کل مخارج G و

Dependent Variable: LOG(Z)   
Method: Least Squares   
Date: 03/02/10  Time: 17:34   
Sample (adjusted): 2 240   
Included observations: 239 after adjustments  
Convergence achieved after 7 iterations  
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors &  
    Covariance   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -3.260975 0.484465 -6.731086 0.0000 

LOG(G) 0.934014 0.020929 44.62724 0.0000 
AR(1) 0.961885 0.020790 46.26591 0.0000 

     
     R-squared 0.994768 Mean dependent var 9.878532 

Adjusted R-squared 0.994724 S.D. dependent var 2.076505 
S.E. of regression 0.150827 Akaike info criterion -0.932893 
Sum squared resid 5.368716 Schwarz criterion -0.889256 
Log likelihood 114.4807 Hannan-Quinn criter. -0.915308 
F-statistic 22437.60 Durbin-Watson stat 2.280011 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots   . 96   
     
 A کـه :روسـتایی  خانوارهـاي  بـراي  آموزش درآمدي کشش برآورد مدل هاي خروجی     

  ارخانو کل مخارج G و آموزش
  

Dependent Variable: LOG(A)   
Method: Least Squares   
Date: 03/02/10  Time: 18:14   
Sample (adjusted): 2 240   
Included observations: 239 after adjustments  
Convergence achieved after 8 iterations  
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors &  
    Covariance   
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     C -0.170758 0.854608 -0.199809 0.8418 
LOG(G) 0.700655 0.021991 31.86029 0.0000 
AR(1) 0.980175 0.015166 64.63074 0.0000 
     
     R-squared 0.994370   Mean dependent var 8.822901 
Adjusted R-squared 0.994322   S.D. dependent var 1.875587 
S.E. of regression 0.141325   Akaike info criterion -1.063034 
Sum squared resid 4.713582   Schwarz criterion -1.019396 
Log likelihood 130.0325   Hannan-Quinn criter. -1.045449 
F-statistic 20841.56   Durbin-Watson stat 2.569318 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots   . 98   

     


