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تاریخ پذیرش17/40/27 :

چکيده
یکي از اههداف اصهلي بسهیاری از خانوارهها بهبهود کیفیهت فرزنهدان بهه واسهطه افهزایش مخهارج
تحصیالت بر روی آنها است .مطالعه حاضر ،با استفاده از دادههای هزینه-درآمد خانوار برای دوره
 1393تا  1333و مدل اقتصاد سنجي توبیت ،به بررسي عوامل موثر بر مخارج تحصیالت بهه عنهوان
معیاری از کیفیت فرزندان ميپردازد .نتایص حاصل از برآورد مدل توبیت نشان ميدهد که با اضافه
شدن یک نفر در تعداد فرزندان ،میزان مخارج تحصیلي بر روی هر فرزند به اندازه  8/8833میلیون
ریال کاهش مي یابد .اما این اثر برای افزایش یک واحد در سهالههای تحصهیل سرپرسهت و مهادر
خانوار به ترتیب باعث افزایش مخارج تحصیلي به اندازه  8/839و  8/8639میلیون ریهال مهيشهود.
بنابراین نظریه بکر در مورد جایگزیني کیفیت با کمیت فرزند تایید شده است ،طوری که خانوارها
تمایل دارند با کاهش تعداد فرزندان ،میزان مخارج تحصیلي را بر روی هر فرزند افهزایش دهنهد و
از این طریق کیفیت آنها را افزایش دهند .بنهابراین بها توجهه بهه افهزایش کیفیهت فرزنهدان ،توسهعه
زیربناهای تولید برای بکارگیری نیروی کار باکیفیت گامي مهم برای افزایش کارایي نیهروی کهار
و توسعه اقتصادی در سطی کالن است.
واژههای کليدی :مخارج آموزش ،توبیت ،کیفیت فرزندان ،هزینه-درآمد خانوار ،نظریه بکر.
طبقه بندی D11, D12,D110 :JEL

 .1دکتری اقتصاد دانشگاه رازی (نویسنده مسئول)،

Email:younes.goli67@gmail.com
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 .1مقدمه
ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای در حهال توسهعه ،رونهد افزایشهي در تحصهیالت
دانشگاهي از سال  1393را تجربه کرده است (کشاورز و حبیبي .)8813 ،در سالهای اخیر،
نرخ بیکاری افراد دارای تحصهیالت عهالي از میهزان  18/3درصهد در سهال  1398بهه میهزان
 38/3درصد در سال  1333افزایش یافته است؛ این روند افزایشهي در تعهداد بیکهاران دارای
تحصیالت عالي ،ناشي از افزایش جذب دانشگاهها در دو دهه اخیر بهوده اسهت طهوری کهه
ایران یکي از کشورهایي است که دارای بیشترین نسبت تعداد دانشگاهیان به کل جمعیهت
در میان کشورهای خاورمیانه است (کشاورز و حبیبي .)8816 ،دالیل متعددی برای افزایش
سطی تحصیالت وجود دارد؛ از دیدگاه اقتصاد کهالن ،سهطی تحصهیالت بهاالتر ،منجهر بهه
افزایش سطی مهارت و توانایي افراد در بالفعل کردن استعدادهای بالقوه مهيشهود؛ بنهابراین
مي تواند باعث افزایش رشد اقتصادی گهردد .از نگهاه اقتصهاد خهرد ،بسهیاری از خهانوارهها،
سرمایه گذاری در سرمایه انساني از طریق ارتقای سطی تحصیالت را به عنوان عامهل از بهین
بردن فقر تلقي ميکنند .بهطوری که هر چه سطی تحصیالت افزایش یابد ،بهه دلیهل ارتقهای
بهرهوری ،سطی دستمزد نیز افزایش ميیابد .عالوه بر این ،در سهطی خهرد عامهل دیگهر در
انگیزه برای افزایش سطی تحصیالت ،وجهه اجتماعي سطی تحصیالت اسهت ،کهه افهراد بها
سطی تحصیالت باالتر در جامعه از احترام بیشتری برخوردار هستند .بنابراین ،هم در سطی
خرد و هم در سطی کالن ،این انگیزه وجود دارد که افراد برای افزایش سهطی تحصهیالت،
تقاضا داشته باشند.
باال بردن وجهه اجتماعي فرزندان از نظر والدین در جامعه یکي از ویژگيههای اصهلي
برای بهبود کیفیت فرزندان است ،بهه همهین دلیهل والهدین تمایهل دارنهد مخهارج بهاالیي را
صرف تحصهیالت فرزنهدان نماینهد .براسهاس دادهههای مرکهز آمهار در نمهودار ( ،)1میهزان
مخارج خانوارهای شهری برای تحصیالت 1با قیمت پایه سال  1338از رقم  333هزار تومان
 .1مخارج تحصیالت ،تمام هزینه خانوارها بر روی تحصیالت از قبیل فعالیتهای کمک آموزشي و تحصیالت عالي
را پوشش ميدهد.
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در سهال  1393بهه رقهم  339ههزار تومهان در سهال  1333رسهیده اسهت؛ امها در خانوارهههای
روستایي مخارج تحصیالت از رقم  181هزار تومان در سال  1393به رقم  133ههزار تومهان
در سال  1333افزایش یافته است .یکي از دالیل باال بودن مخارج تحصیالت در خانوارهای
شههری در مقایسهه بها خانوارههای روسهتایي ناشهي از تنهوع گسهترده موسسهات آموزشهي و
همچنین تمایل باالی والدین به داشتن فرزندان با کیفیت از نظر آموزشي است.
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نمودار .9ميزان مخارج تحصيالت ساالنه خانوارها
منبع :محاسبات پژوهش از دادههای درآمد هزینه خانوار مرکز آمار

براساس نظریه بکر ( ،)1338خانوارها برای بهبود کیفیت فرزندان خود ،باروری خود را
کاهش مي دهند ،و تمایل باالیي را برای صرف مخهارج در جههت بهبهود کیفیهت فرزنهدان
دارند .براساس شواهد دادههای مرکز آمار ،میزان باروری یا به عبارتي متوسط فرزنهدآوری
هر زن در خانوارهای روستایي و شهری در سال  1393به ترتیب برابر بها  8/33و  8/6واحهد
بوده است ،که این نسبت در سال  1333به ترتیب برابر با  8/81و  8/88شده است ،که نشهان
دهنده کاهش میزان باروری در سالهای اخیر است .بنابراین این مسهئله قابهل بررسهي اسهت
که آیا کاهش باروری و افهزایش مخهارج تحصهیالت بهر روی فرزنهدان در راسهتای بهبهود
کیفیت فرزندان از سمت خانوارها است و آیا چنین هدفي از سوی خانوارها با واقعیهتههای
اقتصادی کشور در راستای کارآمدی نیروی کار سازگار است.
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بازدهي تحصیالت یکهي از عوامهل مهوثر بهر افهزایش مخهارج بهرای تحصهیالت اسهت.
براساس شواهد موجود در انگلستان ،افراد تحصیلکرده (با مدرک دانشگاهي)  138درصهد
بیشتر از افراد بدون تحصیالت رسمي دستمزد دریافت مهيکننهد و در ایهاالت متحهده ههر
یک سال تحصیالت بیشتر ،ميتواند تا حدود  18درصهد بهه درآمهد شهخص اضهافه کنهد.
البته ،میزان این افزایش ،به شهدت بها توجهه بهه میهزان تحصهیالت فهرد متفهاوت اسهت و در
صورت داشتن تحصیالت عالي ،درآمد شخص ميتواند به طهور معنهاداری بهیش از شهاغلي
باشد که صرفاً تحصیالت متوسطه را به پایان رسانیده اسهت (موسهي زاده .)1333 ،در ایهران
در دوره زمههاني  8889تهها  ،8813تفههاوت شههکاف دسههتمزد بههین افههراد دارای تحصههیالت
دانشگاهي و بدون تحصیالت دانشگاهي کاهشي بوده است و این کاهش برای نیهروی کهار
جوان بسیار شدیدتر بوده است؛ طوری که میزان آن از  68درصهد در سهال  8889بهه میهزان
 33درصد در سال  8813کاهش یافته است (کشاورز و حبیبهي .)8813 ،بنهابراین بهاال بهودن
تقاضا برای تحصیالت نه برای کسب دستمزد باالتر است بلکه برای ترفیهع وجههه اجتمهاعي
فرزندان است .به همین دلیل از یک طرف میزان باروری کاهش ميیابد ،و از طهرف دیگهر
مخارج بر روی فرزندان افزایش یافته است .بنابراین فرضیه تحقیق به این صورت اسهت کهه
خانوارها بدون توجه به معیارهای بهازار کهار ،تمایهل دارنهد مخهارج بهاالیي را بهرای بهبهود
کیفیت فرزندان صرف نمایند و تغییر ویژگيهای اجتماعي-اقتصادی خانوارها دلیهل اصهلي
برای افزایش مخارج تحصیالت است.
در این رابطه ،شواهد اقتصادی ایران و رفتار باروری خانوارها نشان دهنده اهمیت باالی
موضوع مطالعه حاضر است .پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ مهيدههد کهه چهه عهواملي
ميتوانند بر تقاضای تحصیالت موثر باشند .ساختار مطالعه حاضر به این صهورت اسهت کهه
ابتدا به بررسي مباني نظری و مطالعات پیشین پرداخته مهيشهود؛ سهپس بهه تحلیهل دادههها و
گردآوری آنها پرداخته ميشود؛ در قسمت چهارم ،به بررسي روش تحقیق و در نهایت بهه
برآورد مدل و تحلیل نتایص پرداخته ميشود.

بررسی عوامل موثر بر مخارج تحصيالت (رهيافت مدل توبيت)229  ...

 .2ادبيات موضوع
اساس شکل گیری و مطرح شدن موضوع کیفیت فرزند ،این است که چگونه با افزایش درآمد
جامعه در طول رونق اقتصادی ،نرخ زاد و ولد روبه کاهش ميگذارد ،بدون آنکهه فرزنهد بهه مثابهه
کاالی پست تلقي شود .در واقع ،یکي از تبیین های مهم در مورد کاهش بهاروری در دوران رونهق
اقتصادی بر مهم بودن عامل کیفیت تاکید ميکنهد (مهربهاني  .)1333بِکِهر )1338( 1بهین کمیهت و
کیفیت فرزندان تمایز قائل مي شود و معتقد است کهه والهدین نهه تنهها تعهداد فرزنهدان خهود را بهه
صورت بهینه تعیین مي کنند ،بلکه کیفیت یا به عبارتي مخارج مصرف شده بر روی هر فرزند را نیز
تعیین ميکنند .بِکِر معتقد است که فرزندان به عنوان کاالی اقتصهادی بهادوام تلقهي مهي شهوند و
تقاضا برای فرزند مبتني بر یک عقالنیت اقتصادی و تابع منهافعي تلقهي مهيشهود کهه والهدین از

فرزندان خود انتظار دارند .همچنین خانوارها تمایل دارند تا کیفیت را جایگزین کمیت کنند،
به این صورت که مخارج بیشتر را بر روی تعداد محدود فرزند صرف ميکنند .بهارو و بکهر
( )1393از مدلهای تداخل بین نسلي 8استفاده ميکنند .اگر فرض کنیم که نوع دوستي بهین
فرزند و والدین وجود دارد ،پس مطلوبیت والدین رابطهای مثبت با مطلوبیت فرزنهدان دارد.
والدین در پي آن هستند ،که سهه متغیهر میهزان مصهرف شخصهي ،تعهداد فرزنهدان و میهزان
مخارج بر روی هر فرزند را به طور بهینهه تعیهین نماینهد .میهزان مخهارج بهر روی ههر فرزنهد
دارای اثر مثبت بر مطلوبیت فرزند شده و این منجر به افزایش مطلوبیهت والهدین بهه واسهطه
نوع دوستي ميشود .بنابراین تابع مطلوبیت والدین به صورت رابطه  1است:
( )1
)
است.

)

( ∑

( میزان مطلوبیت به دست آمده از مصرف والدین

)

(

و تعداد فرزنهدان

مطلوبیتي را نشان ميدهد کهه والهدین در دوران بزرگسهالي از فرزنهدان کسهب

ميکنند ،فرض ميشود که تابع مطلوبیت فرزندان

یکسان است ،و برای تمام آنهها برابهر
1. Becker
2. Overlapping-Generations
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با  φاست .بنابراین مطلوبیت والدین زماني حداکثر ميشهود ،کهه فرزنهدان دارای مطلوبیهت
).

یکسان باشند (

)

( )8
تحت فرض وابستگي خطي بین

و

خواهیم داشت که:
)

( )3
رابطه )

(

)

)

(

(

)

(

(

( φداللت بهر خطهي بهودن دارد ،بنهابراین درجهه نهوع

دوستي که والدین نسبت به مطلوبیت فرزندان خود دارند به وسیله عامل ) ( نشهان داده
ضهرب شهده اسهت .مطلوبیهت

مي شود ،و این عامل در کهل مطلوبیهت نسهل بعهدی

والدین با افزایش تعداد فرزندان افزایش ميیابد اما این رونهد دارای نرخهي کاهشهي اسهت،
بنابراین کل مطلوبیت تمام نسلها از طریق رابطه  3به دست ميآید.
( )3

)

(

∑

مقدار  iنشان دهنده نسل های مختلهف اسهت ،مصهرف ههر نسهل بهه وسهیله
فرزندان نسل  iبه وسیله

نشان داده شده است،

و

و تعهداد

بهه ترتیهب نشهان دهنهده درجهه

نوع دوستي والدین هر نسل نسبت به هر فرزند و تعداد فرزندان هر نسل است .الزم بهه ذکهر
است که مطلوبیت دوران کودکي از تحلیل کنار گذاشته شهده اسهت ،امها در چرخهه دوران
زندگي حضور دارند ،بنابراین عناصر رابطه  3به صورت رابطه  6قابل بازنویسي است.
()6

∏

) ( ∏

فرض مي شود که تابع نوع دوستي نسبت به تعداد فرزندان دارای کشهش ثابهت بهه فهرم
معادله  3باشد:
( )3

) (

) (
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بنابراین تابع مطلوبیت نسل  iتنها به تعداد فرزندان و میهزان مصهرف فرزنهدان در نسهل i
بستگي دارد .با توجه به اینکه تابع مطلوبیت والهدین نسهبت بهه تعهداد فرزنهدان افزایشهي امها
اسههت .بهها توجههه بههه رابطههه ( )3میههزان

دارای نههرخ کاهشههي اسههت ،بنههابراین
مطلوبیت نسلها برابر با رابطه ( )9است:
( )9

) (

) (

∑

مشتق گیری از رابطه باال نسبت به تعداد فرزندان در نسهل  iبها فهرض ثابهت بهودن سهایر
شرایط ،مزایا یا زیانهای ناشي از اضافه شدن یک بزرگسال در نسل  iرا نشان ميدهد ،اگهر

چنانچه کشش ) ( نسبت به  ciبه صورت رابطه  9باشد.

) (

( )9

) (σ

) (

) ( σبرقرار باشد ،مشتق رابطه  9نسبت به مصهرف

در صورتي که رابطه

مثبت خواهد بود ،بکر و بارو قید بودجه را برای تعیهین درآمهد و مخهارج ههر بزرگسهال در
نسل  iرا به صورت رابطه  3تعریف ميکنند:
)

( )3

(

)

(

سمت چپ رابطه  3نشان دهنده سطی درآمد است ،که از دو جزء تشهکیل شهده اسهت.
میزان دستمزد برای هر واحد از نیهروی کهار اسهت کهه در بهازار کهار تعیهین مهيشهود.
قسمت دوم بازدهي ناشي از سرمایه فیزیکي است ،که با توجه به نرخ بهره  rتعیین ميشهود.
سمت راست مدل نیز از دو جزء میزان مصهرف شخصهي و مصهرف فرزنهدان تشهکیل شهده
است.

میزان سرمایه غیراستهالک پذیر است که والدین برای فرزندان خود در اوایهل

بزرگسالي به آنها واگذار ميکنند و ممکن است مقداری منفي نیز باشد .اما ) (

میهزان

هزینه پرورش فرزندان را نشان ميدهد .بنابراین با توجه به قید بودجه  ،3سرپرستان هر نسل،
معادله  3را ماکزیمم ميکنند .متغیرهای برونزا شهامل دسهتمزد
پرورش فرزند

 ،نهرخ بههره

و هزینهه

است .اما متغیرهای ت صهمیم بهرای والهدین شهامل میهزان انباشهت سهرمایه،
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مصرف سرانه هر بزرگسال و تعداد فرزندان در هر نسل است .بنابراین بر طبق شهرایط بهینهه
یابي الگرانژ سه شرط مرتبه اول قابل دستیابي است .شرط آربیتراژ بیان ميکند کهه مصهرف
در نسلهای مختلف باید در تعادل باشهند ،یعنهي هیچگونهه انگیهزهای بهرای انتقهال مصهرف
وجود نداشته باشد.
()18

)

) (

) (

() (

)

(

رابطه  18نشان ميدهد ،که جانشیني مصهرف بهین دو دوره وابسهته بهه نهرخ ترجیحهات
زماني و نرخ بهره است .افزایش در نرخ بهره و ترجیحات منجر به افزایش مصهرف در دوره
 i+1نسبت به دوره  iمي شود .همچنین اگر نرخ باروری افزایش یابد ،میزان نوع دوسهتي بهه
ازای هر فرزند کاهش یافته و این منجربه کاهش مصرف در دوره  i+1ميشود .با توجهه بهه
معادله  ،18میزان باروری به صورت معادله  11به دست ميآید.
()11

⁄

]) (

)

( [

( )

بنابراین میزان باروری تابعي از ( αنرخ نوع دوستي) است ،بنابراین ههر چهه میهزان نهوع
دوستي افزایش یابد ،میزان باروری افزایش مي یابهد .در واقهع میهزان نهوع دوسهتي تهابعي از
شکل منحنيهای بيتفاوتي ،ترجیحات والدین نسبت به فرزندان و نوع تابع مطلوبیت اسهت.
میزان ترجیحات والدین بهه وسهیله سهن والهدین ،جنسهیت فرزنهد ،منطقهه محهل سهکونت و
عواملي از این قبیل بستگي دارد .همچنین زماني که نرخ بهره افزایش یابهد ،ثهروت افهزایش
یافته و این منجر به افزایش مصرف و بنابراین افزایش باروری ميشود .بکر و بهارو همچنهین
بیان ميکنند ،افزایش دائمي در هزینه پرورش فرزندان باعث کاهش تعهداد فرزنهد در تمهام
ادوار ميشود .تحت این فرض که  w ،rو  βثابت هستند ،مقدار بهینه متغیرههای تصهمیم بهه
صورت رابطه  13 ،18و  13است.
⁄

()18
()13

]

)

)

(
( []
)

⁄

(

[
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)
)

()13

(
(

مجموعه روابط  18تا  13بیان ميکنند ،که میزان مصرف تابعي مثبهت از هزینهه خهالص
فرزندان

)

( است ،اما هر چه میزان هزینه پرورش فرزند افزایش یابد ،میزان

انباشت سرمایه بهینه نیز افزایش ميیابد.
خانوارها تمایل دارند ،کیفیت را جایگزین کمیت کننهد .بهه ایهن صهورت کهه مخهارج
بیشتر را بر روی تعداد محدود فرزند صرف ميکنند .بنابراین مشاهده ميشهود کهه تقهابلي
میان کمیت و کیفیت وجود دارد و این تقابل ميتواند توضیی دههد کهه چهرا کهاهش قابهل
توجه باروری معموال با افزایش زیاد آموزش ،سهالمت و سهایر معیارههای کیفیهت فرزنهدان
همراه است .کیفیت از نظر خانوارها باال بودن سطی تحصیالت است .بر این اساس ،یکهي از
شاخصهای اصلي برای افزایش کیفیت فرزندان ،میزان سهطی تحصهیالت اسهت و بهیشتهر
خانوارها تمایل دارند که حداکثر مخارج را برای افزایش سطی تحصهیالت متحمهل شهوند.
به همهین دلیهل ،امهروزه خانوارهها در رقابهت بهرای بهبهود کیفیهت فرزنهدان خهود ،مخهارج
بیشتری را برای تحصیالت پرداخت ميکنند.
ادبیات در مورد تقاضهای تحصهیالت در قالهب دو نظریهه قابهل تبیهین اسهت ،در نظریهه
نئوکالسیک ،با فرض اینکه تحصیالت یک نوع کاالی مصرفي اسهت ،تقاضها بهرای آن را
براساس درآمد افراد و قیمت یک کاال و قیمت کاالهای مرتبط بررسي مهيکنهد .بنهابراین،
خانوارها با افزایش درآمد ،تمایل دارند مخارج بیشتهری را بهرای تحصهیالت فرزنهد خهود
بپردازند (فرجادی و وحیدی .)1399 ،در نظریه سرمایه انساني ،مجموع خهالص درآمهدهای
طول عمر فرد در آینده ،در نتیجۀ دستیابي به سطی تحصیالت باالتر و کل هزینه انجام شهده
در طول آموزش تعیین کننده میزان تقاضا برای تحصیالت اسهت .بهر مبنهای نظریهه سهرمایه
انساني ،افراد با توجه به نرخ بازدهي سرمایهگذاری خود تصمیم ميگیرند و سرمایهگهذاران
برای افزایش درآمد خود در آینده ریسک سرمایهگذاری را نیز مهيپذیرنهد .ایهن ریسهک،
چیزی جز آن نیست که بر خالف انتظار ،درآمد فرد پس از کسب تحصیالت باالتر به دلیل
نبود تقاضای کافي برای رشته تحصیلي افزایش نیابد .بنابراین ،کساني در این سرمایهگذاری
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موفق خواهند بود که بازار کار در آینده را بهخوبي پیشبیني و هماهنگ با آن در آمهوزش
سرمایهگذاری نمایند.
همچنین ،براساس نظریه سرمایه انساني نه تنها افراد ،بلکه جوامع نیز با توجه بهه هزینهه و
فایده اجتماعي ،در تحصیالت باالتر سرمایهگذاری مهيکننهد .هزینهه اجتمهاعي تحصهیالت
باالتر ،مجموعه هزینههای جاری و سرمایهگذاری الزم برای ارائه خدمات آموزش و فایهده
آموزش ،مجموع درآمدهای ناشي از ارتقهای سهطی علمهي و مههارت افهراد جامعهه در افهق
زماني مشخص در نتیجه کسب تحصهیالت اسهت .جامعههای کهه بهر اسهاس نیازمنهدیههای
نیروی انساني متخصص در آینده در تحصیالت سرمایهگذاری ميکند ،با ریسک کهمتهر و
نرخ بازدهي بیشتهری رو بهه رو اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،در صهورتي کهه در نتیجهه ورود
متخصصان ،بازار کار نیهروی انسهاني متخصهص در تعهادل نسهبي باشهد ،بهازدهي اجتمهاعي
آموزش عالي به حداکثر ميرسد و ریسک سرمایهگذاری در آموزش عالي کاهش ميیابهد
(فرجادی و وحیدی.)1399 ،
 .3مروری بر پژوهشهای پيشين

قارون ( )1398با استفاده از دادههای بودجهه خهانوار بهرای سهال 1391و همچنهین مهدل
اقتصادسنجي الجیت نشان مي دهد که سطی تحصیالت والدین و وضعیت اقتصادی خانوار،
تاثیر مثبت بر احتمال تقاضای تحصیالت فرزندان دارد .مطالعهاتي از قبیهل بالنهدل و جهرج

1

( ،)8883کیهان و اسهمیث )8818( 8و باینهدر )1339( 3نشهان مهيدهنهد کهه سهطی تحصهیلي
والدین ،اثر مثبت بر تعداد سالهای تحصیل فرزندان دارد .کیم و لي )8818( 3در مطالعهای
برای کره جنوبي نشان مي دهند که افراد با درآمد بهاال و دارای تحصهیالت ،از خانوارههایي
هستند که درآمد کل خانوار باال بوده و مخارج زیادی صرف آموزش خصوصي فهرد شهده
1 . Blanden & Gregg
2 . Qian & Smyth
3 . Binder
4 . Kim & Lee
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است .همچنین ،کشش درآمدی مخارج برای آموزش خصوصي ،برابر با  8/6است .دونکهو
و آمیکوزنو )8811( 1با استفاده از دادههایي در سطی خرد سالههای  8883و  8889و مهدل
الجیت برای کشور غنا نشان مي دهند که تحصیالت والدین ،اثر مثبهت بهر احتمهال مخهارج
تحصیل دارد .کوانگ )8818( 8در مطالعههای بها اسهتفاده از دادهههای خانوارههای ویتنهام و
مدل توبیت ،نشان ميدهد که درآمد خانوار ،تاثیر معنهاداری بهر کهل مخهارج خهانوار بهرای
تحصیالت دارد؛ همچنین ،اگهر سرپرسهت خهانوار در شهغلههای تخصصهي فعالیهت کنهد و
دارای تحصیالت باالتری باشند ،احتمهال صهرف مخهارج تحصهیالت را افهزایش مهيدههد.
نشیمورا و یامانو )8813( 3با استفاده از دادههای سال  8883و  8889به بررسي عوامهل مهوثر
بر انتخاب مدارس خانوارها برای فرزندان مي پردازند ،شواهد حاصل ازدادههای پانل مناطق
روستایي کنیا نشان ميدهد که خانوارهای ثروتمند تمایهل دارنهد کهه بها صهرف هزینهه و بها
ثبت نام فرزندان در مدارس خصوصي کیفیت آموزشي آنهها را افهزایش دهنهد.کني سهوال

3

( )8813در مطالعهای با استفاده از دادههای مخارج خهانوار مهالزی بهرای دورهههای  8883و
 8886نشان مي دهند که کل مخارج خانوار ،سطی تحصهیالت سرپرسهت خهانوار ،جنسهیت
سرپرست خانوار ،تعداد بچههای در سن مدرسه و مالکیت خانه از عوامهل مهوثر بهر مخهارج
تحصیالت هستند .ریزک و اویسو افریي )8813( 6با استفاده از دادههای درآمد خانوارههای
مصری برای دوره زماني  8818تا  8811نتیجه ميگیرنهد کهه بها افهزایش درآمهد خهانوار و
سطی تحصیالت والدین ،مخارج بهر روی تحصهیالت فرزنهدان افهزایش مهيیابهد .دنهگ و
همکههاران )8816(3بههرای کشههور ویتنههام در سههه مقطههع زمههاني  8883 ،8888و  8889نشههان
مي دهند که اوال نظریه جایگزیني کیفیت به جای کمیت بکر تایید شده و ثانیها خانوارهها بها
صرف مخارج بر روی آموزش فرزندان در مدارس خصوصي تمایل دارند کیفیت فرزنهدان
1. Donkoh & Amikuzuno
2. Quang
3. Nishimura and Yamano
4. Kenayathulla
5. Rizk and Owusu-Afriyie
6. Dang et al
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خود را افزایش دهند .چندرآسخار و همکاران )8813( 1در مطالعهای برای کشور هند نشان
مي دهد که در خانوارهای روستایي و شهری در سال  8811به ترتیهب  16/3و  19/3درصهد
از مخههارج خانوارههها بههر روی تحصههیالت در مقههاطع عههالي هزینههه مههيشههود .نکههورونزیزا و
همکاران )8819( 8با به کارگیری دادههای  9838خانوار در سال  8811کشهور رونهدا نشهان
مي دهند که دسترسي به بیمه سالمت و مشاغل مزد بگیر اثر مثبتي را بهر مخهارج تحصهیالت
برای فرزندان دارد و کمهک مهالي بهه خانوارهها اثهر منفهي بهر مخهارج بهر روی تحصهیالت
فرزندان دارد .زنگ و زهو )8819( 3در مطالعهه ای بهرای کشهور چهین بهه ایهن سهوال پاسهخ
مي دهند که آیا مخارج تحصهیلي خانوارهها ،عملکهرد ورود بهه دانشهگاه فرزنهدان را بهبهود
ميدهد .نتایص آنها نشان ميدهد که مخارج تحصیلي اثر معنهاداری را بهر عملکهرد ورود بهه
دانشگاه ندارد و این اثر برای افراد با نمهره آزمهون بهاال مثبهت و معنهادار اسهت .پاالگهدرا و
موتالب )8819( 3در مطالعهای برای کشور بنگالدش با اسهتفاده از دادهههای  13688خهانوار
در سه دوره زماني  8886 ،8888و  8818نشان مي دهنهد کهه خانوارههای شههری نسهبت بهه
روستایي تمایل بیشتری برای صرف مخارج بر روی آموزش خصوصي فرزندان دارند.
مهرباني ( )1336نشان ميدهد که تحصیالت مقطع دکتری ههی تهاثیر معنهاداری را بهر
بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ندارد ،و این نشان ميدهد که تحصیل در این سهطی،
چیزی بر توانایي تولیدی افراد نميافزاید ،زیرا ممکن است آن دانش بها ماهیهت محصهول و
فرآیند تولیدی آن سنخیت چنداني نداشته باشد .عیسيزاده و همکهاران ( )1333بها اسهتفاده
از دادههای آمارگیری نیروی کار برای دوره زماني  1393تا  1331نشان ميدهنهد کهه عهدم
تطابق بین مهارت ناشي از آموزش و نیازهای بهازار کهار باعهث افهزایش بیکهاری مهيشهود،
طوری که با افزایش یک درصد در عهدم تطهابق مههارت ،بیکهاری بهه انهدازه  8/13درصهد
افزایش ميیابد .مهربهاني ( )1333در مطالعههای بها اسهتفاده از نمونههای شهامل  1833دانهش
1. Chandrasekhar et al
2. Nkurunziza et al
3. Zhang and Zhou
4. Pallegedara and Mottaleb

بررسی عوامل موثر بر مخارج تحصيالت (رهيافت مدل توبيت)221  ...

آموز پایه چهارم ابتدایي تهراني نشان ميدهد که با افزایش تعهداد فرزنهدان ،معهدل نمهرات
تحصیلي به عنوان معیاری برای آموزش و نمهره ریاضهي بهه عنهوان معیهار اسهتعداد بهه طهرز
معناداری کاهش ميیابد.
با بررسي مطالعات انجام شده ،مطالعهای در رابطه با اثر ویژگيهای اقتصادی-اجتمهاعي
خانوار بر مخارج تحصیالت خانوارها بر روی فرزندان در ایران انجام نشهده اسهت .بنهابراین
مطالعه حاضر با در نظهر داشهتن نظریهه بکهر در مهورد جهایگزیني کیفیهت بهه جهای کمیهت
فرزندان ،و بههرهگیهری از دادهههای جهامع درآمهد-هزینهه خانوارهها و روش اقتصادسهنجي
توبیت که متناسب با ویژگي داده ههای تحقیهق اسهت ،بهه بررسهي عوامهل مهوثر بهر مخهارج
تحصیالت خانوارها بر روی فرزندان مي پردازد .لذا مطالعه حاضر از نظر موضوع ،دادههها و
روش اقتصاد سنجي مورد استفاده دارای نوآوری است.
.0روش پژوهش

مطالعه حاضر ،تقاضای تحصیالت را به صورت میزان تمایهل خانوارهها بهه هزینهه بهرای
مخارج آموزشي اندازهگیری ميکند .مخارج برای تحصیالت به صورت عدد صفر یا مثبت
گزارش شده است .یعني برای برآورد نميتوان از برآوردههای حهداقل مربعهات کهه فهرض
مي کند توزیع آنها نرمال است ،استفاده کرد؛ بنابراین ،از مدل توبیت برای چنهین دادهههایي
استفاده مي شود .تحهت فهرض همسهاني واریهانس و توزیهع نرمهال بهه پیهروی از کهامرون و
تریویدی ، )8883( 1مدل توبیت استفاده شده برای مطالعهه حاضهر بهه صهورت معادلهه ()16
است.
()16
در معادله (،)16

متغیر غیرقابل مشهاهده اسهت X ،نشهاندهنهده متغیرههای توضهیحي

است که قابل مشاهده هستند .در واقع،

برای مقادیر بزرگتر از  Lقابل مشهاهده و بهرای

1 . Cameron and Trivedi
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مقادیر برابر با  Lسانسور شده است .اگر

مشاهده شده باشد ،ميتهوان از تخمهین حهداقل

مربعات استفاده نمود .در واقع ،در مدل توبیت رابطه بین متغیر غیرقابل مشهاهده
قابل مشاهده

و متغیهر

به صورت رابطه ( )13است.

()13

{

فرض کنید که  d=1شاخص نشاندهنده سانسور نشدن دادهها باشد و  d=0نشهاندهنهده
سانسور شدن دادهها باشد ،در این صورت تابع چگالي به صورت ( )19قابل نوشتن است:
()19

]})

({ [ ]} )

(

{

√

[

) (

با ماکزیمم کردن لگاریتم عبارت ( )19و شرایط مرتبه اول ،تخمین حداکثر راسهتنمایي
از  βو

بهدست مي آید .ضرایب توبیت ،هر دو اثر را بها ههم ترکیهب کهرده وتنهها یهک

ضریب را برای هر دو گزارش ميکند (ابراهام و ساسي کومهار .))8818( 1بهه همهین دلیهل،
اثرات نهایي مدل توبیت به طور مستقیم قابل تفسهیر نیسهتند .مهکدونالهد و مفیهت)1398( 8
برای قابلیت تفسیر اثرات نهایي از تجزیه اثرات نهایي در مدل توبیت اسهتفاده مهيکننهد .در
واقع در یک تفسیر ،رابطه بین ارزش انتظاری همهه مشهاهدات و در تفسهیر دیگهر ،از مقهدار
مورد انتظار شرطي ( ) استفاده ميکنند ،که به صورت رابطه ( )19هستند:
()19

) (

در رابطه ( F(Z) ،)19چگالي تجمعي تابع توزیع نرمهال اسهت و ⁄

 .بنهابراین،

بررسي اثر kامین متغیر  xبر روی  yبه صورت معادله تجزیهه ( )13اسهت و ) ( احتمهال
سانسور نشدن داده در iامین مشاهده است:

1 . Abraham & Sasikumar
2 . McDonald & Moffitt
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()13

)

) (

بنابراین ،به طور کلي ،اثر نهایي متغیر

(

)

() (

بر روی میانگین مشاهدههها  ،برابهر بها مجمهوع

وزني اثرات آن بر روی میانگین مشاهدههای مثبت که به وسیله احتمال سانسور نشدن وزندهي
شده و اثر آن بر روی احتمال سانسور نشدن که به وسیله میانگین مشاهدهههای مثبهت وزندههي
شههده اسههت .بهها توجههه بههه هههدف مطالعههه و دادههههای در دسههترس از مههدل مطالعههه تنسههل و
بریکن( )8883به صورت معادله ( )88استفاده ميشود.

()88
متغیر وابسته ،مخارج تحصهیالت  yاسهت کهه بهه عنهوان شاخصهي از تقاضهای تحصهیالت
مدنظر است .سایر متغیرهای مستقل مهورد اسهتفاده شهامل سهن سرپرسهت خهانوار ، 1مربهع سهن
سرپرست خانوار ، 8مجموع درآمد کل خانوار ، 3تعداد فرزنهدان یهک خهانوار ،3متغیهر مجهازی
اشتغال سرپرست خانوار( 6شاغل یک و بیکار صفر) ،متغیر مجازی اشتغال مادر خانوار( 3شهاغل
یک و بیکار صفر) ،تعداد سالهای تحصیل سرپرست 9و مادر ، 9شهرنشیني برابر  1و روسهتایي

3

برابر صفر ،متغیر مجازی مشاغل تخصصي ،18خدمات دفتری و فروش 11و صنعتگری 18است.

1. Age
2. Age2
3. Incom
4. Numch
5. Empsar
6. Empmoth
7. Edusar
8 .Edumoth
9. Urban
10. Prof
11. Clerks
12 .Craft
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 .1گردآوری دادهها و تحليل آنها

گزارش ویژگي اقتصادی-اجتماعي خانوار از چهار قسمت تشکیل شده اسهت .در قسهمت
اول ،اطالعات تکمیلي مربوط به ویژگيهای جمعیتي خانوار شهامل سهن ،جنسهیت ،بسهتگي بها
سرپرست خانوار ،وضعیت سواد ،مدرک تحصیلي ،فعالیت فرد در مورد شهاغل بهودن یها بیکهار
بودن ،وضعیت زناشویي و غیره ارائه ميشود .سطی تحصیالت براساس کدهای سه و دو رقمهي
دستهبندی استاندارد بینالمللي تحصیالت 1گهزارش شهده اسهت کهه بهرای محاسهبه سهالههای
تحصههیل اسههتفاده شههده اسههت .قسههمت سههوم گههزارش ،شههامل  13بخههش هزینههه خههوراکي و
غیرخوراکي اسهت کهه هزینهه تحصهیالت از بخهش  13اسهتخراج شهده اسهت .قسهمت چههارم
درآمدهای خانوار و نوع شغل براساس کدهای دستهبندی استاندارد بینالمللي مشاغل 8گزارش
شده است .بنابراین ،دادههای حاصل از بودجه خانوار در سطی خهرد ،کامهلتهرین منبهع آمهاری
برای ایران است.
مطالعه حاضر از گزارشهات دوره  1393تها  1333اسهتفاده مهيکنهد .جهدول  1رونهد کلهي
دادههای مورد مطالعه را نشان ميدهد .براساس آمارهای مورد اسهتفاده در جهدول ( ،)1متوسهط
سال های تحصیل سرپرست خانوار بیش از مادر است .هر چه میزان سواد والدین افهزایش یابهد،
تقاضا برای تحصیالت فرزندان هم افزایش ميیابد؛ بنابراین ،رابطه مستقیمي بین سواد والدین و
تقاضای تحصیالت فرزندان وجود دارد .تعداد سالهای تحصهیل سرپرسهت و مهادر خهانوار در
سال  1393بهترتیب برابر با  6/83و  3/39و در سال  1333برابر با  6/93و  6/88اسهت .همچنهین
در سال  69 ،1393درصد افراد ،دارای تحصهیالت سهیکل بهه پهایین بهوده و  8/8درصهد دارای
تحصیالت عالي یعني تحصیالت لیسانس به باال هستند .این نسبتها در سهال  1333بهرای افهراد
دارای تحصیالت زیر سیکل برابهر بها  69درصهد و افهراد دارای تحصهیالت عهالي برابهر بها 8/3
1. International Standard Classification Education
 OCSI .8طبقه بندی مشاغل شغلها را به  3طبقه بندی تقسیم کرده است ولي در اینجا برای راحتهي در چههار طبقهه ،دسهته بنهدی
شده است ،گروه متخصصان و تکنسین شامل قانونگذاران ،مدیران عالي رتبهه ،متخصصهان و تکنیسهینهها و دسهتیاران گهروه امهور
دفتری و فروش شامل گروه کارمندان و ام ور دفتری ،کارکنان خدماتي و فروشهندگان ،گهروه کهارگران سهاده و سهاختماني شهامل
کارگران ماهر کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری ،کارگران کارهای سهاده و گهروه صهنعتگهران شهامل صهنعتگهران و مشهاغل
مربوط ،متصدیان و مونتاژکاران ماشیناالت و رانندگان وسایل نقلیه است.
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درصد هستند .به طهور کلهي ،دادهههای مهورد اسهتفاده نشهان مهيدهنهد کهه نسهبت افهراد دارای
تحصیالت دیپلم کاهش ميیابد؛ اما نسبت افراد دارای تحصیالت عالي و لیسانس افزایش یافتهه
است .متوسط تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده برای هر زن در سال  1393به طور متوسط برابر با
 3/33نفر و در سال  1333برابر با  8/31نفر است .ترکیب مشاغل نشان ميدهد که درصد باالیي
از افراد در مشاغل صنعت کار و ساده و ساختماني فعالیت ميکنند؛ بههطهوری کهه نسهبت افهراد
دارای مشاغل سهاده و سهاختماني در سهال  1393برابهر بها  36/6و در سهال  1333برابهر بها 39/8
درصد است؛ اما این تغییرات برای مشاغل تخصصي و تکنسین بسیار محدود است.
.9برآورد مدل و تحليل نتایج
جدول  .9روند کلی دادههای مورد مطالعه
متغير

9381

9314

9319

9312

9313

تعداد مشاهدات

39833

36386

33963

39316

33396

سالهای تحصیل مادر

3/39

3/93

3/88

3/39

6/88

سالهای تحصیل سرپرست

6/83

6/81

6/33

6/31

6/93

درآمد کل خانوار (میلیون ریال)

63/33

39/39

93/93

189/3

183/18

تعداد فرزندان

3/33

3/83

3/18

8/39

8/31

نسبت افراد شهرنشین

8/33

8/33

8/33

8/39

8/39

نسبت زنان شاغل به کل زنان

8/16

8/13

8/16

8/16

8/13

8/99

8/99

8/99

8/993

8/93

نسبت سرپرست خانوار شاغل به کل

تحصیالت (سهم هر گروه تحصیلي از کل)
سطی سیکل و پایینتر

8/693

8/639

8/638

8/691

8/699

سطی پیشدانشگاهي و دیپلم

8/398

8/393

8/339

8/3393

8/331

سطی لیسانس

8/839

8/863

8/833

8/833

8/896

سطی باالتر از لیسانس

8/888

8/883

8/883

8/8863

8/8839

مشاغل سرپرست خانوارها (سهم هر طبقه شغلي)
شغلهای تخصصي و تکنسین

8/833

8/838

8/899

8/83

8/833

خدمات دفتری و فروش

8/111

8/111

8/189

8/18

8/113

صنعت کار

8/833

8/839

8/833

8/83

8/831

شغلهای ساده و ساختماني

8/366

8/363

8/369

8/393

8/398

منبع :محاسبات پژوهش
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با توجه به اینکه متغیر وابسته تحقیق مخارج تحصهیالت اسهت ،صهفر بهودن مخهارج بهه
معنای عدم تقاضا برای تحصیالت نیست ،دو دلیل برای صفر بودن مخارج تحصهیلي وجهود
دارد ،یا مدارس و دانشگاهها دولتي هستند ،یها اینکهه پرسشهگر آمهار در زمهان مراجعهه بهه
خانوارها سواالت مربوط به مخارج تحصیالت را از خانوار نپرسیده اسهت در حالیکهه سهایر
بخشها را گزارش داده است در این مورد ویژگیهای اجتماعي خانوار گزارش شهده اسهت
اما مخارج تحصیالت را به صورت صفر گزارش ميدهند .در حالي که در واقعیت مخهارج
تحصیالت صفر نیست .به همین دلیل بیان شده است که دادههها در صهفر سانسهور شهدهانهد
یعني ماهیت عدد صفر مشخص نیست .توبیت با در نظر گرفتن هر دو گروه (مخارج صفر و
مخارج مثبت) مشکل غیرتصادفي بودن مشاهدات را رفهع نمهوده اسهت .امها متفهاوت بهودن
عوامل مهوثر بهر ورود بهه تحصهیالت و میهزان مخهارج تحصهیالت بایهد از طریهق روش دو
مرحله ای هکمن آزمون شود ،ابتهدا بها تخمهین پروبیهت و سهپس حهداقل مربعهات معمهولي
مشاهده نموده که عکس نسهبت میله ز معنهادار نبهوده اسهت یعنهي عوامهل مهوثر بهر ورود بهه
تحصیالت متفاوت از عوامل موثر بر میزان مخارج تحصیالت نیست ،در واقع همان عهواملي
که مي توانند ورود به تحصیالت را تعیین کنند میزان مخارج را نیز تعیین ميکنند .بهه همهین
دلیل تنها نتایص مدل توبیت به همراه اثرات نهایي آنها گزارش شده است و از ارائه نتهایص دو
مرحله هکمن صرفنظر شده است .نتیجه حاصل از تخمین مدل توبیهت در جهدول ( )8نشهان
مي دهد که هر چه سن سرپرست خانوار افزایش یابد ،میزان تمایل به افزایش سهطی مخهارج
برای تحصیالت نیز افزایش ميیابد .اما این افزایش با توجه بهه ضهریب بهرآورد شهده بهرای
مربع سن سرپرست خانوار ،روند کاهشي خواهد داشت .همچنین ،افزایش سالهای تحصیل
برای سرپرست خانوار و مادر خانواده ،بر میزان مخارج تحصهیالت بهرای فرزنهدان مثبهت و
بهطور آماری معنادار است .طوری که هر چه سالهای تحصیل برای والهدین افهزایش یابهد،
آنها احتماال تمایل دارند مخارج بیشتری را برای تحصهیل فرزنهدان خهود صهرف نماینهد.
افزایش درآمد خانوار نیز منجر به افزایش سطی مخارج برای تحصیالت فرزنهدان مهيشهود
در واقع ،خانوارهای ثروتمند به دلیل سطی درآمدهای باال و همچنین عدم وجهود نیازههای
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ارضا نشده ،تمایل دارند تا با افزایش سطی مخارج تحصیالت بهرای فرزنهدان خهود ،رفهاه و
امنیت بیش تری داشته باشند .به همین دلیل خانوارهای ثروتمند اغلب بها صهرف هزینههههای
باال در مخارج آموزشي فرزندان از قبیل ثبتنهام در مهدارس خصوصهي ،تمایهل دارنهد کهه
دارای فرزنههداني باکیفیههت از نظههر تحصههیالت باشههند .زمههاني کههه سرپرسههت خانوارههها در
شغل های بخش خدمات مشغول فعالیت هستند ،تمایل دارند نسهبت بهه افهرادی کهه کهارگر
ساده و بخش ساختمان هستند هزینه بیش تهری را بهرای تحصهیل فرزنهد خهود داشهته باشهند.
متغیر مجازی سکونت در شهرها نیز اثر مثبهت بهر مخهارج تحصهیالت فرزنهدان دارد .هزینهه
تحصیل در مدارس شهری بیش از بخش روستا است و همچنین تنوع فعالیتههای آموزشهي
در شههرها بهیش از بخهش روسهتایي اسهت؛ بنهابراین ،طبعیته ًا مخهارج بهرای شههرها بههیش از
روستاها است .متغیر وابسته مدل حاضر ،میزان مخارج سرانه تحصهیل بهرای فرزنهدان اسهت؛
بنابراین ،ضریب برآورد شده برای تعداد فرزندان خانوار نشان مهيدههد کهه ههر چهه تعهداد
فرزندان افزایش یابد ،خانوارهها تمایهل دارنهد مخهارج کهمتهری را بهرای تحصهیل فرزنهدان
صرف نمایند .به همین دلیل ،امروزه نرخ باروری به شهدت کهاهش یافتهه اسهت و خانوارهها
تمایل دارند برای داشتن فرزنداني باکیفیت از نظر سطی تحصیالت ،مخهارج بیشهتری را بهر
تعدادی کمتری از فرزندان صرف نمایند.
برای اندازه گیری اثرات و همچنین تفسیر مقداری از ضرایب ،از اثهرات نههایي اسهتفاده
ميشود .از آن جا که در مدل تخمین زده از روش توبیت استفاده شده است ،دو نوع اثهرات
نهایي شرطي و غیرشرطي مطرح است.
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جدول  .2برآورد مدل توبيت و اثرات نهایی آن
متغيرها

مدل
توبيت

اثرات نهایی شرطی
(مقادیر مثبت )

اثرات نهایی
غيرشرطی

***0/365

***0/159

***0/1203

***-0/00305

)(48/89
***-0/001

)(49/01
***-0/0010

اشتغال سرپرست

)(-43/60
***0/255

)(-43/57
***0/108

)(-43/64
***0/0827

اشتغال مادر

)(7/001
0/00591

)(7/17
0/0026

)(7/11
0/00019

درآمد

***0/00251

)(0/20
***0/0010

)(0/20
***0/0008

تحصیالت مادر

)(24/52
***0/166

)(24/49
***0/0725

)(24/51
***0/0548

تحصیالت سرپرست

)(47/97
***0/115

)(47/88
***0/0503

)(47/98
***0/038

)(35/42
تعداد فرزندان

***-0/0196

)(35/38
***-0/0085

)(35/43
***-0/0064

مشاغل تخصصي

)(-2/645
***0/327

)(-2/64
***0/1471

)(-2/64
***0/1102

مشاغل خدمات دفتری و فروش

)(7/515
***0/203

)(7/29
***0/0898

)(7/36
***0/0675

مشاغل صنعت کار

)(5/514
***0/156

)(5/41
***0/0686

)(5/45
***0/0517

شهرنشیني

)(5/689
***0/740

)(5/64
***0/3245

)(5/65
***0/2450

عرض از مبدا

)(31/57
***-12/92

)(31/34

)(31/41

سن سرپرست

)(49/00
مجذور سن سرپرست

)(0/197

)(-66/11
تعداد مشاهدات

193/363

*** معني داری ضریب در سطی  33درصد ** ،معني داری ضریب در سهطی  36درصهد و * معنهي داری ضهریب
در سطی  38درصد است .اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره  tضرایب هستند.
منبع :یافتههای پژوهش
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نتایص حاصل از تخمین ،در ستون  3و  3جهدول ( )8نشهان مهيدهنهد کهه اثهرات نههایي
شرطي بزرگتر از غیرشرطي است .بنابراین ،افزایش سن سرپرست خانوار به انهدازه  1سهال
باعث افزایش معناداری در مخارج تحصیالت برای هر فرزند و برای کل خانوارها به انهدازه
 8/18میلیون ریال ميشود و در خانوارهای با مخارج تحصهیالت مثبهت ،باعهث افهزایش بهه
اندازه تقریبا  8/13میلیون ریال مي شود .مربع سهن سرپرسهت خهانوار ،دارای عالمهت منفهي
است و این نشان ميدهد که با وارد شدن افراد به دوران کهولت ،میزان تمایل برای مخهارج
تحصیالت فرزندان کاهش مي یابد .در واقع ،ضرایب سن و مجذور سهن سرپرسهت خهانوار
نشان مي دهند که مخارج تحصیالت برای فرزندان در یک نرخ کاهشهي افهزایش مهيیابهد؛
بنابراین ،نتایص تحقیق با الگوی مخارج چرخه زندگي سرپرست خهانوار سهازگار اسهت ،بهه
این صورت که افراد با کسب تجربه و افزایش درآمد توانایي باالتری برای صرف هزینه بهر
روی تحصیالت فرزندان دارند ،امها در دوران بازنشسهتگي بهه دلیهل کهاهش درآمهد چنهین
توانایي ندارند .شاغل بودن والدین و نوع نگهرش والهدین بهه تحصهیالت فرزنهدان یکهي از
مهمترین عوامل موثر بر مخارج تحصیالت برای فرزندان است ،از آنجا کهه والهدین شهاغل
دارای سطی درآمد باالتری هستند؛ بنابراین ،مخارج زیادی را برای تحصیالت فرزنهد خهود
ميپردازند .نتایص نشان ميدهند که اگر چه اثرات مثبت است ،ولي شاغل بودن مادر خانوار
اثر معناداری را بر مخارج خانوار بهرای تحصهیالت فرزنهدان نهدارد و احتمهاال شهاغل بهودن
مادران در خانواده و درآمد حاصل از آن بهه فعالیهتههای غیهر از هزینهه تحصهیل فرزنهدان
اختصاص ميیابد .شاغل بودن سرپرست خهانوار باعهث افهزایش سهطی مخهارج تحصهیالت
برای فرزندان ميشود؛ به طوری که شاغل بودن سرپرست خانوار نسبت به بیکار بودن باعث
افزایش مخارج تحصیالت برای کل خانوارها به اندازه  8/89و برای خانوارههای بها مخهارج
تحصیالت مثبت این اثر برابر با  8/18میلیون ریال اسهت .درآمهد خانوارهها یکهي از عوامهل
اصلي تعیینکننده برای مخارج تحصیالت است و مدل برآورد شده نشان ميدههد کهه اگهر
درآمد به اندازه  1میلیون ریال افزایش یابد ،مخارج تحصیل برای هر فرزند در خانوارههای
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با مخارج تحصیالت مثبت به اندازه  8/881میلیون ریال و برای کل خانوارها ،میزان مخهارج
تحصیالت برای هر نفر  8/8889میلیون ریال افزایش ميیابد.
تعداد سالهای تحصیل مادر و سرپرست خانوار ،از عواملي هستند که منجر بهه افهزایش
تمایل خانوارها برای مخارج تحصیالت فرزندان ميشود .نتایص حاصل از تخمهین نیهز نشهان
ميدهد که تعداد سال های تحصیل مهادر و سرپرسهت خهانوار بهه طهور معنهاداری منجهر بهه
افزایش مخارج تحصیالت ميشود .به طوری که هر یک سال افهزایش در تعهداد سهالههای
تحصیل سرپرست و مادر خانوار ،مخارج تحصهیالت در کهل خانوارهها بهه انهدازه  8/839و
 8/863میلیون ریال برای هر فرزند افزایش ميیابد .در حاليکه بهرای خانوارههای بها سهطی
مخارج تحصیالت مثبهت ،افهزایش سهالههای تحصهیل سرپرسهت و مهادر خهانوار منجهر بهه
افزایش مخارج تحصهیالت بهه انهدازه  8/8683و  8/8986میلیهون ریهال مهيشهود و مهادران
باسواد نسبت به سرپرست خانوار باسواد حساسیت بیشتری به مخهارج تحصهیالت فرزنهدان
دارند .در واقع هر چه سطی تحصیالت زنان افهزایش یابهد ،کیفیهت و سهالمت فرزنهدان نیهز
افزایش ميیابهد (رزمهي و حهاجبي  .) 1336نتیجهه حاصهل از ایهن مطالعهه در رابطهه بها اثهر
سال های تحصیل مادر و سرپرست خانوار ،با مطالعات کیم و لي ( )8818در کره و همچنین
مطالعات تنسل و بهریکن ( ) 8883در ترکیهه سهازگار اسهت .شهواهد بهه دسهت آمهده نشهان
ميدهد که روند تعداد سالهای تحصیل مادر و سرپرست خانوار در سالهای اخیر افزایشهي
بوده است و این یکي از دالیل مهم برای افزایش تقاضای تحصیالت است.
متغیر مجازی سکونت در مناطق شههری ،اثهر مثبهت بهر میهزان مخهارج خانوارهها بهرای
تحصیل فرزندان دارد .به طهوری کهه تغییهر سهکونت از روسهتا بهه شههر در کهل خانوارهها و
خانوارهای با مخارج تحصیالت مثبت ،منجر به افزایش در مخارج تحصیالت بهه ترتیهب بهه
اندازهی  8/836و  8/383میلیون ریال ميشود .یکي از دالیل باال بهودن مخهارج تحصهیالت
شهرنشینها نسبت به روستانشینها ،دسترسي بهتر مناطق شهری به آموزشگاههای خصوصهي
و غیراتنفاعي است؛ در حاليکه اکثر مدارس روستایي دولتي بوده و از این رو هزینههای بهر
خانوارهای روستایي تحمیل نميشود .کیم و لي ( )8818معتقدند که افزایش رقابت در بهین
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همسایهها در مناطق شهری ،بیشتر از مناطق روستایي است .بری )1333( 1معتقهد اسهت کهه
بچه خانوار فقیر شهری ،از لحاظ تحصیالت بهتر از بچه خهانوار ثروتمنهد روسهتایي اسهت و
این ناشي از دسترسي راحت تر در مناطق شهری است .براسهاس مطالعهات کوانهگ ()8818
نوع شغل سرپرست خانوار بهر مخهارج تحصهیالت بهرای فرزنهدان مههم اسهت .نتهایص نشهان
ميدهد که تمام شغلها نسبت به شغل ساده ،مخارج بیشتری را بهرای تحصهیالت فرزنهدان
خود صرف مي کنند .اگهر شهغل سرپرسهت خهانوار از سهاده بهه مشهاغل حرفههای ،منشهي و
صنعت کار تغییر یابد ،برای کل خانوارها مخارج تحصیالت به ترتیهب بهه انهدازه ، 8/1188
 8/8396و  8/8619میلیون ریال افزایش ميیابد و برای خانوارهای با مخارج مثبت به ترتیب
به اندازه  8/8939 ، 8/1391و  8/8393میلیون ریال افزایش ميیابد .به عبارتي شهواهد نشهان
مي دهد که هر چه وجهه اجتماعي مشاغل والدین در سطی باالتری قرار گیرد ،میزان تمایهل
به مخارج بر روی تحصیالت فرزند نیز افزایش ميیابد ،و ایهن نشهان مهيدههد کهه افهزایش
مخارج تحصهیالت بهر روی فرزنهدان براسهاس معیارههای اجتمهاعي-اقتصهادی خانوارهها و
افزایش رقابت بین آنها بوده است.
بررسي اثر نهایي تعداد فرزندان بر تقاضای تحصهیالت نشهان دهنهده اثهر منفهي معنهادار
تعداد فرزندان بر تقاضای تحصیالت است .طوری که افزایش یک نفهر بهه تعهداد فرزنهدان،
مخارج تحصیالت برای فرزندان در خانوارهای دارای مخارج مثبهت بهه انهدازه  8/889و در
کل خانوارها به اندازه  8/883کاهش ميیابد .بنابراین با در نظر گرفتن واقعیت کهاهش بعهد
خانوارها در ایران ،نظریه بکر در مورد کیفیت فرزندان قابل تاییهد اسهت ،چهرا کهه مخهارج
بیشتری را بر تعداد کمتری از فرزندان صرف ميکنند .بنابراین بها افهزایش مخهارج بهر روی
تعداد کمتری از فرزندان ،کیفیت آنها افزایش ميیابد .با افهزایش کیفیهت فرزنهدان ،توسهعه
زیربناهای تولید در جهت به کارگیری نیروی کار با کیفیهت ،یقینها کهارایي نیهروی کهار را
افزایش داده و زمینه رشد و توسعه اقتصادی فراهم ميآید.

1 . Bray
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 .7نتيجهگيری
کاهش نرخ باروری و افزایش مخارج تحصیالت بر روی فرزنهدان از جملهه واقعیهتههایي
است ،که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است .در همین راسهتا ،بکهر بیهان مهيکنهد
که نوعي جانشیني بین کیفیت و کمیت فرزندان وجود دارد ،به این صورت که خانوارها تمایهل
دارند با کاهش بها روری و افهزایش مخهارج بهر روی فرزنهدان ،کیفیهت آنهها را افهزایش دهنهد.
بررسي چرایي باال بودن تقاضای تحصیالت از جانب خانوارها و کاهش میزان باروری ،یکي از
اهداف اصلي برای مطالعه حاضر است .در این راستا ،مطالعه حاضهر بها اسهتفاده از دادهههای در
سطی خرد خانوارها در بازه زمهاني  1393تها  1333و مهدل توبیهت بهه بررسهي عوامهل مهوثر بهر
تقاضای تحصیالت ميپردازد .نتایص مطالعه نشان ميدهد که افزایش سطی تحصهیالت مهادر بهه
اندازه  1سال ،شاغل بودن سرپرست خانوار و کاهش تعداد فرزنهدان بهه انهدازه  1واحهد باعهث
افههزایش تقاضههای تحصههیالت بههه ترتیههب بههه انههدازه  8/8989 ،8/8639و  8/8833میلیههون ریههال
مي شود .اما اثر افزایش درآمد بر تقاضا برای تحصیالت ناچیز بوده و بهه ازای  1واحهد افهزایش
در درآمد خانوار ،تقاضا برای تحصیالت به اندازه  8/8889میلیهون ریهال افهزایش مهيیابهد .اثهر
منفي تعداد فرزندان بر تقاضا برای تحصیالت تاییدی بر نظریه بکر در مورد جهایگزیني کیفیهت
به جای کمیت فرزندان است .براساس نتایص به دسهت آمهده ،تقاضها بهرای تحصهیالت ناشهي از
افزایش رقابهت بهین خانوارهها در داشهتن فرزنهداني باکیفیهت و تغییهر ویژگهيههای اجتمهاعي-
اقتصادی خانوارها است .با توجه به افزایش کیفیت فرزندان ،بهبود کیفیت تحصهیالت در نظهام
آموزشي از نظر کاربردی نمودن تحصیالت ،ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت ،توجه بهه
نیازهای بازار کار و افزایش تطابق بهین مشهاغل و تحصهیالت گهامي مههم بهرای بهبهود کهارایي
نیروی کار است .در واقع یکي از مشکالت اصلي برای اقتصاد ایران ،عدم توانایي به کهارگیری
نیروی کار با کیفیت است ،و ایهن مهورد بها توسهعه زیربناههای تولیهدی و ایجهاد فضهای باثبهات
اقتصادی قابل دستیابي است.

209  ...)بررسی عوامل موثر بر مخارج تحصيالت (رهيافت مدل توبيت

منابع و مآخذ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abraham, V., & Sasikumar, S. K. (2011). Labor cost and export
behavior of firms in Indian textile and clothing industry. Economics,
Management and Financial Markets, 6(1), 258.
Becker, G. S. (1960). An Economic Analysis of Fertility. In
Demographic and Economic Change in Developed Countries.
Universities National Bureau Conferences Series, No.11. Priceton, N.J.:
Princeton University Press.
Binder, M. (1998). Family Background, Gender and Schooling in
Mexico, Journal of Development Economics, 35(2): 54-71.
Blanden, J. & P. Gregg. (2004). Family Income and Educational
Attainment: A Review of Approaches and Evidence for Britain, Oxford
Review of Economic Policy, 20: 245 -63.
Bray, T. M. (1999). The shadow education system: Private tutoring and
its implications for planners. UNESCO International Institute for
Educational Planning.
Cameron, A.C. Trivedi, P.K. (2009). Microeconometrics using Stata. A
Stata Press Publication, Texas.
Chandrasekhar, S., Rani, P. G., & Sahoo, S. (2016). Household
Expenditure on Higher Education in India: What do we know & What do
recent data have to say? (No. 2016-030). Indira Gandhi Institute of
Development Research, Mumbai, India.
Dang, H. A. H., & Rogers, F. H. (2015). The decision to invest in child
quality over quantity: Household size and household investment in
education in Vietnam. The World Bank Economic Review, 30(1), 104142.
Deng, Q, & Xue, J. (2014). Multivariate Tobit System Estimation of
Education Expenditure in Urban China. The Singapore Economic
Review, 59(1): 1-14.
Donkoh, S.A. & Amikuzuno, J. A.(2011). The Determinants of
Household Education Expenditure in Ghana. Educational Research and
Reviews, 6(8): 570-579.
Eisazadeh S, Naziri M K, Naeini H.(2018).The Effect of Skill Mismatch
on Unemployment Rate in Iran. Journal of Economic Modeling
Research. 8 (30) :79-107.
Farajadi, G A., & Vahidi, P. (2000). Human Resources, Training and
Labor Market, Management and Planning Organization.
Gharun , M. (2004). Effects of Family Socio – economic Status on
Demands for Higher Education. Quarterly Journal of Research and
Planning in Higher Education. 9 (4) :43-74.

17  تابستان، 32  شماره/ فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی 202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hajebi E, Razmi M J.(2016). Effect of Women's Higher Education on
Economic Growth in Some OPEC and North Africa Countries. Journal
of Economic Modeling Research. 6 (24) :175-200.
Kenayathulla, H. B. (2013). Household Expenditures on Private
Tutoring: Emerging Evidence from Malaysia. Asia Pacific Education.
Review, 14(4): 629–644.
Keshavarz Haddad, G; Habibi, N (2016), Why the Youth are So Eager
for Academic Education? Evidence from Iran’s Labor Market, Working
Paper Series.
Keshavarz Haddad, G; Habibi, N. (2015). Vertical Skill Mismatch
Incidence and Wage Consequences in Low-Skill Jobs: Evidence from
Iran’s Labor Market, International Labor Review, Accepted Article.
Kim, S, & Lee j.H. (2010). Private Tutoring and Demand for Education
in South Korea. Economic Development and Cultural Change, 58(2):
259-296.
McDonald, J.F, Moffitt, R.A. (1980). The Uses of Tobit Analysis. The
Review of Economics Publication, New Delhi, India.
Mehrbani V. (2017). Economic Analysis of the Effect of Family Size on
Educational Achievement of Children. The Economic Research
(Sustainable Growth and Development).17 (1) :163-187
Mehrbani, V. (2016). The Effect of Higher Education on the
Productivity of Iranian Industries: Comparing Human Capital and Filter
Theories. Economics Research, 16(62): 137-158.
Mosazadeh, I. (2014).The relationship between higher education and
economic growth in other countries. Tejarat-e-Farda Weekly, vol 97.
Nishimura, M., & Yamano, T. (2013). Emerging private education in
Africa: Determinants of school choice in rural Kenya. World
Development, 43, 266-275.
Nkurunziza, J., Broekhuis, A., & Hooimeijer, P. (2017). Do poverty
reduction programmes foster education expenditure? New evidence from
Rwanda. Journal of Asian and African Studies, 52(4), 425-443.
Pallegedara, A., & Mottaleb, K. A. (2018). Patterns and determinants of
private tutoring: The case of Bangladesh households. International
Journal of Educational Development, 59, 43-50.
Qian, J. & R. Smyth. (2010). Educational Expenditure in Urban China:
Income Effects, Family Characteristics and the Demand for Domestic
and Overseas Education, Applied Economics, 43(24):1-16.
Quang, H.V. (2012). Determinants of Educational Expenditure in
Vietnam. International Journal of Applied Economics,9(1): 59-72.

203  ...)بررسی عوامل موثر بر مخارج تحصيالت (رهيافت مدل توبيت

-

-

-

Rizk, R., & Owusu-Afriyie, J. (2014). Determinants of household
expenditure on children’s education in Egypt. International Journal of
Education Economics and Development, 5(4), 332-360.
Tansel, A, & Bircan, F. (2006). Demand for Education in Turkey: A
Tobit Analysis of Private Tutoring Expenditures. Economics of
Education Review, 25(3): 303–313.
Zhang, Y., & Zhou, X. (2017). Can Higher Household Education
Expenditure Improve the National College Entrance Exam Performance?
Empirical Evidence from Jinan, China. Current Issues in Comparative
Education, 19(2), 8-32.

Evaluation of the Factor Affecting on Education Expenditure
(Tobit Model Approach)
Younes Goli1
Received: 2018/02/06

Accepted: 2018/07/18

Abstract
One of the main goals of many households is to improve the quality of their
children by increasing their education expenditure. This study investigates
the factors affecting on education expenditure as measure of quality of
children by using the Households’ Income and Expenditure survey dataset
over 2010-2014 and utilizing Tobit models. The result of Tobit shows that
with addition of one person to the number of children, amount of education
expenses per child reduces about 0.0064 billion Rial. But the effect of
increasing one unit in the years of education of the head and mother of the
household increases the educational expenditures by as much as 0.038 and
0.0548 billion Rial respectively. Therefore Becker’s theory of child qualityquantity tradeoff is confirmed, so the household has tendency increase
educational expenditure per child and improve the quality of child by
decreasing the number of children. Therefore, given the increasing quality of
children, the development of production infrastructure for employing highquality labor is an important step in increasing labor productivity and
economic development in macro-level.
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