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چکیده
ارتقای سطح تحصیالت به لحاظ تاثیراتی که بر ایجااد ررصاتهاا کباش لاو
درآمد دارد می تواند مورد توجه محققان سیاستگذاران قرار گیرد .در دهههای اخیار
با توجه به رلد سریع در ساطح تحصایالت عاالی نناان در ایاران

ر د اراراد باا

تحصیالت باالتر به بانار کار ،می تاوان کااهن ناابرابری کااهن رقار را ان ریا
التوال ننان درسطح ک کشور انتظار دالت.
بر اساس سرلماری  1۳۹۵نقاط ر ستایی کشور با در اختیاار دالاتح واد د ۲۷
درصااد تولیااد ناخااالی داخلاای ت ااا  ۲/1۳درصااد ان جمتیاات آن را ننااان دارای
تحصیالت عالی تشکی می دهد .هدف ایح مقاله بررسای ارتاااط ساطح تحصایالت
عالی با کبش لو

درآمد است .بارای ایاح م ظاور ،ان داد هاای ارآ آماارگیری

نیر ی کاار در ساال هاای متتلاو همی ایح ارآ آماارگیری ان ه ی اه -درآماد
خانوارهای ر ستایی سال  ،1۳۹۴با وجم نمونه  1۹۳۸1خانوار استفاد لد است.
نتایج مدل لجبتیک واکی ان آن است اگرچه ننان سرپرست خاانوار در والات
کلی نبات به مردان سرپرست خانوار لانس کمتری بارای لاا

باودن دارناد ،اماا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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درصورتیکه ننان سرپرست خانوار ان تحصیالت دانشگاهی برخوردار بال د ،لاانس
بینتری برای لا

لدن نبات به مردان خواه د دالت ان ایح ر با کبش لاو

کاهن نابرابری ،اثر مثاتی بر رلد تولید ناخالی داخلی هم ر ستا هم ک کشور
خواه د دالت .بهع وان یک توصیه سیاستی پیش اد مایلاود کاه گباتری کیفای
توسته اقتصاد دانن ب یان در دانشگا ها مؤسبات آمونلی تحقیقااتی در دساتور
کار قرار گیرد .در نتیجه ایح اقدام میتوان کااهن ناابرابری رقار همی ایح رلاد
تولیدات در سطح م طقهای را انتظار دالت.
کلمات کلیدی :تحصیالت عالی ننان ر ستایی ،التوال ننان ر ستایی ،توانم دساانی
ننان ،مدل لجبتیک

مقدمه و بیان مسأله
به ور بالقو عرضه نیر ی کار ان م متریح عوام رلد اقتصادی توسته یک جامته به وباا
میآید .ج تگیاریهاای درسات سیاساتهاای کاالن اقتصاادی در ایجااد الاتوال مایتواناد
لتا ده د ایح رلد لود ،همان وریکه در کلیه برنامههای توسته پ جساله ایح هدفگذاریها
لحاظ لد است .ان رف دیگر بیکاری نیر ی انبانی چه در سطح خرد چاه در ساطح کاالن
عواقش ناگواری را به دناال دارد هم ررد هم جامته را با آسیشهای متتددی ر بهر میساند.
بیکاری در سطح خرد موجش عدم دسترسی به درآماد ان دسات رراتح ررصاتهاا امکاناات
میلود لذا ررا جمتی ک خانوار را کاهن میدهاد ان ارف دیگار بیکااری آسایشهاای
ر انی ،ر وی اجتماعی را نی در پی خواهد دالت .بیکاری رارغ التحصیالن موضاو را کمای
پییید تر میک د چون انیک رف ،ه ی ههایی است که هم خانوار هم جامته پرداخات کارد
است ان رف دیگر ررد نتوانبته آمونی رراگررته را در عما باهکاار گیارد .در نتیجاه آثاار
تاتات بیکاری در سطح کالن باعث هدرررت سرمایه انبانی کاهن رلد اقتصادی

میلود.

ننان به ع وان نیمی ان نیر ی انبانی هر کشوری بهع وان یک سرمایه اجتماعی دارای جایگا
ارنلم دی هبت د ،لذا ایح سرمایه هموار در کانون توجه سیاستگذاران ،تصمیمگیران محققاان
رلته جمتیت اقتصاد بود است .یکی ان سیاستهایی که کشورها در سطح خارد کاالن باه
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م ظور توسته اقتصادی اتتاذ مایک اد ،توانم دساانی اقتصاادی نیار ی انباانی باه یاژ نناان
است.توانم دسانی اقتصادی را می تاوان ،ارا این فرریات بارای مشاارکت در توساته رلاد
اقتصادی همی یح ار این ب ر ری دانبت .به وریکه در ررای ادهای رلاد ،ارنی رتالیات
آنها تشتیی داد لد  ،به مقام آنها اوترام گذالته لد

نمی اه را بارای تونیاع م صافانهتار

م ایای رلد امکانپذیر ساند .توانم دسانی اقتصادی دسترسی هم ننان هم مردان باه م اابع
ررصتهای اقتصادی ان جمله مشا
توسته خدمات را رراهم

جدید ،گبتری سرمایههاای مولاد ،توساته م اارتهاا

میک د.

تحااوالت اخیاار در ضااتیت

یژگاایهااای اقتصااادی – اجتماااعی کشااورها بااه یااژ

درکشورهای در وال توسته ساش لد است که نقن ننان هم ان ج اه اقتصادی هام ان ج ااه
اجتماعی در جامته ر ندی متفا ت ان قا به خود بگیرد .بکر )1۹۹1( 1چرلیح )۲000( ۲نشان
داد اند که توییرات رخ داد در مشتصات

یژگیهای اقتصادی -اجتماعی نناان سااش لاد

است تا با ار این نرخ مشارکت نیر ی کار ننان ،نقن ضتیت اقتصادی مردان جاوان در ر ناد
اند اج تشکی خانواد بهمراتش کاهن یابد عوام دیگری در لاک گیاری اند اج جواناان
اهمیت یژ پیدا ک د .یور یچ )۲010( ۳با استفاد ان یک مدل لجباتیک ساتی کارد اسات تاا
نشان دهد که تمای مردان ننان جوان برای انجام ا لیح اند اجلان تا چه وادی تحات تااثیر
ضتیت اقتصادی با ثاات مردان نی استقالل اقتصادی ننان قرار گررته است .ا نشان میدهاد
که نرخ مشارکت اقتصادی ننان ر ندی ر به رلد دالته که ایح امار باه لادت متااثر ان ب ااود
سطح تحصیالت سایر یژگی های ننان بود است .ایح امر ساش لد که باا تقویات اساتقالل
اقتصادی ننان ،سح ا لیح اند اج آنها نی ار این یابد.
مبانی نظری
تحوالت اجتماعی ،رره گی اقتصادی در دهه های اخیر موجش لد است که نرخ مشاارکت
التوال ننان تحت تاثیر قرار گیرد .امر ن در جوامع ص تتی کشورهای در وال گذار مطالتات
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
)1 Becker (1991
)2 Cherlin (2000
)3 Yurovich (2010
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نیادی در وون اقتصاد جمتیت تاثیر التوال ننان بر ساختار خانواد

وتی ساکهای نندگی

انجام لد است .محققان نی بر ایح موضو اذعان دارند که التوال ننان تااثیرات انکارناپاذیری
بر ر آ جبم ننان ،رابطه ننالویی ،جمتیت ،نقن مادری اقتصااد خاانواد دارد ان م ظار
دیح نی ایح موضو نمی تواند نادید گررتاه لاود .باا توجاه باه اهمیات ن ااد خاانوار نقان
سرپرست در تامیح نیانهای اصلی اعضای آن ان یک سو ان سوی دیگر نقن انکارناپذیر نناان
در رلد لکورایی جوامع ،س م آنان در محاساات ملی کمتر به چشم میآید.
ان رف دیگرموضو التوال سرپرستان خانوار در نقاط ر ستایی به یژ نناان سرپرسات
خانوار به لحاظ تاثیری که بر تولید ناخالی داخلی ،درآمد ملی ،تونیع مصرف ملی یک کشور
دارد ،می تواند مورد توجه اندیشم دان ،محققان سیاستگذاران قرار گیرد .لذا در دهههای اخیار،
با توجه به توییرات رخ داد در یژگیهای اقتصادی -اجتماعی ننان

ر د ارراد با تحصایالت

باالتر ،مطالتهی عوام موثر در مشارکت اقتصادی آن ها التوال ننان را ضار رتی انکارناپاذیر
ساخته است.
ان آنجا که التوال ننان تابع عواما اقتصاادی ،اجتمااعی ،جمتیتای وتای سیاسای اسات،
ب ابرایح برای بررسی مشارکت آنها در جامته نمیتوان بهصورت صرف به یک ج اه ان موضاو
توجه دالت .مبلما محد د کردن مطالتات وون ننان در یکی ان ابتاد نمیتواند تصویر ر ل ی
ان بحث را به نماین بگذارد .در نتیجه ستی لد است عال بار آنکاه الاتوال نناان ان م ظار
اقتصادی مورد تج یه تحلی قرار میگیرد ،انمتویرهای دیگر نی ب ر گررته لود (عر

ماانار

علیپور نار نیاکوکی  .)1۳۹۴عوام موثر بر مشارکت التوال ننان در جامتاه ،بارای مثاال
نرخ مشارکت ننان به لدت تابتی ان عام های اقتصادی_اجتماعی جمتیتی است .تحصیالت،
درآمد سایر ارراد درخانواد  ،ضتیت ننالویی ،سح ،بتد خانوار ،مح اقامت ،مذهش

ضتیت

درآمدی خانوار (لوسی دیلو ،1موسا آکار  ۲010کا ند عوضتلیپاور ننادی داماحکشاید .
 )1۳۹0عواملی هبت د که در مطالتات متتلو بر آنها تاکید لد است..
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Losiddilo and et al.
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یکی ان پین لرطهای توسته پایدار کاهن رقر توانم دسانی ننان در م ا

ر ستایی

میبالد .ان ایح نقطهنظرتوانم دسانی اقتصادی ننان مبتل م ت ظیم سیاستهای عمومی م اسش،
ر یکرد کالننگر

تت د بل دمدت است که باید در چشماندانها لحاظ لود

ان رری در

کوتا مدت عدم تاتیض ج بیتی باید در راوی ببتههای سیاستگذاری برنامهری ی گ جاند
لوند .چ انیه دسترسی برابر به سرمایهها ،امکانات آمونلی ب دالتی بیشتر ان گذلته در نظر
گررته لود میتوان ررصتهای لولی خوبی را چه برای مردان چه برای ننان تجبم کرد که
م جر به کاهن نابرابری کاهن رقر لود (سانمان همکاری توسته اقتصادی.)۲010 ،1
لرمح

د ( )1۳۷۶در کتا

دیدگا های نویح جامتهل اسی بیان میک د که «م متریح پایگا

نن در هر مکانی ،می ان مشارکت ا در نندگی اقتصاادی ک تارل ا بار دارایای محصاوالتی
است که تولید میک د» .بارایح اسااس ،لا اخت وجام ایاح مشاارکت تحاوالت آن در اد ار
متتلو تاریخ به ل اخت پایگا نن در جامته کمک اراری ماینمایاد .بارای ر لاحتار لادن
اهمیت رتالیت ننان در خانه ،میتوان جایگا ننان را ان ری س م آنان در ک ارنی ارا د ی
جامته مورد بررسی قرار داد (امیح رلتی  .)1۳۷۵مطالتاات نیاادی نشاان داد اسات کاه نارخ
مشارکت اقتصادی ارراد بتصوص تا ود نیادی متاثر ان ب اود سطح تحصیالت آمونیهای
عالی بود است (یور یچ  .)۲010لذا ،گباتری کیفای دانشاگا هاا موسباات آماونی عاالی
میتواند تبریعک د تولید ناخالی ایجاد التوال لود.
دانشگا ها مؤسبات آمونی عالی ،با توجه به نقن جایگاهی که در تولید انتقال دانن
دارند ،میتوان د عام م م توسته تحق اقتصاد دانانب یاان در ساطح ملای م طقاهای بالا د
(ترانی هالبورث .)۲010 ۲دیگر تحقیقات تجربی در سطح ملی (هوگی
کانیل

جانباتون۲00۹ ۳

ان دن بوی )۲010 ۴نی نشان داد است که در کشورهای پیشررته دانشگا ها در توسته

ملی ،م طقهای محلی نقن اساسی دارند (تریپ

سی ونیک اسمیث .۵)۲01۵

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
)1 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
2 Trani & Holsworth
3 Huggins & Johnston
4 Caniëls & van den Bosch
5 Trippl ,Sinozic & Smith
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"توسته دانن ب یان بدیح مت است که اساس توساته یاک جامتاه در تماام ابتااد اقتصاادی،
اجتماعی ،رره گی سیاسی تولید ،انتقال الاعه دانن استفاد ان آن در جامته اسات .توساته
دانن ب یان ،برخالف راهاردهای رایاج در کشاورهای در واال توساته ،ان پااییح باه بااال لاک
میگیرد بهعاارت دیگر ،دانشی که موجش توسته یک م طقه در تمام ابتاد میلود ،در درجاه ا ل
توسط مردم آن م طقه در تمام س یح -کبش میلود ،انتقال مییاباد ،الااعه پیادا مایک اد باه
ب ر برداری میرسد .دانن کبش لد توسط مردم م ا

همجوار ،دیگر م اا

کشاور ماردم

دیگر کشورهای ج ان نی بهنحوی به م طقه مدنظر انتقاال پیادا مایک اد در آن تار یج ان آن
استفاد میلود" (انتظاری.)1۳۹۷ ،

تحقیقات انجام شده
لوسی دیلو ،موسا آکار ( )۲010با توس به یک مدل لجباتیک ارتاااط بایح متویرهاایی نظیار
سطح تحصیالت ،ضع ننالویی ،م طقه سکونت مذهش ،نناان سااکح در م طقاهای ان کشاور
تان انیا را مورد بررسی قرار داد اند .نتایج واکی ان آن است که در تان انیا ،متویرهایی نظیر م طقه
سکونت ننان دارای اثر مثات مت اداری بر ار این لانس لا

بودن ننان لارکت آنهاا در

رتالیتهای اجتماعی سیاسی دالته ،دروالیکه متویرهای سطح تحصیالت مذهش دارای اثار
مت اداری نمیبال د.
علیر م ایحکه ه ون نرخ مشارکت ننان در کشور آرریقاای ج اوبی نباات باه ماردان کمتار
است ،اما یاکوبو )۲010( 1با استفاد ان یک مدل رگرسیون لجبتیکی نشان داد که ایح نرخ برای
ننان آرریقای ج وبی بهخا ر ب اود چشمگیر مشتصههای اجتمااعی -اقتصاادی آنهاا ،ارا این
قاب توج ی دالته است در بیح ایح مشتصهها ،سطح تحصیالت ننان نقن قابا تاوج ی در
ار این نرخ مشارکت آنها دالته است .ان نظر اقتصادی یاکوبو ترجیح میدهد که ایح پدیاد را
به ع وان ار این در سرمایه انبانی نناان متررای ک اد کاه توانباته اسات در الاتوال ارا این
رتالیتهای اقتصادی ننان آرریقای ج وبی نقن بب ایی را ایفا نماید.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
)1 Yakubu(2010
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لاهیح لابیر رریدی )۲01۵(1با استفاد ان مدل لجبتیک به بررسی عوام موثر بر ضاتیت
التوال ننان پرداخت د نشان دادند که تحصیالت

ضع ننالویی تااثیر مثاات بار الاتوال نناان

دارد .اما التوال ننان در وون ر ستایی کمی متفاا تتار ان بتان لا ری

یرر ساتایی اسات.

بهدلی آنکه رتالیتها در ر ستاها ممکح است بیشتر ان مجاری یررسمی انجام لود.
مارکبو

تامار  )۲011(۲اثرات ار این بیکاری بل دمدت بر کاهن رلد اقتصادی را با

بهکارگیری مدل لجبتیک در کشور استونی نشان دادند .همی یح آنها نشان داد اند اررادی که
در م ا
مطلو

ر ستایی

م طقه ص تتی لمال لرق استونی نندگی میک د ،نتوانبت د ان لرایط

اقتصاد کالن ی د ر های رکود اقتصادی در مقایبه با مردم ساکح در م ا

سایر م ا

ل ری

کشور برخوردار لوند .ایح موضو داللت بر ایح دارد که موقتیت جوراریایی

مبتق ان یژگیهای نندگی ارراد ،نقن م می را در بیکاری بل دمدت در لرایط ر ن

رکود

اقتصادی ایفا می ک د .نتایج ایح تحقی نشان داد است که تحصیالت رابطه خطی با بیکاری
بل دمدت دارد .ارراد با سطح تحصیالت ابتدایی ۵/۲ ،برابر ارراد با سطح آمونی متوسطه ۲/۲
برابر لانس بیشتری برای باقی ماندن در بیکاری بل دمدت در مقایبه با ارراد با تحصیالت
دانشگاهی در سال  ۲00۶دالت د .در ایح مدل بیکاری بهع وان متویر اببته متویرهای مبتق
نی سح ،ج س ،تحصیالت ،قومیت مکان جوراریایی بود است.
محققان دیگر ان جمله ررار )۲001( ۳نی اعالم نمودند که تاکیاد بار درآماد کباش لاد ان
وون های رسمی نگا به وضور ننان در بانار کار بهدلی نادید گررتح کار ننان در بتنهای
یر رسمی ان جمله در بتن ر ستایی کشا رنی تولید کاال خدمات در م ل ناقی است
نیان به تتریو متیارهای جدید دارد.
 -۱نگاهی به جمعیت روستایی در ایران
گراین به سکونت در ل رها ی یک صد سال اخیر باعاث لاد اسات کاه باه تادریج ماردم
بیشتری مح سکونت خود را ان م ا

ر ستایی به م ا

ل ری م تق ک د ایح امر ،رلاد

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Shaheen et al 2015
2 Ülle Marksoo and Tiit Tammaru
)3 Farrar (2001
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جمتیت ل ری را به دناال دالته بال د .ل رنشی ی متلول عوام متتلفی است که آ اان آن را
با انقال

ص تتی می دان د سپس توسته لاکه را ها تمای بشر به ایجاد یک نندگی دسته

جمتی ،توسته ماادالت کاال ،پیشررت های ر ی توسته رح آ ری ا العات ان دیگر عواملی
هبت د که م جر به انتقال جمتیت ان ر ستاها به ل رها لد است (علی پور ،اهری قادرت
کریمی .)1۳۹۵
جدول  -۱تعدادجمعیت کل کشور ،روستایی و نسبت جمعیت روستایی به کل کشور ۱۳۳۵-۱۳۹۵
سال

جمعیت کشور

جمعیت روستایی*

نسبت جمعیت روستایی به کل

1۳۳۵

1۸۹۵۴۷0۴

1۲۹۵۲0۸۳

0٫۶۸

1۳۴۵

۲۵۷۸۸۷۲۲

1۵۹۹۲۹1۲

0٫۶۲

1۳۵۵

۳۳۷0۸۷۴۴

1۷۸۵۴0۶۴

0٫۵۳

1۳۶۵

۴۹۴۴۵010

۲۲۶00۴۴۹

0٫۴۶

1۳۷0

۵۵۸۳۷1۶۳

۲۴000۵۶۵

0٫۴۳

1۳۷۵

۶00۵۵۴۸۸

۲۳۲۳۷۶۹۹

0٫۳۹

1۳۸۵

۷0۴۹۵۷۸۲

۲۲۲۳۵۸1۸

0٫۳۲

1۳۹0

۷۵1۴۹۶۶۹

۲1۵0۳00۸

0٫۲۹

1۳۹۵

۷۹۹۲۶۲۷0

۲0۷۷۹۴۲۳

0٫۲۶

م اع :مرک آمار ایران نتایج سرلماری در سالهای متتلو
* جمتیت یر ساکح ،به جمتیت ر ستایی اضاره لد است.

همانگونه که درجد ل  1مالوظه میلود ،در سالهای اخیر لاهد کاهن نبات جمتیت
ر ستایی به جمتیت ک کشور بود ایم به وریکه ایح نبات ان  0/۶۸در سال  1۳۳۵به 0/۲۶
در سال  1۳۹۵کاهن پیدا کرد است .در دهههای اخیر ار این جمتیت ل ری نبات به ک
جمتیت کشور نشان ده د ار این تتداد جمتیت ل رها
نالی ان م اجرت ر ستاییان به ل ر

کاهن جمتیت ر ستایی است که

یا تادی ر ستا به ل ر میبالد .در نمودار  1نی نشان

داد لد است که جمتیت در نقاط ر ستایی انسال  1۳۷0ر به کاهن گذالته است.
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نمودار  -۱جمعیت روستایی کشور طی سالهای ۱۳۳۵-۱۳۹۵

 -۲نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در نقاط روستایی
در ایح قبمت نگاهی به نرخ مشارکت ننان نرخ بیکااری نناان در نقااط لا ری ر ساتایی
کشور خواهیم پرداخت .نرخ مشارکت اقتصادی نشان ده اد نباات جمتیات رتاال د سااله
بیشتر به جمتیت د ساله بیشترکشور اسات کاه عرضاه نیار ی کاار در جامتاه را باه ناوعی
نمای دگی میک د .همانگونه که جد ل  ۲نشان میدهاد نارخ مشاارکت نناان ر ساتایی ان نارخ
مشارکت ننان در نقاط ل ری بیشتر است ان رف دیگر برعکس نرخ بیکاری ننان در نقاط
ل ری ان نقاط ر ستایی بیشتر است.
جدول  -۲نرخ مشارکت ،نرخ بیکاری در نقاط روستایی و شهری کشور ۱۳۸۷-۱۳۹۴
زنان شهری

زنان روستایی
سال

نرخ مشارکت

نرخ بیکاری

نرخ مشارکت

نرخ بیکاری

1۳۸۷

۲0٫0

۷٫1

1۲٫۹

۲۳٫0

1۳۸۸

1۸٫1

۶٫۵

1۳٫1

۲۲٫۶
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ادامه جدول  -۲نرخ مشارکت ،نرخ بیکاری در نقاط روستایی و شهری کشور ۱۳۸۷-۱۳۹۴
زنان شهری

زنان روستایی
سال

نرخ مشارکت

نرخ بیکاری

نرخ مشارکت

نرخ بیکاری

1۳۸۹

1۸٫۴

۸٫۶

1۳٫0

۲۶٫۵

1۳۹0

1۵٫0

۹٫۸

11٫۷

۲۶٫۲

1۳۹1

1۵٫۷

۹٫۴

1۲٫۹

۲۴٫۴

1۳۹۲

1۳٫۸

۸٫۶

11٫۸

۲۴٫۷

1۳۹۳

1۴٫۴

10٫۴

1۲٫۶

۲۳٫۶

1۳۹۴

1۴٫۵

۸٫۹

1۲٫۸

۲۳٫۸

1۳۹۵

1۶٫1

10٫۳

1۴٫۵

۲۴٫۸

1۳۹۶

1۷٫۳

۸٫۵

1۵٫۵

۲۴٫0

م اع:مرک آمار ایران نتایج آمارگیری نیر ی کار در سالهای متتلو

 -۳وضعیت تحصیالت زنان روستایی در ایران
ا آخریح سرلماری عمومی نفوس مبکح درسال  ،1۳۹۵نقاط ر ستایی کشور با جمتیات
 ۲0۷۷۹۴۲۳نفاار در اختیااار دالااتح وااد د  ۲۷درصااد تولیااد ناخااالی داخلاای (پژ هشااکد
آمار )1۳۹۵ت ا  ۲/1۳درصد ان جمتیت آن را ننان دارای تحصیالت عالی تشکی میدهد .بد ن
لک عرضه نیر ی کار با کیفیت دارای تحصیالت عالی ایجاد التوال برای آنها ان م متریح
عوام مورقیت جامته به وبا

میآید .ج اتگیاری سیاساتگاذاران تصامیمگیرنادگان در

ار این التوال نیر ی انبانی کاهن نرخ بیکاری بر ار این تولید ناخالی داخلای مایتواناد
ببیار موثر بالد به وریکه در کلیه برنامههای توسته پ ج ساله ایح هدفگذاریهاا را مایتاوان
به ضوآ دید.
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جدول  -۳نسبت زنان روستایی دارای تحصیالت عالی به جمعیت روستایی۱۳۸۴-۱۴۰۴ :
ننان ر ستایی دارای تحصیالت عالی

سال

جمتیت ر ستایی

1۳۸۴

۲1۸۷۶۵۷۲

1۶۲۶1۷

1۳۸۵

۲1۷۷۵۵۶۹

1۹۳۷۲۹

0٫۸۹

1۳۸۶

۲1۵۳۲۳۵۲

۲۲1۴۳1

1٫0۳

1۳۸۷

۲1۲۵۳۵۷۷

۲۷۷۶1۶

1.۳1

1۳۸۸

۲0۹۷۴۸0۳

۲۷۹۸۹۹

1٫۳۳

1۳۸۹

۲0۶۹۶0۲۹

۳0۹۸۸۷

1٫۵0

1۳۹0

۲0۴1۷۲۵۴

۳۶1۸۵۲

1٫۷۷

1۳۹1

۲10۹۲1۹۶

۳۹۹00۵

1٫۸۹

1۳۹۲

۲110۷۹۶۸

۴۲۸۹۹۲

۲٫0۳

1۳۹۳

۲1101۲۶۷

۴۳۴۴۶۳

۲٫0۶

1۳۹۴

۲110۴۶0۳

۴۴۸۷0۲

۲٫1۳

*1۳۹۵

۲0۷۷۹۴۲۳

تتداد

نبات به جمتیت
0٫۷۴

۲٫۴0

*1۴00

۳٫1۴

*1۴0۴

۳٫۷۳

م ابع :مرک آمار ایران نتایج سرلماری عمومی نفوس مبکح  1۳۹۵نتایج آمارگیری نیر ی کار در سالهای متتلو
* پین بی ی محاساات محق

نمودار  -۲نسبت زنا ن روستایی دارای تحصیالت عالی به جمعیت روستایی طی سالهای ۱۳۸۴ -۱۳۹۴
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جد ل  ۳نمودار  ۲ضتیت ننان ر ستایی دارای تحصیالت عالی که ان دانشگا ها مراک
آمونی عالی رارغالتحصی لد اند را ی سالهای  1۳۸۴تا  1۳۹۴نشان میدهد .همانگونه که
مشاهد میلود نبات ننان دارای تحصیالت عالی ان  0/۷۴درصد در سال  1۳۸۴به ۲/1۳
درصد در سال  1۳۹۴ار این پیدا کرد است .پینبی ی برای سالهای آتی نی واکی ان ایح
ار این است به وریکه در سال  1۴0۴به  ۳/۷۳درصد خواهد رسید.

روش تحقیق و دادهها
در ادبیات مربوط به بررسی ضتیت اجتماعی -اقتصادی ننان ،مدل های رگرسیون لجباتیکی
عمدتا به ع وان یک اب ار کارآمد مترری لد اند .ایح قبمت به مترری مدل داد های مرتاط با
عوام موثر بر لا

بودن ننان سرپرست خانوار می پرداند .ب ابرایح ،باا اساتفاد ان داد هاای

رآ نمونه گیری ان ه ی ه -درآمد خانوارهای ر س تایی مرکا آماار ایاران در ساال  1۳۹۴کاه
لام 1۹۳۸1خانوار می بالد به کارگیری مدل لجبتیک ،نقن ج بیت سرپرسات خاانوار
سایر یژگیهای قاب اندان گیری ان ایح رآ ،بر ر ی لا

بودن سرپرسات خاانوار ماورد

بررسی قرار می گیرد .به عاارت دیگر ،سؤالی که در ایح بتن مطرآ مورد بررسی قارار مای
گیرد ایح است که آیا ج بیت سرپرست خانوار می تواند نقشی در ارا این اوتماال (لاانس)
لا

بودن سرپرست خانوار با ثابت بودن سایر عوام دالته بالاد ایاح موضاو در ساطح

داد های مربوط به خانوارهای ر ستایی ماورد تج یاه تحلیا قارار گررتاه ان نارم ارا ار
 Eviewsاستفاد لد است.
هدف ایح است که نشان داد لود کدامیک ان یژگیهای سرپرسات خاانوار نن مایتواناد
اوتمال ب اود در التوال نقن اقتصادی آنان در بتن رسمی قابا انادان گیاری اقتصااد را
ار این دهد .ایح امر کمک خواهد کرد تا سیاستگذاران اقتصادی عوام ماوثر بار لاا

لادن

ننان را برای سالهای آتی با دقت وباسیت بیشتری مورد توجه قرار ده اد ،چراکاه هار چاه
ایحگونه سیاستگذاریها موثرتر بال د ،میتوان انتظار دالت تا در آی د لانس لا

لدن نناان

اثر تحصیالت عالی زنان روستایی بر اشتغال در نقاط روستایی ایران 79

نی ار این یارته به اع آن نقن اقتصادی آنها در بتن رسمی قاب اندان گیری اقتصاد نی
پر رنگتر خواهد لد.
در ایح مقاله ستی لد است با استفاد ان یژگیهای اجتماعی -اقتصاادی نناان سرپرسات
خانوار داد های ارآ آماارگیری ان ه ی اه -درآماد خاانوار ر ساتایی  1۳۹۴متررای مادل
رگرسیونی لجبتیک ،ضمح بررسی عوام موثر بر ار این لانس لاا

باودن نناان سرپرسات

خانوار در مقاب ماردان سرپرسات خاانوار ،نقان ج بایت سرپرسات خاانوار ساایر عواما
اقتصادی -اجتماعی مؤثر بر لا

بودن سرپرست یک خانوار ر ستایی ،مورد تج یاه تحلیا

قرار گیرد .در ادامه قا ان تج یه تحلی داد ها ،ضتیت جمتیتی سطح تحصایالت نناان
ر ستایی در کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
 -۱مدل مورد استفاده ،لجستیك:۱
ان آنجائیکه داد های مربوط به متویر اببته ت ا د مقدار صفر یک را به خود میگیارد ،لاذا
بر اساس ماانی نظری دیگر نمیتوان با توس به ر ی وداق مربتات متماولی ،نقان عواما
مؤثر بر لا

بودن یا ناودن سرپرست خانوار را مورد بررسی قرار داد .به عاارت دیگار ،نماانی

که متویر اببته ت ا د مقدار یک یا صفر را اخذ میک د مایتاوان نشاان داد کاه مقادار متویار
اببته بیانگر



  Y | X   P Y  1 | Xخواهد بود که عددی بیح صفر یک مایبالاد.

لذا استفاد ان رهیارت وداق مربتات متمولی نمیتواند تضمیح ک د که مقدار برآ رد لد برای
^
 ، Y | X  ،Yبیح صفر یک بدستآید عال بارآن ،مشاکالت دیگاری نظیار ناهمباانی





اریانس  ...نی

جود خواهد دالت .ب ابرایح برای ررع چ یح مشکلی ان تابع تونیع لجباتیک

استفاد میلود .تابع تونیع لجبتیک عاارت است ان:
()1

1
ez

z
1 e
1 e z

PZ ( Z  z ) 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
)1 Gujarati (2004
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که در آن قتی  ، z  مقدار اوتمال برابر با یک خواهد لد ه گاامیکاه ، z  
مقدار اوتمال برابر با صفر میلود.
برای ایحکه بتوان اثر متویرهای توضیحی را بر ر ی اوتمال اخذ یک یژگای را بدساتآ رد
(با تضمیح ایحکه مقدار اوتمال بیح صفر یک بالد) تابع رگرسیونی را میتوان بهصورت نیار
تصریح نمود:
()۲

e  1  2X i 
1  e  1  2X i 



1

1  e  1  2X i 

Pi   Y  1 | X i  

که در آن  Piاوتمال یک بودن مقدار ( Yبرخورداری ان یژگی تتریو لد برای  )Yبارای
خانوار  iام را که دارای خصوصیت  Xiمایبالاد ،ارائاه مایدهاد .واال اگار تتاداد متویرهاای
توضیحی بین ان یکی بالد ،میتوان رابطة روق را با ار دن ضرایش  iمت افر به ایح متویرهای
توضیحی ببط داد.
برای تفبیر نتایج واص ان رگرسیون روق( ،تفبیر ضرایش  ،) ˆiمیتاوان باه صاورت نیار
عم نمود:
1

 1  2 X i 

1  Pi 

1 e
که در آن  1  p iبیانگر اوتمال برخوردار ناودن خانوار  iام ان یژگی  Yمیبالد.

Pi
 e  1  2X i 
1  Pi

نبات روق بیانگر نبات لانس 1میبالد .بهعاارت دیگر ایح نبات ،لانس خانوار  iام برای
برخوردار بودن ان یژگی  Yدر مقاب عدم برخورداری ان آن را نشان میدهد .با گررتح لگاریتم
ایتی ان د

رف رابطهی روق ،میتوان نولت:
()۳

 P 
Li  ln  i   1  2 X i
 1  Pi 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Odd Ratio
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که در آن ضریش  2بیانگر می ان توییر در لگاریتم لانس برخورداری ان یژگی  Yبرای
خانوار  iام است .ان آنجائیکه تادی لگاریتم یک تادی یک وا است ،لذا اگر ایح ضریش مثات
بالد ،به ورکلی میتوان نتیجه گررت که متویر  Xiلانس برخورداری ان یژگی  Yرا برای
خانوار  iام ار این میدهد .هرچه مقدار ایح ضریش ب رگتر بالد ،اثر ایح متویر بر ار این
را به

لانس برخورداری ان یژگی  Yبرای خانوار  iام بیشتر خواهد لد (یت ی مقدار
اندان اثر ن ایی  2 e 2ار این میدهد به تاع آن اوتمال  Piب رگتر خواهد لد ،یت ی
اوتمال ای که  Yi = 1لود ب رگ تر خواهد لد) .برعکس قتی ایح ضریش م فی بالد آنگا می
توان نتیجه گررت که متویر  Xiمقدار لانس
بالد کاهن میدهد

را برای نمانی که خانوار یژگی  Xiرا دالته

به تاع آن اوتمال  Piکوچکتر

در مقاب اوتمال(  )1 - Piب رگتر

خواهد لد (یت ی اوتمال ای که  Yi = 0بالد ،ب رگتر خواهد لد) (گوجاراتی  .1)۲00۴رابطهی
( )۳ما ای تفبیر ضرایش رگرسیونی در بتن بتدی قرار خواهد گررت.

 -۲عوامل مؤثر بر شاغل بودن سرپرست یك خانوار روستایی
سرمایهگذاری در وون آمونی عالی همی یح گبتری امکانات تحصیلی در سطح دانشگا هاا
موسبات آمونی عالی در چ د دهه اخیر باعث لد است که گراین به تحصیالت عالی چاه
در مردان چه در ننان در ک کشور ار این یابد .گاراین باه تحصایالت عاالی مایتواناد باه
ررصت های لولی جدید م جر لود که ایح نیا بار ارا این تولیاد ناخاالی داخلای کااهن
نابرابری رقر تاثیرگذار است.
همانطور که پیشتر الار لد ،با استفاد ان مدل لجبتیک ،میتوان نشان داد که مشتصههاای
اجتماعی -اقتصادی یک خانوار تا چه ودی بر لانس دارا بودن یک یژگی خاص بارای اراراد
مورد بررسی در یک تحقی موثرند .یکی ان مبائ م م در بررسی رتالیت اقتصادی ننان ،توجاه
به عوام موثر بر ضتیت التوال ننان سرپرسات خاانوار مایبالاد .آگااهی ان لادت اهمیات
ج بیت بر لا

بودن سرپرست خانوار میتواند بهنوعی بیانگر ایح بالد که آیاا سرپرساتان نن

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Gujarati
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یک خانوار می توان د به همان اندان که سرپرستان مرد لانس لا

بودن را دارند ،آنهاا نیا ان

ایح لا نس برخوردار بال د عاال بار ج بایت ،ساح سرپرسات خاانوار ،ساطح تحصایالت،
ضتیت اقتصادی ان م متریح متویرهای مربوط به یژگایهاای اقتصاادی -اجتمااعی باهلامار
می آی د .ان آنجایی که دسترسی مبتقیم به درآمد خانوارها امکان پذیر نیبت ،ستی لد است که
متویرهایی نظیر لگاریتم ک متارج خانوار ،نحو تملک خاناه دالاتح سایله نقلیاه لتصای
به ع وان متیاری ان سطح توانم دی اقتصادی خانوار مورد استفاد قرارگیرند .با م ظور کردن ایاح
متویرها بهع وان متویرهای توضیحی مدل ،متویر اببتهی کیفی (در متادله  ،)۳بیانگر لا

بودن

سرپرست خانوار (عدد یک) عدم التوال ا (عدد صفر) میبالد .به اور خالصاه ،متویرهاای
نیر بهع وان عوام مؤثر بر لا

بودن سرپرست خانوار در نظر گررته لد اند:

 :Lexpلگاریتم ک متارج خانوار (بهع وان متیاری ان سطح درآمد خانوار)
 :Sexج س سرپرست خانوار (مرد= ،1نن=)0
 :Ageسح سرپرست خانوار بهع وان متیاری ان تجربه کاری ا
 :Degreeضع تحصیالت (دیپلم نیر دیپلم= ،0روق دیپلم باالتر=)1
 :Malekiyatنحو ی تملک خانه مبکونی (دارای م ل = ،1در یر ایحصورت =)0
 :CAR1خانوار داری اتومای لتصی میبالد= ،1در یر ای صورت=0
(:Maritalدارای همبر کد= ،1در یر ای صورت کد =)0

یافتههای مدل لجستیك
جد ل  ،۴نتایج واص ان برآ رد مدل لجبتیک را بارای داد هاای ارآ نموناهگیاری ان ه ی اه-
درآمد خانوار ر ستایی سال  1۳۹۴ارائه میدهد .1در ایاح جاد ل ،ماالص تصامیمگیاری در ماورد
مت یدار بودن اثر متویرها بر لانس التوال سرپرست خانوار ،سطح بحرانای  ۵درصاد تتیایح لاد
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 1ضرایش سطح مت ی داری هریک ان ضرایش در پیوست آ رد لد است.

اثر تحصیالت عالی زنان روستایی بر اشتغال در نقاط روستایی ایران 83

است .نتایج واکی ان آن است که سطح درآمد (متاارج) خاانوار Lexp ،1ج بایت دارای اثارات
مثات مت یدار در سطح  ۵درصد بر لا

بودن سرپرست خانوار میبال د .مثات باودن ضاریش

سطح درآمد بیانگر ایح است با ار این رلد اقتصادی ،انتظار مایر د کاه سرپرسات مارد خاانوار
لانس بیشتری برای پیدا کردن لو دالته بالد .ب ابرایح برای کشورهای در وال توسته کاه ه اون
اناالت سرمایه در آنها ببیار کمتر ان کشورهای توسته یارته است ،انتظار میر د که با بهکاارگیری
بیشتر فرریتهای تولیدیلان ار این وجم سرمایهگذاری ،سطح تولید اقتی اقتصااد را بتوان اد
ار این ده د .در نتیجه ار این در تولید م جر به ار این در الاتوال هام بارای نناان هام بارای
مردان خواهد لد .لذا میتوان انتظار دالت که در صورت جود رلد اقتصادی مثات ،ررصتهاای
لولی هم برای ننان هم مردان ار این یابد لی اثر آن بر التوال مردان بیشتر است.
انآنجاییکه آمار داد های مربوط به تجربة کاری برای اقتصاد ایران جود ندارد ،میتوان ان
سح سرپرست خانوار ،Age ،بهع وان یک تقریش ان آن استفاد کرد .متموال چاون تجرباه کااری
در ول نمان نیاد می لود لی پس ان گذلات نماان ،باا پیشاررت تک ولاویی اثار آن کااهن
می یابد ،ایح متویر به صورت یک تابع درجه د م ارد مدل میلود .نتایج نشاان داد اسات کاه
سابقهی (یا تجربهی) کاری دارای اثرات مثاات مت ایدار بار لاانس لاا

باودن سرپرسات

خانوار میبالد .بهعال  ،چون ضریش متویر  ،Age^2م فی ان نظر آمااری در ساطح  ۵درصاد
مت ی دار است ،لذا ایح اثر خطی نیبت بهصاورت یاک سا می درجاهی د م دارای مااک یمم
است .بهعاارت دیگر نقن تجربهی کاری ت اا تاا یاک وادی مایتواناد لاانس لاا

باودن

سرپرست خانوار را ار این دهد ان آن ود به بتد اثر آن کاهن مییابد .در نتیجه تجربه کاری
بهصورت  Uبرعکس ،لانس لا

بودن را تحت تاثیر قرار میدهد .ان نظر آماری مت یدار بودن

ضریش متویر مربوط بهنحو ی تملک خانه ،MALEKIYAT ،بیانگر ایح اسات کاه ناو تملاک
مبکح بر لانس التوال سرپرست خانوارهای ر ستایی تاثیرگذاراست .بر اساس ضاریش متویار
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 1ان نظر تک یکی ،یکی ان دالی استفاد ان لک لگاریتمی یک متویر(در ای جا متارج ک ) درمدل ایح است که
اریانس ایح متویر کاهن یابد تا دقت قدرت توضیح ده دگی مدل باال ر د.عال بر ایح قتی متویر توضیحی
بصورت لگاریتمی بالد ،تفبیر ضریش آن آسانتر خواهد بود.
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 ،Sexج س سرپرست خانوار ان نظر آماری در سطح  ۵درصد مت ی دار است لذا ج بایت بار
لانس لا

بودن ا موثر است .بهعاارت دیگر با ثابت بودن سایر عوام  ،اگر سرپرست خانوار

مرد بالد ،لانس لا

بودن ا ار این خواهد یارت .اما با لحاظ کردن متویر ج بیت همرا باا

تحصیالت ،بر اسااس نتاایج بدسات آماد  ،ضاریش م فای ان لحااظ آمااری مت ای دارباودن
 Sex*Degreeبیانگر ایح است که تحصیالت دانشگاهی مایتواناد اوتماال لاا

لادن نناان

سرپرست خانوار را نبات به مردان سرپرست خانوار ار این دهد .بهعاارت دیگر اگرچاه نناان
سرپرست خانوار در والت کلی نبات به مردان سرپرست خانوار لانس کامتاری بارای لاا
بودن دارند ،اما درصورتیکه ننان سرپرست خانوار ان تحصیالت دانشاگاهی برخاوردار بالا د،
لانس بینتری برای لا

لدن نبات به مردان خواه د دالت لذا نقان سا م اقتصاادی

آن ها در اقتصاد ار این خواهد یارت .بتال در ایح بتن نشان داد لد که رلد اقتصاادی اثار
مثات بر لانس التوال سرپرستان دارد .لذا با ررض جود رلد اقتصادی میتوان مطمئح بود کاه
ار این سطح تحصیالت ننان سرپرست خانوار ،لانس آنها را برای کبش ررصتهاای لاولی
ار این خواهد داد ایح خودکاهن رقر نابرابری رادر پی خواهد دالت.
جدول  -۴عوامل مؤثر بر شاغل بودن سرپرست یك خانوار روستایی
متغیر

برآورد ضریب

سطح معنیداری

عرض ان مادأ
توان د م سح ()AGE^2
ج س سرپرست خانوار (مرد= ،1نن=)Sex( )0
ج بیت همرا با تحصیالت ()Sex*Degree
نحو ی تملک خانه مبکونی (دارای م ل = ،1در یر ایحصورت =)0
()Malekiyat
خانوار داری اتومای لتصی میبالد= ،1در یر ای صورت=)CAR1( 0
ضع ننالویی (دارای همبر کد= ،1در یر ای صورت کد =)0
()Marital
لگاریتم ک متارج خانوار (بهع وان متیاری ان سطح درآمد خانوار)
()Lexp

-1۲٫۷
-0٫0۳
۲٫۳۴
0٫۶۷-

0٫00
0٫00
0٫00
0٫00

0٫۲۶

0٫00

0٫0۴-

0٫۴1

0٫۵

0٫00

0٫۷۷

0٫00

C

م اع :محاساات تحقی
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به ور خالصه ،ار این لانس ننان سرپرست خانوار ر ستایی دارای تحصیالت دانشاگاهی
برای لا

لدن ،خود یکی ان عالمتهای ببیار م م برای سیاستگذاران میتواند بهلمار آید.

ان آنجائیکه التوال م متریح عام در کاهن رقر نابرابری سایر آسیشهای اجتماعی بهلمار
میآید ،لذا می توان گفت که ار این سطح تحصیالت ننان ر ستایی ایجاد ررصتهای لاولی
در آی د میتواند مورد توجه تصمیمگیران سیاسگذاران قرارگیرد.

نتیجهگیری
بررسی مطالتاه یژگایهاای اجتمااعی  -اقتصاادی نناان ان جملاه ساطح تحصایالت ،نارخ
مشارکت ،التوال نرخ بیکاری میتواند ضتیتی ان مشارکت ننان در اقتصاد ایران بانار کاار
را ارائه نماید .بررسی اثر ج بیت در قالش یک مدل لجبتیک نشان داد که به ور کلی ج بایت
بر کبش لو

درآمد اثرگذار است .عال بر ج بیت ،نتایج نشان داد است که ساطح درآماد

خانوار نی اثرات مثات مت اداری بار الاتوال سرپرسات خاانوار دارد .تجرباهی کااری (ساح
سرپرست خانوار) نی اثر مثات مت اداری بر لانس مذکور دارد .به وریکه ابتدا تا یک وادی
ایح لانس ار این یارته ان آن ود به بتد اثر آن کاهن مییابد.
نتایج ایح مطالته همی یح نشان داد است که تحصایالت دانشاگاهی باهع اوان یاک عاما
تاثیرگذار اوتمال لا

لدن ننان سرپرست خاانوار ر ساتایی را نباات باه ماردان سرپرسات

ار این می دهد ان ایح ر ی ،نقن بیشتری را در بانارکار خواه اد دالات کاه کااهن رقار
نابرابری را میتواند بهدناال دالته بالد.
نتایج بدست آمد ان ایح بررسی نشاان مایدهاد ،نباات نناان دارای تحصایالت عاالی باه
جمتیت ک ر ستاها ان  0/۷۴درصد در سال  1۳۸۴به  ۲/1۳درصد در سال  1۳۹۴ار این یارتاه
است براساس پینبی ی به  ۳/۷۳درصد در سال 1۴0۴ار این پیدا مایک اد .ان ررای بارآ رد
مدل لجبتیک واکی ان آن است اگرچه ننان سرپرست خانوار در والت کلی نباات باه ماردان
سرپرست خانوار لانس کمتری برای لا

بودن دارند ،اما درصورتیکه ننان سرپرست خاانوار

ان تحصیالت دانشگاهی برخوردار بال د ،لانس بینتری برای لاا

لادن نباات باه ماردان
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خواه د دالت ان ایح ر با کبش لو

کاهن نابرابری ،اثر مثاتی بر رلاد تولیاد ناخاالی

داخلی هم ر ستا هم ک کشور خواه د دالت .ان آنجاییکاه ایاح تحقیا نشاان داد اسات
تحصیالت عالی میتواند لانس التوال را ار این دهد ،بهع وان یاک توصایه سیاساتی پیشا اد
میلود که گبتری کیفی توسته اقتصاد دانن ب یاان در دانشاگا هاا مؤسباات آمونلای
تحقیقاتی در دستور کار قرار گیرد .در نتیجه ایح اقدام میتوان کاهن نابرابری رقار هی ایح
رلد تولیدات در سطح م طقهای را انتظار دالت.

منابع


امیح رلتی ،نارسیس ( .)1۳۷۵بررسی ضتیت اقتصادی خانوارها با سرپرست نن ،پایان نامهی
کارل اسی ارلد ،دانشکد اقتصاد مدیریت ،دانشگا آناد اسالمی ،اود علوم تحقیقات.



انتظاری ،یتقو

( ،)1۳۹۷تحلی تأثیر دانشگا بر توسته م طقهای در ایران ،فصلنامه پژوهش و

برنامهریزی در آموزش عالی ،د ر  ،۲۴لمار  ،۲صی.۲۵-1


نندی ،را مه .)1۳۸۹( .بررسی ضتیت ننان سرپرست خانوار در ایران ی سالهای .1۳۸۵-1۳۷۵
پژ هشکد ی آمار.



جوادی پالاکی ،کور ی .)1۳۹۶( .وبا

تولید بتنهای اقتصاد در وون ی ر ستایی

.1۳۹۳پژ هشکد آمار.


لرمح،

د .)1۳۷۶(.دیدگاههای نوین جامعهشناختی ،ترجمه مصطفی انکیا ،ت ران ،انتشارات

کی ان.


عر

مانار ،عااس علیپور ،محمد صادق نار نیاکوکی ،یاسر .) 1۳۹۴(.تحلی عوام اجتماعی-

اقتصادی موثر بر التوال ننان در ایران ،فصلنامه اقتصاد و الگوسازی .لمار 1۷

( 1۸سال

چ ارم) .صی.۹1-۷۵


علیپور محمد صادق ،اهری قدرت ،کریمی خدیجه .بررسی تأثیر ل رنشی ی بر لاخیهای
توسته با تأکید بر نتایج سرلماریهای  .1۳۸۵-۹0فصلنامه جمعیت۸۳( ۲0 .1۳۹۲ .
۶۶

-۴۹: )۸۴

87 اثر تحصیالت عالی زنان روستایی بر اشتغال در نقاط روستایی ایران
 تحلیلی بر ضع نیر ی کار.)1۳۸۸( . وبیح،کا ند

 را مه، محمدصادق نندی،عوضتلیپور



 نامهی انجمن جمعیّت،1۳۸۵ 1۳۷۵ مشارکت اقتصادی ننان در ایران بر اساس سرلماریهای
.1۴1-1۶۸ :)۷( ۴ ،شناسی ایران
 نقن.)1۳۹0(. مرجان، دامحکشید

 را مه، محمدصادق نندی، وبیح عوضتلیپور،کا ند

 فصلنامه علمی– پژوهشی،عوام مؤثر بر التوال ننان در ایران

ج بیت درمشارکت اقتصادی

.۲11  تا1۸۹  صی.)۲۳( ۶  لمار-1۳۹0 نمبتان

 پایی.سیاستگذاری اقتصادی

 در سالهای متتلو، سرلماری عمومی نفوس مبکح،مرک آمار ایران



مرک آمار ایران نتایج آمارگیری نیر ی کار در سالهای متتلو



.1۳۹۳ ، نتایج ه ی ه درآمد خانوار،مرک آمار ایران



.1۳۸۹ ، مرک آمار ایران.1۳۷۵-1۳۸۵  اقتصادی ننان در ایران-یژگیهای اجتماعی
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Dependent Variable: EMPLOY
Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson / Marquardt steps)
Date: 06/03/17 Time: 17:19
Sample: 1 19381
Included observations: 19381
Convergence achieved after 5 iterations
Coefficient covariance computed using observed Hessian
Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

C
LEXP
SEX
AGE2
MARITAL
SEXDEGREE
CAR1
MALEKIYAT

-12.75858
0.779776
2.348922
-0.031733
0.506035
-0.675020
-0.044605
0.260083

0.683763
0.037160
0.088245
0.000715
0.083953
0.130092
0.055265
0.073681

-18.65937
20.98442
26.61830
-44.40661
6.027574
-5.188794
-0.807118
3.529844

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.4196
0.0004

McFadden R-squared
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Restr. deviance
LR statistic
Prob(LR statistic)

0.362720
0.458846
0.780836
0.784085
0.781901
23721.71
8604.329
0.000000

Mean dependent var
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Deviance
Restr. log likelihood
Avg. log likelihood

0.698674
0.347643
2341.335
-7558.691
15117.38
-11860.86
-0.390005

Obs with Dep=0
Obs with Dep=1

5840
13541

Total obs

19381

