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 ۱۹-۱، صفحات ۱۳۹۴ بهار، ۱، شمارة ۱۸فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

 رانيدر ا ييعوامل مؤثر بر درآمد شاغالن روستا يبررس

  ∗∗∗∗يناصر شاهنوش ومه جهانگرد، يحل ،يوانيفاطمه گر
  ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ :تاريخ پذيرش   ۳۰/۱/۱۳۹۳: تاريخ دريافت

  دهيچک

 ياقتصـاد  ةدر رشد و توسع سزاهب ینقش ايفایبا  يانسان ةين عامل سرمايمؤثرتر مثابهآموزش به
در نظـر  بـا   .بوده اسـت  يزان اقتصاديرگذاران و برنامهاستيتوجه س کانون درکشورها همواره 

در  يانسـان  يرويـ ت نيـ فيک یارتقـا  يبرا نآن يسنگ يها نهيهزو تحمل  ت آموزشياهم گرفتن
 يافتيـ در قالـب تـابع در   ييآموزش بر درآمد افـراد روسـتا   ريتأث يبه بررس ة حاضرمطالعران، يا
 وبـرآورد اثـرات آمـوزش     يبـرا  يچندسـطح  ياستفاده از الگو آنبارز  ةنکت ونسر پرداخته يم

شـاغل   ۱۳۹۵۳ مـورد در مرکز آمار ايران از اطالعات  ،ن منظوريدب. استتجربه در درآمد افراد 
مطالعـه نشـان   ج ينتـا . استفاده شد ۱۳۹۱سال  ييدرآمد خانوار روستا -نهيطرح هزدر  ييروستا

بـا ثابـت در   ن، يهمچن است؛ان ييروستا يافتير درد اردنقش مثبت و معنی يکه آموزش دارا داد
ـ  ۶۲درآمد گروه مردان  ،يطشرا يرنظر گرفتن سا  ةو نقطـ  ييگـروه زنـان روسـتا    از شيدرصد ب
 یارتقـا  يدر راستا که شود يمشنهاد يپ ،نيبنابرا. استاز زنان  شيب ها همآن يکار ةحداکثر تجرب
 ژهيـ وبـه  التيتحص ينه از افراد دارايبه ةوزش و استفادآم ةبه توسعريزان هبرنامان، ييدرآمد روستا

  .دداشته باشن يشتريتوجه ب يالت آموزش عاليتحص يافراد دارا
                                                      

 
∗

؛ )fgrivani@gmail.com(مشـهد   يسـ فردو دانشـگاه  اقتصاد يدکتر يدانشجو و مسئولنويسنده ب، يبه ترت 
 يفردوسـ  دانشـگاه اسـتاد گـروه اقتصـاد کشـاورزي     ؛ مشهد يفردوس انشگاهد ياقتصاد کشاورز يدکتر یدانشجو
   .مشهد
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  .يي، شاغالن روستايچندسطح يلگوهاا نسر،يتابع م ،يانسان ةيدرآمد، سرما :هاواژهديکل

***  
  مقدمه

جوامـع   درراد افـ  يزنـدگ  از ريناپـذ  ييجـدا  جزئـی بـه   يانسان يرويآموزش ن ،امروزه
 و در آمـوزش  يگـذار هياشخاص با سـرما . شده استل يتبدو در حال توسعه  افتهيتوسعه

را دنبال مدت و بلندمدت شتر در کوتاهيکسب منافع ب خود يها ييها و توانا مهارت تيتقو
 ،ش دهـد يافزارا ل يل افراد به آموزش و تحصيزه و تمايتواند انگ يآنچه م ،نيبنابرا. ندکنمی
 معتقـد بـود   )۱(لياستورات م. است يانسان ةيل باال بردن سرمايدلشتر بهيب يسب درآمدهاک

. شـود  يمـ  هـا د و درآمـد آن يـ ش توليتحول و افزا که آموزش فرزندان کارگران باعث ايجاد
ـ  مثابـه انسـان بـه   ياکتساب يها ييبه توانا ،يانسان ةيسرما ةيپدر نظر ، معروف به)۲(زشولت ک ي

ـ  ةيسـرما   يآمـوزش را نـوع   سـته، ينگرد يـ دار تول ک عامـل هـدف  يـ شـده و  ديتولش ياز پ
تـا   ۱۹۲۹ يهـا سـال  يطـ کـه  نشـان داد   يو .دانسـت  يم یانسان يروير ند يگذار هيسرما
 شده يآموزش يهايگذارهيسرما صرفکا يآمر يدرآمد ملاز درصد  ، بيست تا چهل۱۹۵۶
 يرو يگـذار هير در سـرما کشـورها را قصـو   يافتگينو توسعه يماندگ عقبو علت ا ؛است

    .دانديم يانسان يروين
 ،)۳(شـولتز و بکـر   جون يافراد از سویدر اقتصاد  يانسان ةيسرما يةنظر پس از ارائة

ـ اثر آموزش بر ادب ةنيدر زم يو مطالعات تجرب قاتيتحق افـت و  يگسـترش   اقتصـاد  اتي
 .)Psacharopoulos and Patrinos, 2002(کـرد  ارائـه   ي راتـابع درآمـد  نيـز   )۴(مينسـر 
از شـده  جاديا ياضاف ديتول د،يبا استفاده از توابع تولا از اقتصاددانان تالش کردند ت يگروه
ـ اسـتدالل آنهـا ا  . سطوح باالتر آموزش را برآورد کنند طريق سـطوح   شيبـود کـه افـزا    ني
شـده،  يگـذار  هيسـرما  يهر دالر اضـاف  يد و به ازاانجام يم يماد ديتولافزايش  به يآموزش

 ديـ کار در تول يرويضرب در سهم ن ينرخ بازده آموزش ةبه انداز باًيتقر يمل الصناخ ديولت
 يهـا  در مهـارت  يررسـم يو غ يآمـوزش رسـم   جينتـا  رايز ،ابدي يم شيافزا يناخالص مل

ـ تول يانسـان  ةيسرما ،که در بازار کار بوده نهفته است يافراد ةبالقو يها ييو توانا ياضاف  دي
 تيـ شـود کـه ظرف   يموجب مـ  دهيدافراد آموزش نيوجود ا جه،ينتدر  .دهند يم ليرا تشک
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، يعمادزاده و صـادق (کمک کند  يبه رشد اقتصاد ت،يکل اقتصاد باال رود و در نها يديتول
 لوکـاس  آنچـه در مطالعـات   رشـد اقتصـاد ماننـد    ينظـر  يهـا  از مدل ياريدر بس). ۱۳۸۲

)Locas, 1988(، بکر و همکاران )Becker et al., 1990 ( ،و همکاران الئو )Lau et al., 1991( 
 ةيبر نقش سرما ،)Mulligan and Sala-I-Martin, 1992( مارتين - آی - و سال گانيو مول
بـر   کـه  يتابع درآمـد  کي ةاما ارائ .د شده استيبه آموزش تأک يابيدست در قالب يانسان

بـه   ،اسـت مـد و مـزد افـراد    بر درآ رگذاريتأث ياصل ريمتغ مثابهبه يانسان ةيسرما پاية آن،
ـ  .گردد برمي) Mincer, 1974(بندي مينسر  فرمول مطالعـات توابـع   کـه در   يگـر يد ةنکت
 .بـود  يانسـان  ةيسرما يريگ اندازه ةنحو کرد،توجه اقتصاددانان را جلب  يافتيو در يدرآمد
ـ و  چون بـارو  يافراد ،۱۹۹۰ ةدوم ده ةميدر ن  يهـا ز سـال ا )Barro and Lee, 1996( يل

 يريـ گ انـدازه  يز بـرا يـ نسـر ن يم .استفاده کردنـد  يانسان ةيسرما يريگاندازه يبرا يليحصت
   .دکرافراد استفاده  يکار ةو تجرب يليتحص يها سال يرهاياز متغ ،ينسانا ةيسرما

 يهـا  از مـدل  ،يدر روش تـابع درآمـد   بـر درآمـد افـراد    آمـوزش  اثـر ن يتخم يبرا
شـتر  يدر ب يمراتبـ سلسلهجود ساختار ناهمسان و. شود ياستفاده م کيکالس ياقتصادسنج

از مطالعـات   يسـبب شـده کـه در تعـداد     يقات اقتصاديمورد استفاده در تحق يها داده
ـ نمونه در سـطوح تحل  يها گرفته، با قرار دادن دادهانجام بـه کمـک روش    -ل متفـاوت ي
را  يسـنج مرسـوم اقتصاد  يهـا  از اعمـال روش  يمشکالت ناشـ  -)۵(يسطحل چنديتحل
   .اهش دهندک

صـورت نگرفتـه    جـامع  ایمطالعـه  کشور ييشاغالن روستا يافتيدر تاکنون در زمينة
 يزيربرنامه نةين در زماگذاراستيتواند به سيم دستن يا از ييهاانجام پژوهش است و

ـ اثـر آمـوزش بـر در    يبررسـ  رو،کند؛ از اينکمک  ييروستا يهايگذاراستيو س  يافتي
   .استحاضر ر محور پژوهش در کشو ييشاغالن روستا

 ۱۳۹۰تـا   ۱۳۳۵از سـال    مسـکن و نفـوس  عمـومی   هایيج سرشماريبر اساس نتا
ر از کشـو  ييروسـتا شتر يساله و بششت يجمع ينرخ باسواد ،)۱۳۹۱مرکز آمار ايران، (
جـدول  ( دهيرسـ  ۱۳۹۰ درصـد در  ۱/۷۵به  یدرصد ۱۱۳۱با رشد  ۱۳۳۵درصد در  ۱/۶
 .داشته است يدرصد ۱۵۶رشد  يشهر يها نرخ باسواد لن سايا يکه ط يدر حال ،)۱
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 ۱۳۹۰تا  ۱۳۳۵از  ييروستاساله و بيشتر نقاط ششميزان باسوادي جمعيت  - ۱ جدول

 ۱۳۹۰ ۱۳۸۵ ۱۳۷۵ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ ۱۳۴۵ ۱۳۳۵ شرح

 ۱/۷۵ ۱/۷۵ ۳/۶۹ ۴۸ ۵/۳۰ ۱/۱۵ ۱/۶ نرخ باسوادی

  ۱۳۹۱مرکز آمار ايران، : مأخذ

 يلزوم بررس ،۱بر اساس جدول  رانيالت در ايسترش تحصگرو به  با توجه به روند
ـ متغ در قالـب آموزش  يو مطالعه در مورد بازده ـ  در کشـور  يانسـان  ةير سـرما ي ش از يب

و  يانسـان  ةيسـرما  يرهـا ي، اثر متغة حاضرن هدف، در مطالعيبا ا. شود يان ميگذشته نما
ـ ا ييت بر درآمد شاغالن مناطق روستايجنس  يسـطح چند يهـا  مـدل بـا اسـتفاده از    راني
   .شده است يبررس

 يهـا  ني، تخميافتيتابع در زمينةدر  ۱۹۷۰ ةه در دهياول يبعد از انجام مطالعات تجرب
هـا  از آن يبـه برخـ   ،در ادامه در سطح جهان انجام گرفته است که يافتيمتعدد از تابع در

   .شود ياشاره م
اثـر   يبـه بررسـ  ) Psacharopoulos and Layard, 1979(ارد يـ پولوس و لوسـاخار 

 هـای خانوار نسر و اطالعات بودجةيم يافتيافراد با استفاده از تابع در يافتيبر در آموزش
آموزش  يدهد که بازده ين پژوهش نشان ميج اينتا. پرداختند ۱۹۷۲سال  يانگلستان برا

   .ابدي يش ميآموزش افزا يها ضمن خدمت با سال
ـ تـابع در  ةافتياستفاده از فرم بسط ، با)Wolter and Weber, 1999(ولتر و وبر   يافتي

ـ  يزنان اندک يدند که بازده آموزش برايجه رسين نتيدب ،سيکشور سوئ ينسر برايم ش يب
   .است کمتر از مردان هاآن يبرا يکار ةتجرب يها اما بازده سال از مردان است؛

با اسـتفاده از   رانيافراد در ا يافتيآموزش بر در ريتأث ةبه مطالع )Naderi, 1999( ينادر
 يا کارخانـه  عيصـنا  يهـا  بـا اسـتفاده از داده   ،ن منظـور يدب. پرداخت يچندسطح يالگوها

  .کارگران مرتبط است يافتيدر زانيبا م يکار ةه آموزش و تجربد کيرس جهينت نيدب ران،يا
برآورد  کنگ هنگ يبرا را نسريم يافتيتابع در) Chan et al., 2000( چان و همکاران

 يو اصـالحات اقتصـاد   يرات سـاختار ييل تغيدلبه ن مطالعه نشان داد کهيج ايتان. دندکر
ـ نـان از  ياطم يداشـتن تجربـه بـرا   صرفاً ، ين کشورا سـت و  ين يک شـغل خـوب کـاف   ي
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   .شتر نقش دارديب هاالت افراد در سطح درآمد آنيتحص
ـ به برآورد تابع در )Moock and Venkataraman, 2003(ن اموک و ونکاتارام  يافتي

آمـوزش   ن پژوهش نشان داد که نرخ بـازده يج اينتا. تنام پرداختندياقتصاد و ينسر برايم
ـ  يب يخصوص ي بخشو دانشگاه ييابتدا  يش از دو برابر نرخ بازده سطح متوسـطه و فن

ـ   بـه  يکارمندان بخـش خصوصـ   يبازده ،نيهمچن است؛ يا حرفه ش از يطـور متوسـط ب
   .است يکارمندان بخش دولت

بـر درآمـد    يتخصصـ  ييآکـار الت  و ينقش تحصـ  يبه بررس )Yang, 2004(انگ ي
در  و پرداخته ۱۹۹۵و  ۱۹۸۶ يهاسال ين طيدر چ بازار يسازدوران آزاد يط ييروستا

کشاورزان را در اختصاص کـار و   ييالت، تواناياشاره شده است که تحص ،ن پژوهشيا
ن منـابع  يـ ت ايتـر وضـع   نييبخشد و بر سـطوح پـا   يبهبود م يزراعريد غيه به توليسرما
کننـد و در طـول    يانـد، داللـت مـ    افتهياختصاص  يمزارعريغ يها که به استفاده يديتول

درآمـد   ةمهـم بـه توسـع    ایگونـه نيـز بـه   يکشاورزريغ يها تيفعال ةمدت تحول توسع
   .کنند يخانواده کمک م

اثـر   يبا هـدف بررسـ   کشور است که نخستين پژوهشگر )۱۳۷۰(اصفهانی  انيهاشم
کارگران بخش صنعت در اصفهان،  يريگ نمونه يها با استفاده از داده آموزش و يرآمدد

 يو ةج مطالعـ ينتـا . پرداخته اسـت  يدرآمد و توابع درآمد -سن يهايبه دو روش منحن
   . مثبت دارد ريتأثافراد  يافتيالت بر دريدهد که آموزش و تحص ينشان م
ران يا ييو روستا يمناطق شهر ينسر برايم يافتي، با استفاده از تابع در)۱۳۸۱( يعلم

ت و يسـطح سـواد، جنسـ    از نشان داد که درآمـد افـراد   ،يون مقطعيرگرس ۳۴و برآورد 
   .پذيردتأثير میها تجربة آن يها سال

ـ ا ياثر آموزش بر درآمد افراد شهر يبه بررس )۱۳۸۵(و همکاران  علمی ران در سـال  ي
نشـان   ،صورت گرفت يچندسطح يها بر اساس مدلن مطالعه که يج اينتا. پرداختند ۱۳۸۲

   . استدار  يبر درآمد افراد مثبت و معن يکار دهد که تأثير سطح سواد و تجربة يم
 يتوانـد بـر درآمـد تمـام     يالت ميتحص که دهد ينشان مشده مطالعات انجام يبررس

. فـاوت اسـت  هـا مت  از گـروه  کدام آن در هر اثرزان يم يول ،رگذار باشديتأث جامعه اقشار
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ـ افراد  ياز سو که يفراوان يها نهيزمان و هزبا در نظر گرفتن  ،نيهمچن  يا دولـت بـرا  ي
 توانـد قابـل طـرح باشـد کـه      يم ياساس تسؤاالن يا ،شود يمصرف ان ييروستاآموزش 

مـؤثر  کشـور    انييروسـتا  يافتيـ درآمد و درتغييرات زان بر يچه م يآموزش يسازوکارها
 قابـل توجـه  ر و يگفرصت، آيا اين تغييـرات چشـم   يها  نهيهز با توجه بهو ؟ استبوده 

 يگـام توانـد   يمـ  انييروستا درآمد آموزش بر ريزان تأثيمشناخت  رو،از اينبوده است؟ 
 يهـا  اسـت يها و س برنامه ميتنظ يبرا هدف آموزش جامعةن گروه از يادر شناخت  ديمف

الت بـر  ير تحصـ يزان تـأث يـ م يحاضر به بررسـ  ةن هدف، مقاليبا ا. باشدکشور  يآموزش
   .کشور پرداخته است يين مناطق روستادرآمد شاغال

  قيروش تحقو  ينظر يمبان

  يچندسطح يها مدل ينظر يمبان

 ياز الگوسـاز  ،يياثر آموزش بر درآمد شاغالن روسـتا  يمنظور بررسپژوهش حاضر، به
 يچگـونگ  سـی برر ةنين کارها در زمي، اول۱۹۸۰ ةدر ده .ده استکراستفاده  يچندسطح
دارای  يهـا  ل دادهيـ ه و تحليـ و تجز يآمـار  يدر الگوسـاز  منـد نظـام ک روش يکاربرد 

انجـام گرفـت    )۷(نگفـورد ن و اليو اتک )۶(و همکاران نکيتوسط ات يمراتبساختار سلسله
)(Goldstein, 2003. يخطـ  يهـا  ماننـد مـدل   يگـر يد يبـا اسـام   يچندسطح يالگوها 

ز شـناخته  ين )۱۰(يبا اثرات تصادف يها و مدل )۹(يب تصادفيبا ضرا يها ، مدل)۸(يا انهيآش
 يبنـد  ت گـروه يخصوصـ  يچندسـطح  يهـا  داده ياصل  يژگيو. )Luke, 2004( شود يم
ت يخاصـ  هـا آن يهـا  کـه داده  ييهـا  در مـدل  يچندسطح ياستفاده از الگوساز .هاستآن

بعـات  حـداقل مر  در روشکـه   ، بدين خـاطر الزم اسـت  دارند يبند و سطح يبند گروه
ـ يـ ن است کـه کووار يفرض بر ا ،)OLS()۱۱( معمولی ن دو مشـاهده صـفر اسـت    يانس ب

)۰)=cov.( ut, us( ـ   تجمـال  به ديگـر سـخن،  ؛  )شـاغالن (ل يـ تحل ين واحـدها يخطـا ب
اگـر هـم    جـود نـدارد و  ها ون آنيب يبند و دسته يبند گونه گروه چيندارند و ه يهمبستگ
شـاغالن   ها بـر درآمـد همـة    يبند ن گروهياشود که اثر  يوجود دارد، فرض م يهمبستگ

 يدرآمـد  يهـا  بر تفـاوت  يمراتبن ساختار سلسلهيا ي،در روش چندسطح. کسان استي
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ـ يـ کووار ،تين وضعيدر ا. گذارد ير ميشاغالن تأث دو مشـاهده  اخـالل   ن اجـزای يانس ب
 انس جمـالت اخـالل تمـام مشـاهدات    يـ و وار صـفر ريغ التر،ک سطح بايدر ) شاغالن(

 يهـا دارا  ا دادهيـ نکـه آ يا يبررسـ  يبـرا . )الف ۱۳۸۱، ينادر( ثابت استرين و غناهمسا
 شـود  ياسـتفاده مـ   )۱۲(يواحد درون يهمبستگ نه، از آمارةا ي است يمراتبسلسلهساختار 

  :شده استارائه  )۱( رابطة صورت، که به)ب ۱۳۸۱، ينادر(

)۱(  

 

ـ ا .اسـت  يـک و دو انس در سـطح  يوار ةدهند نشان ،بيترت، به و  که در آن،  ن ي
ـ  يو هم همبسـتگ ) استان(ها  ن گروهيانس کل بيهم سهم وار يهمبستگ ن مشـاهدات  يب

صفر ريغ يواحددرون يهمبستگ ةآمار. رديگ يمختلف را اندازه م) شاغالن يها يافتيدر(
هـا  ن آنيتخمـ  يبـرا  OLSتوان از روش   يو نم ستها داده يمراتبسلهساختار سل يبه معن

باشـد، لـزوم اسـتفاده از     تـر  بـزرگ  يواحددرون يهرچه شاخص همبستگ. دکراستفاده 
 يالگوسـاز  ،در واقـع . )Goldstein, 2003( شـود  يشـتر مـ  يز بين يچندسطح يالگوساز

 تا مشخص شـود د پرداز يمها  به آزمون دادهنکه ياول ا: بارز دارد يژگيدو و يسطحچند
گر يکـد يمتفـاوت از   يمطالعه از نظر آمار مورد يها مجموعهرين زيبها ا ساختار آنيکه آ

ـ  يـ وار ةيـ ت تجزيـ نکه بر اسـاس قابل يدوم ا ر؛يا خياست   يهـا  ن مشخصـه يانس الگـو ب
را که قابل  ير مورد بررسيانس متغيرات وارييتوان درصد تغ يم ،يبررس مورد يواحدها

). ب ۱۳۸۱، ينـادر (د کـر هـر سـطح اسـت، بـرآورد      يواحـدها  يها يژگيانتساب به و
 ي، اقتصـاد ييايـ جغراف يها يمانند مرزبند يعيطب يها يبند که گروه يدر موارد ،نيبنابرا

، حاضـر  ةدر مطالعـ . د باشـد يتواند مف يمالگوسازی چندسطحی  ،وجود دارد يو اجتماع
نظـر  ر د دوسـطح   يعنـوان واحـدها  ها به يک و استانسطح  يعنوان واحدهاشاغالن به
  .شود ياستفاده م يدوسطح ياز الگو، نسريل تابع ميتحل يبرااند و  گرفته شده
در  ،دشـو  يبـرآورد مـ   يدوسـطح  يصـورت الگـو  ل توابع بهيتحل يکه برا ييالگوها

  . آمده است ۲جدول 
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 يدوسطح ليمورد برآورد در تحل يالگوها - ۱جدول 

 يتصادف يرهايمتغ رهايمتغ الگو

 مبدأعرض از  أمبدعرض از  ۱

 مبدأعرض از  ، تجربهمبدأعرض از  ۲

 مبدأعرض از  ، تجربه، مجذور تجربهمبدأعرض از  ۳

 ، تجربهمبدأعرض از  ، تجربه، مجذور تجربهمبدأعرض از  ۴

 ، تجربه، مجذور تجربهمبدأعرض از  ، تجربه، مجذور تجربهمبدأعرض از  ۵

 مبدأعرض از  آموزش يموهوم يرهاي، تجربه، مجذور تجربه، متغمبدأعرض از  ۶

 ، تجربهمبدأعرض از  آموزش يموهوم يرهاي، تجربه، مجذور تجربه، متغمبدأعرض از  ۷

 ، تجربه، مجذور تجربهمبدأعرض از  آموزش يموهوم يرهاي، تجربه، مجذور تجربه، متغمبدأعرض از  ۸

  های پژوهشيافته: مأخذ  

  شاغالن  ينسر برايم يافتيرتابع د

او در . دارد يسـتگ بافـراد   يهـا  ييتوانـا  يهـا  يبه نـابرابر  يدرآمد ينابرابر ،نسريمباور  به
 ).Mincer, 1958(کنـد   ياستفاده م )۱۳(براتيگ يتصادف يها افراد از مدل ييتوانا يساز مدل

عويـق انـداختن   تبـه  «هـاي فرصـت   صورت هزينـه هاي آموزش بههزينه ،در مدل مينسر
پوشـي   چشم مانند آنتاب و کهاي مرتبط با آموزش مانند  زينهو از ه است »سب درآمدک

آموزش رسـمي در ارتبـاط    هاي تفاوت در درآمد با سال کهبا اين فرض  يو .شده است
در  بلكه تجربـه  ،پذيرد پايان نمي هاافراد با آموزش رسمي آن ه يادگيريک گويد، میاست
حسب زمان ر افراد ب ةتجرب ي،هاي نظر در مدل. آموزش است بخشي از فرايند راکحين 
 ،)maxEX(افـراد   ةحداکثر تجربدست آوردن هب يبرا .شود يمر مطرح کاشده در صرف

ـ  يهامجذور سال به) EXβ( يکار ةتجرب يهاسالنسبت تعداد از  2(فـرد   ةتجرب
EX

β (
  :)۱۳۸۵، و همکاران علمی( شود يمر  استفاده يز ةرابططبق 

)۲(               

22
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EX

EXEX
β

β
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ـ  ةعـالو رسمي به افراد تابعي از آموزش ييآکارفيت عملكرد و يا يک رو،از اين  ةتجرب

 بنابراين، آموزش رسمي و تجربـه . شود استفاده مي سال از ،ه براي سنجش آنک هاستنآ

اد افـر  سـخن، ؛ بـه ديگـر   است معكوسنيز  سبکسن و  ةرابط بوده،از سن افراد  تابعي

گـذاري  سـرمايه  خـود  ار رويکـ طريق آموزش و يادگيري در حـين   اززمان متناسب با 

 ةبعـد از رسـيدن بـه نقطـ     ،سـب درآمـد  کو  سرمايه ميزان انباشت کهاي  گونهبه ،کنند يم

 ه اخـتالف درآمـد  کـ ند ک اضافه مي ،همچنين ،مينسر .شود تابع نزولي از زمان مي ،بيشينه

اختالف با افزايش سواد  که ايندر حالي  ،است کماري کهاي  زاي سالسواد به ا بي افراد

 يليتحصـ  در سـطوح بـاالي   افـراد  ييکارآاثر سن بر  ،سخن ديگربه . شود چشمگير مي

نه، کـاهش در انباشـت   يشـ يب ةاست و بعـد از نقطـ   يلين تحصييرتر از سطوح پايگچشم

در مطالعـات   ،نيهمچن. ستن آن اييکمتر از سطوح پا يليتحص يه در سطوح بااليسرما

 لگاريتم درآمـد افـراد  از  ،مقطعي يها يبررسدر  عدم تقارن توزيع درآمدل يدلبه ،تجربي

  . شود استفاده مي، توزيع نرمال دارد طور تقريبيبه که

و ) ۱۳۸۰( يران بر اساس مطالعات نـادر يط اينسر متناسب با شرايم يها يافتيتابع در

از  يانسـان  ةيدر سرما يگذار هينرخ بازده سرما ةمحاسب يا، بر)۱۳۸۴( و علمی يجانيکم

کشـور در   ييدر مناطق روستا هات شاغالن بر درآمد آنيو جنس يالت رسميق تحصيطر

  :ر ارائه کرديصورت زان بهتو ي، را م۱۳۹۱سال 

ـ افراد بر حسب ر حاصل از شغل امi فرد ةدرآمد ساالنتم يلگار Ln(yi)که در آن،  ال، و ي
EXi  فرد يکار ةتجرب يهاسالتعداد iر محاسبه شده استيصورت زاست، که به ام:  

)۴(  EXi=AGEi – EDUi – 6
)۱۴(
  

که سال از آنجا (ام است i معرف سن فرد EDUiام و i معرف سن فرد AGEiکه در آن، 

 )۳(    )()()()( 3
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 ؛ همچنين،)ز از سن فرد کسر شده استين ششعدد  ،است يسالگهفت ورود به دبستان

EX
ـ متغ نيـ وجـود ا ( اسـت  يکنترل ريمتغ کيکه است فرد  ةتجرب يهاذور سالمج 2  ري

 ؛ )اسـت  شده مد فرد فرضآسن و در نيوارونه ب U ةرابط کيآن است که  ةدهندنشان

Sj الت بـه هفـت گـروه   يسـطح تحصـ  (است  سطح سواد افراد )j(  ـ ، ييسـواد، ابتـدا  يب

و گروه  شده يبندو باالتر دسته کارشناسی ارشدو  کارشناسی، کاردانیپلم، ي، دييراهنما

ـ اقتصـاد ا کـه در  از آنجـا  . )ه اسـت ه در نظر گرفتـه شـد  يعنوان گروه پاسواد بهيب ران، ي

 يهـا سالشاغالن قرار دارد تا  يلير مقطع تحصيشتر تحت تأثيحاصل از شغل، ب يدرآمدها

صـورت  بـه ( يليطع تحصاز مقا حاضر، ، در پژوهش)۱۳۸۵، و همکاران علمی(ها ل آنيتحص

فـرد   تيجنسـ  G؛ اسـتفاده شـده اسـت   افـراد   يليتحصـ  يهاسال يجابه) يمجاز يرهايمتغ

ـ ا دهـد؛  يک مرد بودن و عدد صفر زن بودن فرد را نشان مـ ي، که عدد است شاغل ـ متغ ني ر ي

 تيبر اساس جنسـ  ،)Anker, 1998( يشغل يها ضيمشاغل و تبع يجداسازل وجود يدلبه

ا انتخـاب کارفرمـا   يـ جامعه و فرد که بر انتخاب نـوع شـغل و    يپندارها باورها و نيزو 

جزء ثابـت تـابع اسـت کـه      0β؛ و، وارد مدل شده است)۱۳۸۱، يعلم(گذار است ريتأث

دهـد   يرا نشان مدر آموزش  يگذار هيسرما يها نهيفرد از هز يها يافتيت دريظرف تفاوت

)Mincer, 1958.(  

مشاهده از شاغالن مـرد و زن   ۱۳۹۵۳شامل  ة حاضرمورد استفاده در مطالع يها داده

ـ ا. مختلـف بـوده اسـت    يها استان کيتفکبه رانيا ييمناطق روستا  زيـ اطالعـات از ر ن ي

، کـه  ۱۳۹۱سـال   يبـرا  ييروسـتا  يهـا و درآمـد خانوار  نهيهز يريآمارگطرح  يها داده

   .استشده ده، استخراج شه يران تهيتوسط مرکز آمار ا

  ج و بحثينتا

ج ينتـا  ،شـود و در ادامـه   يان مـ يب  يمورد بررس ةنمون يآمار يها يژگيابتدا و ،ن بخشيدر ا

موجـود،   يهـا  بـر اسـاس داده  . دشـو  يمـ  يبررس يخط يسطحچند يبرازش الگو يها افتهي

  .آمده است ۳جدول  در التيتحص زانيم ت ويجنس کيتفکبه ييشاغالن روستا درصد



   ۱۱ �۱ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام    ... درآمد شاغالن روستايیبررسي عوامل مؤثر بر 

 

 ۱۳۹۱الت در سال يتحص زانيم ت ويک جنسيتفکبه ييروستان شاغال - ۳ جدول

  تتحصيال

 جنسيت

 کارشناسی يکاردان متوسطه ييراهنما ييابتدا سواد يب

کارشناسی 

 باالتروارشد

 جمع

 مرد

  ۱۳۵۴۰  ۳۱  ۳۰۳  ۱۸۲  ۱۲۳۷  ۲۱۶۸  ۵۵۵۵  ۴۰۶۴ تعداد

  ۱۰۰  ۲/۰ ۲/۲ ۳/۱ ۱/۹ ۱۶ ۴۱ ۳۰ درصد

  زن
  ۴۱۳  ۱  ۲  ۰  ۸  ۶  ۷۰  ۳۲۶ تعداد

  ۱۰۰  ۲/۰  ۵/۰  ۰  ۹/۱  ۵/۱  ۹/۱۶  ۹/۷۸ درصد

  ۱۳۹۱، رانيمرکز آمار ا :های برگرفته ازداده محاسبه بر اساس: مأخذ

و  ييالت ابتـدا يبا تحصـ  مرد نشاغال ،۱۳۹۱در سال ، ۳جدول  بر اساس اطالعات

کارشناسـی  ن بـا مـدرک   ن سهم و شاغاليشتريبدرصد  ۳۰و  ۴۱با  ،بيترت، بهسواديب

در کشـور   ييروستا نن سهم شاغاليدرصد کمتر ۳/۱و  ۲/۰با  يالتر و کاردانو با ارشد

ک يـ در افـراد  ت يفعالمورد مطالعه بر حسب  شاغالن ةحجم نمون زانيم .اندرا دارا بوده

  .آمده است ۴جدول  در يکل يبند طبقه

 ۱۳۹۱در سال  تيبر حسب فعال ييشاغالن روستا - ۴ جدول

  بخش خدمات  صنعت و معدن  يريگيهو ما يدار ، جنگليکشاورز  شرح

  ۵۷۱۹  ۱۳۰۸  ۶۹۲۵  تعداد

  ۴۱  ۹  ۵۰  درصد

  ۱۳۹۱، رانيمرکز آمار ا :برگرفته از يها محاسبه بر اساس داده: مأخذ

کشـور در بخـش    يياز شاغالن روسـتا  يمياز آن است که ن يحاک ۴جدول  اطالعات

ت دارند و تنهـا  يفعالها در بخش خدمات درصد آن ۴۱و  يريگيو ماه يدار ، جنگليکشاورز

. نـد کنمـی ت يـ در بخش صنعت و معـدن فعال  يمورد بررس ةنمون ييدرصد شاغالن روستا ۹

  .اند م شدهيتقس يگروه درآمد پنجکشور به  ييشاغالن روستا، ۵جدول  در ،نيهمچن
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 )در سال اليرميليون ( ۱۳۹۱در سال  کشور ييشاغالن روستا يدرآمد يها  گروه - ۵ جدول

  پنجاه تا صد ن يب  پنجاه  کمتر از  شرح
صد تا صد و ن يب

  پنجاه 

صد و پنجاه تا ن يب

  دويست 
  دويست ش از يب

  ۱۰۷۱  ۱۵۰۷  ۳۸۹۹  ۶۰۰۹  ۱۴۶۷  تعداد

  ۹/۷  ۱/۱۱  ۸/۲۸  ۴/۴۴  ۸/۱۰  درصد

  ۱۳۹۱، رانيمرکز آمار ا :برگرفته از يها محاسبه بر اساس داده: مأخذ

صـد   کمتـر از  يکشور درآمـد  يياز شاغالن روستا يميش از نيب، ۵جدول  بر اساس

ال يـ ر صد و پنجاه ميليـون ش از يب يدرآمد نوزده درصد آنهاال در سال و تنها ير ميليون

  . در سال دارند

در  کشـور  ييشـاغالن روسـتا   يافتيـ زان دريالت بر مير تحصيزان تأثيم يبررس يراب

آمـاره   ني، اآن بر اساس کهارائه شده  ۶در جدول  ۲جدول  يالگوها، يدوسطح يالگو

آن اسـت   گويایکه نوسان داشته  دهشمختلف برآورد يالگوها يدرصد برا ۷/۹تا  ۶نيب

ها در واحد آن يبند خاطر گروهشاغالن به يدرآمد يها درصد تفاوت ۷/۹تا  ۶حدود  هک

 درصـد بـوده اسـت    هشـت تـا   ۵/۳ نيب رانيا يمناطق شهر يآماره برا نيا. استسطح 

  .)۱۳۸۵کسرايی و همکاران، (

  ۱۳۹۱کشور در سال  يينسر شاغالن روستايتابع م يبرا يدوسطح يبرآورد الگو - ۶ جدول

  ريمتغ
  ۴ يالگو  ۳ يالگو ۲ يالگو ۱ يالگو

βK آمارة z βK آمارة z βK آمارة z βK آمارة z 

  C ۲۱/۱۸  ۱۳/۵۱۴  ۶۶/۱۸  ۱/۵۳۹  ۹۵/۱۷  ۴/۴۵۵  ۹۴/۱۷  ۸۳/۱۸ دأعرض از مب

  EX     ۰۱/۰-  ۸۲/۴۴-  ۰۲۸/۰  ۳۲/۲۵  ۰۲۸/۰  ۹۶/۲۰ تجربه يها سال

  -EX2         ۰۰۰۴/۰ -  ۹۴/۳۵-  ۰۰۰۴/۰ -  ۸۹/۳۴ تجربه يها مجذور سال

  ۲۰/۰  ۱۸/۰  ۱۸/۰  ۱۹/۰  ثابت اريانحراف مع

  ۶۰/۰  ۶۱/۰  ۶۳/۰  ۶۶/۰  ها ماندهيباق اريانحراف مع

  ۰۹۷/۰  ۰۸۰/۰  ۰۷۵/۰  ۰۷۶/۰  يواحد درون يهمبستگ

)۱۵( -2Log(lh)  ۳۸۹۱۴  ۳۷۰۰۳  ۳۵۷۵۳  ۳۵۵۰۶  
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  متغير
  ۸ي الگو  ۷ي الگو ۶ي الگو ۵ الگوي

βK آمارة z βK آمارة z βK آمارة z βK آمارة z 

  C ۹۵/۱۷  ۱/۴۵۹  ۱۴/۱۷  ۱/۴۰۲  ۱۴/۱۷  ۱/۳۹۶  ۱۴/۱۷  ۰/۴۲۴ دأعرض از مب

  EX ۰۲۸/۰  ۶۳/۲۲  ۰۴۸/۰  ۲۹/۳۹  ۰۴۸/۰  ۹۴/۳۳  ۰۴۸/۰  ۴۴/۳۶ تجربه يها سال

  -EX2 ۰۰۰۴/۰ -  ۷۶/۲۹-  ۰۰۰۵/۰ -  ۳۹/۴۴-  ۰۰۰۶/۰ -  ۳۶/۴۳-  ۰۰۰۵/۰ -  ۴۷/۳۷ تجربه يها مجذور سال

 S1 ابتدايي
    ۲۸۳/۰  ۸۷/۲۲  ۲۹/۰  ۳۱/۲۳  ۲۹/۰  ۳۲/۲۳  

 S2 راهنمايي
    ۴۳۰/۰  ۹۷/۲۳  ۴۴/۰  ۵۰/۲۴  ۴۴/۰  ۴۹/۲۴  

 S3 ديپلم
    ۶۲/۰  ۴۴/۲۸  ۶۳/۰  ۸۹/۲۸  ۶۳/۰  ۹۰/۲۸  

 S4 کاردانی
    ۹۱/۰  ۰۶/۲۱  ۹۱/۰  ۱۷/۲۱  ۹۱/۰  ۱۹/۲۱  

 S5 کارشناسی
    ۰۱/۱  ۷۴/۲۷  ۹۹/۰  ۴۸/۲۷  ۰/۱  ۵۴/۲۷  

 S6 باالتر و کارشناسی ارشد
    ۲۷/۱  ۰۵/۱۳  ۲۷/۱  ۱۱/۱۳  ۲۷/۱  ۱۱/۱۳  

  ۱۴۲/۰  ۱۶۵/۰  ۱۶۰/۰  ۱۷۷/۰  ثابت انحراف معيار

  ۵۸۴/۰  ۵۸۴/۰  ۵۸۹/۰  ۶۰/۰  ها ماندهاقيانحراف معيارب

  ۰۶۸/۰  ۰۸۰/۰  ۰۹۷/۰  ۰۸۰/۰  واحدي درون  همبستگي

-2Log(lh)  ۳۵۴۹۲  ۳۴۳۵۵  ۳۴۰۹۹  ۳۴۰۸۳  

  پژوهش  يها افتهي: مأخذ

بـا   يينمـا  درسـت  آمـارة  يروند کاهشـ  ةدهند ج برآورد نشانينتا ،۶جدول  بر اساس
ـ بـر ا  .د به مدل استيجد يحيتوض يرهايدن متغکراضافه  نشـان   ۸ ين اسـاس، الگـو  ي

 يهـا  تجربـه و مجـذور سـال    يها ب ساليدهد که در نظر گرفتن عرض از مبدأ، ضر يم
فـرض   يهـا  سـبب بـاال رفـتن آزمـون     ير تصـادف يـ صورت متغبه نزما همطور تجربه به

  .شود يمبنا انتخاب م يعنوان الگوبه ۸ ين، الگويبنابرا. شود يم
)۴(    

ـ بر در يکار دهد که تأثير تجربة ينشان م ۸ يب الگويضرا و درآمـد شـاغالن    يافتي
  :ديآ يت مدسبه ة زيرشاغالن از رابط ةداکثر تجربح ،نيهمچن. ناچيز است ييروستا
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در درآمـد شـاغالن    ي آموزشسزاهانگر نقش بيالت بيسطح تحص يرهايب متغيضرا
و بـاالتر   کارشناسـی ارشـد  الت ير سـطح تحصـ  يآموزش، متغ يرهاين متغيدر ب است و

ـ آمـوزش بـر م   يرهـا يمتغ ديگـر ب بوده و نسبت بـه  ين ضريشتريب يدارا  تميلگـار  زاني
با ثابـت بـودن    که ين معنياست، بد ۲۷/۱ر ين متغيب ايضر. دارد يشترير بيتأث يافتيدر
درصـد   ۱۲۷طـور متوسـط،   و باالتر به کارشناسی ارشدالت يط، افراد با تحصير شرايسا
شاغالن  ،نيمچنه .کنند يدرآمد کسب م )سواد يافراد ب ،يعني(ه يش از شاغالن گروه پايب

ـ ترت، بـه ييبتداو ا ييپلم، راهنماي، دکاردانی، کارشناسیالت يبا تحص ييروستا ، ۱۰۰ب، ي
؛ و دليـل آن  کننـد  يسواد درآمـد کسـب مـ    ياز شاغالن ب شيدرصد ب ۲۹و  ۴۴، ۶۳، ۹۱

الت در يکه تحص يرييا تغياند  دست آوردهالت بهيکه با تحص یبه نوع شغل ممکن است
دهد کـه بـا بـاال     يب نشان مين ضرايا .باشد ، مربوطجاد کرده استيا کار آنها يور بهره

ج ينتـا  .خواهـد داشـت   يز روند صعوديشاغالن ن يافتيزان دريالت، ميطح تحصرفتن س
 جـز بـه ان ييالت بر درآمد روستاير سطح تحصيدهد که تأث ينشان م )۱۳۸۱( يپژوهش علم

ـ ا يبـرا  يکرده ول يرويالگو پ همين از ،۱۳۶۵و  ۱۳۶۴ یها سال شـاغالن   ،ن دو سـال ي
. انـد  دهکـر درآمد کسـب   کارشناسیدرک از دارندگان م شيب کاردانیبا مدرک  ييروستا

ـ ا دهنـدة توانـد نشـان   يکه مـ  است ۱۴/۱۷الگو  اين عرض از مبدأ ن مطلـب باشـد کـه    ي
 يمبـان بر اسـاس  . در نظر گرفته نشده است ۸ يوجود داشته که در الگو يگريد يرهايمتغ
دن تـر کـر   کامـل  ين، بـرا يبنابرا. سترهاين متغياز ا يکيت شاغالن يجنس ،شدهانيب ينظر

  :برآورد شده است  ۸ يبه الگو ت شاغالنير جنسيدن متغبا اضافه کر ۹ يمدل، الگو

)۵(  

  

ـ ا يواحـد درون يهمبسـتگ  آمارةو  يينماتحداکثر راس آمارة ـ ترت، بـه الگـو  ني  ،بي
با ثابت در نظـر گـرفتن   دهد که  يت نشان مير جنسيب متغيضر. است ۰۶۰/۰و  ۳۱۶۶۳

ـ   ۶۲طور متوسط به، درآمد گروه مردان طير شرايسا از درآمـد گـروه زنـان     شيدرصـد ب
  : با است ن الگو برابريدر ا يکار ر حداکثر تجربةيمتغ. است
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 يافتيـ در يدر الگو ت افراد،ينظر گرفتن جنسر با د که دهد ينشان م رين متغيمقدار ا
ا تواننـد حـداکثر درآمـد ر    يم يکار چهل سال تجربةن افراد پس از يا ،ييشاغالن روستا

  .کسب کنند

  گيري و پيشنهادهانتيجه

کشـور و   ييروسـتا  منـاطق  شـاغالن  يافتيـ در بـر  آمـوزش  ريتأث يبررس به حاضر الةمق
 پرداختـه  يافتيـ ن تفـاوت در يـي تب يبـرا  يانسان ةيسرما ياصل يرهايرفتار متغ يچگونگ
 يخانوارهـا  ۱۳۹۱درآمـد سـال    -نـه يآمار هز يهدف، برا نيمحور قرار دادن ابا . است
 يلــيهــا و اســتفاده از روش تحل داده يمراتبــ، بــا توجــه بــه ســاختار سلســلهييســتارو

شـده  نـة انتخـاب  يبه يج الگـو ين نتـا يتر مهم. متفاوت برآورد شد ي، الگوهايچندسطح
  :ند ازاعبارت

 ،يليش مقطع تحصيبا افزا ؛کند يم فايا شاغالن درآمد در سزاهب ینقش آموزش ريمتغ −
ـ م ،شتر شدهيبز يآن ن يرگذاريتأثب يضر  يصـعود  يشـاغالن رونـد   يافتيـ زان دري

  .خواهد داشت

ـ متغ ييت افراد شاغل روستايجنس − ج يتـا ن. آنهاسـت  يمهـم در تفـاوت درآمـد    يري
 در ثابت با و متوسط طوربه مردان گروه دهد که درآمد يبرآورد نشان م ةنيبه يالگو
ـ ا .اسـت  ييتازنان روس گروه درآمد از شيب درصد ۶۲ ،طيشرا ريسا گرفتن نظر ن ي
کشـور و   ييسـاختار روسـتا   يو اجتمـاع  يفرهنگـ  يهـا  يژگـ يبا توجه به و ،جهينت

  .استه يقابل توج کامالً ،زنان يبازار کار برا يها محدود بودن فرصت

رگـذار  يثأت زان درآمد آنهايز بر مين يين روستاشاغال) تجربه( يکار يها تعداد سال −
و  ت کمتـر بـوده  يآموزش و جنس يرهايمتغ ر ازين متغيا ريتأثزان يم است، گرچه

  .استدوم  ةدرج ک رابطةيصورت به

متفاوت  ،يين روستات شاغاليبا توجه به نوع جنس ،افراد يکار نقطة حداکثر تجربة −
کـه بعـد   (ن شاغال يکار ةحداکثر تجرب شده، نقطةی انجامبرآوردها بر اساس .است
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ـ   يبرا )شود ينمدرآمد اضافه  ،همراه با افزايش تجربه ،از آن از  شيمردان همـواره ب
  .استزنان 

 مثبـت  ريتـأث  شـدت  کـه  کـرد  استنباط نيچن توانيم ة حاضر،مطالع جينتا به توجه با
 در ريتـأث  نيشـتر يب کهای گونه، بهدارد ميمستق رابطة يليتحص مقطع رفتن باال با آموزش
 بـه  توجـه  بـا  ،گـر يد يسو از. شوديم دهيد باالتر و ارشد يکارشناس ،يکارشناس مقاطع
در  شـود کـه   يمـ  شنهاديپ ،کشور يها مقاطع در دانشگاه نيا آموختگاندانش يباال حجم

در  ژهيـ وبـه  يشـتر يب يهـا  نـه يزم اعم از مـردان و زنـان،  افراد  نيا شتريجذب ب راستای
 جـاد يا يمختلف کشـاورز  يها شاخه رينظ ييمرتبط با مشاغل روستا يليتحص يها رشته
بـه   شيگـرا  يو عملـ  يعلمـ  يهـا  دانـش و مهـارت   و سـطح سـواد   شياافزرا يز شود،

 يها وهياستفاده از ش يبراافراد  و رغبت ليم ،دهکر رنگ کمرا  يکشاورز يسنت يها وهيش
ـ . دهـد  يش مـ يافـزا  را ين بخش اقتصاديا در نوين  از شـود کـه   يشـنهاد مـ  يپ ،نيهمچن
مهم  یکه نقش( ييروستا يها يعاونالت باالتر در تيتحصافراد با  يها تيها و قابل ييتوانا

ـ . دشـو اسـتفاده   )دارنـد  ييع محصـوالت روسـتا  يد و توزيدر تول ل يتشـک  بـا  ،نيهمچن
و ارائـه   از رهگـذر  تـوان  يمـ  ،در روستاهاکرده  ليمتشکل از اشخاص تحص ييها انجمن
مشـاغل  ن ينـو  يهـا  وهيج شـ يتـرو  و يسـاز  فرهنـگ  ،ييروستا ةتوسع يها طرح ياجرا

بسـيار  ان کشور ييش درآمد روستايافزا به ،و کاهش سلف ش محصوالتو فرو ييروستا
   .کمک کرد

  ها شتياددا

 

1. Stuart Mill 
2. Schultz 
3. Becker 
4. Mincer 
5. Multi-Level Model 
6. Atkin et al. (1981) 
7. Atkin and Longford (1986)  
8. Hierarchical Liner Models 

9. Random Coefficients Models 
10. Random Effects Models 
11. Ordinary Least Squares  
12. Intra Correlation 
13. Gibrat's stochastic models 

  سال ورود به دبستان -١٤
15. Likelihood Ratio 
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  منابع

اثـر آمـوزش بـر درآمـد افـراد      «، )۱۳۸۵(کسرايي، کـامران   ؛ وعلمي، زهرا؛ کريمي پتانلر، سعيد
مجلـة  . »۱۳۸۲هـاي چندسـطحي در سـال    ان بـا اسـتفاده از روش مـدل   شهري در ايـر 

  .۲۷۲-۲۴۹، صص ۷۴، شمارة تحقيقات اقتصادي
انساني در رشـد اقتصـادي    ةبرآورد سهم سرماي« ،)۱۳۸۲( ي، مسعودو صادق عمادزاده، مصطفي

، ۱۷ ةشـمار  ،۵ ةدور ،هاي اقتصادي ايـران  پژوهش .»۱۳۸۰-۱۳۴۵هاي ايران طي سال
  .۹۸-۷۹ صص

اقتصـاد کشـاورزي و   . »اثر سرماية انساني بـر درآمـد  «، )۱۳۸۴(کميجاني، اکبر و علمي، زهرا 
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