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 های بهداشتی خانوارهای ایرانیاثر آموزش بر هسینه
 

 2اتشاّین اًَاسی دکتش ،2سیذ هشتضی افقِدکتش ، 2هٌصاحوذ صالح دکتش ،1*صّشُ ػشاقی سستوی
 

 ػلَم اقتصادی، داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص اسضذ *. کاسضٌاس1
 . استادیاس ٍ ػضَ ّیأت ػلوی گشٍُ اقتصاد داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص2

* Email: zohreh_ahv@yahoo.com 

 
 

 چکیده
است، لزا تشسسی ػَاهل تأثیشگزاس تش آى اص جولِ آهَصش کِ خوَد دس   اًساًی یسشهایِ اص هْن جضئی، جا کِ تْذاضتاص آى

ّوای هوَسد اسوتهادُ دس ایوي     دادُحائز اّویوت اسوت.   ، ضَدی اًساًی هؼشفی هیػٌَاى جضء اصلی سشهایِتِ ادتیات تَسؼِ
دسوت  تاضذ. هذل تِهی 1392دسآهذ خاًَاس هشکض آهاس ایشاى دس سال -ّای هقغؼی هشتَط تِ عشح ّضیٌِهغالؼِ، اص ًَع دادُ

تشآٍسد ضذ. ًتایج ایي تشآٍسد ًطواى داد   Eviews 8افضاس ( ٍ تا استهادُ اص ًشمOLSآهذُ تِ سٍش حذاقل هشتؼات هؼوَلی )
ِ اص ایي تحقیق ًتیجِ هی. تشی خَاٌّذ داضتتیصّای تْذاضتی ّضیٌِ تش،تا تحصیالت تیصکِ افشاد کِ  -ضَد کِ سوشهای

تشی سا فشاّن کٌذ ٍ خاًَادُ سا تِ سوت داضتي تَاًذ تشای افشاد اص ًظش سالهت احساس سضایت تیصگزاسی دس آهَصش، هی
ّوا، تایوذ توِ    ضشایظ یک صًذگی استاًذاسد سَق دّذ. تٌاتشایي دٍلت )سیاستگزاساى( تشای تاال تشدى سغح صًوذگی خواًَادُ  

 داصد.ضٌاسایی ٍ حزف هَاًغ سسیذى تِ سغَح تاالتش آهَصش تا کیهیت تپش

 ّای هقغؼی، حذاقل هشتؼات هؼوَلی.: آهَصش، تْذاضت، دادُهاکلیدواشه

 
 

ی اًسواًی، ػثواست   سشهایِداسد.  تِ ّوشاُ سا اًساى تؼالی ٍ آهَصش، ساصًذگی، تْثَد کِ چشا است تشخَسداس ٍیژُ اّویت اص تطش صًذگی دس آهَصش
گیشد، کِ ّش یک تا استقای کیهیت ًیشٍی کواس  آهَصش، تْذاضت، تجشتِ ٍ ... سا دس تش هی کِ اتؼاد هختلهی ًظیشاص ًْادیٌِ ضذى داًص دس اًساى است 

ِ  استقواء  هیاى هستقیوی ی ساتغِ اًساًی، ی تَسؼِ ی ًظشیِ اساس تش(. 1384 ،)صالحیضًَذ ی اًساًی هیسثة اًثاضت سشهایِ ٍ  اًسواًی  ی سوشهای
ٍ  اقتصاد هتؼاسف دس ًوایذ، ّن کوک تَسؼِ ٍ پیطشفت تِ تَاًذ هی اًساًی ًیشٍی آهَصش دس گزاسی سشهایِ کِ ًکتِ ایي داسد. ٍجَد تَسؼِ ٍ سضذ

 اسوالم  ٍ ضوذُ  هوٌؼک   ٍ سػایت تْذاضت اًذٍصی داًص تطَیق تِ اسالم هتؼالی دستَسات دس .است گشفتِ قشاس تأکیذ هَسد اسالهی دس اقتصاد ّن

ِ  سا آى ٍ دادُ قوشاس  ػَاهل سایش کٌاس دس تَلیذ ػَاهل اص یکی ػٌَاىتِ سا آهَصش، ضَلتض (.1389 ،)هشصتاى است تَدُ تَسؼِ ٍ ػلن حاهی ّوَاسُ تو
 یوا  اًسواًی  ًیوشٍی  دس گزاسیسشهایِ اص ًاضی کاس، ًیشٍی کیهیت تْثَد ،ٍیاػتقاد  تِ کٌذ.هحسَب هی اقتصادی سضذ هْن اص ػَاهل یکی ػٌَاى

کٌذ سٍاتظ اًساى سا اص ًقغِ ًظش سالهتی ٍ تٌذسستی تا هحیظ یا اجتواػی کِ دس آى صًذگی هیتْذاضت ػلوی است کِ . (1961 ،)ضَلتض است آهَصش
ِ  سا ، تْذاضوت 1972دس سوال   1گشاسووي  تاس اٍلیي تشای(. 1351 ،)ًَرسیًاضی اص سالهتی ٍ اػتذال است  ًوایذ ٍ ّذفص خَضیتؼییي هی  ػٌوَاى تو
 سوالهت  ًظوشی  هوذل کٌوذ.  هوی  اًساًی اسوتخشا   یسشهایِ یًظشیِ اص سا تْذاضت تشای تقاضا الگَی ٍ داًذهی اًساًی یسشهایِ اص هْن جضئی

ّای فشدی سا تِ تشداسی است کِ اًتخاب Xیکی اص هؼیاسّای سٌجص سالهت )هثل هخاس  تْذاضتی( ٍ  Hدس آى است کِ H = f(X) ،  گشاسوي
ِ  هٌظَستِ اتتذا دس ًظشی هذل ایي ضَد.هی ضاهل سا ... ٍ تحصیالت دسآهذ، ًظیش هَاسدی تشداس ایي ػٌاصشکٌذ. تاتغ تَلیذ سالهت ٍاسد هی ٍتجضیو

ّوای هختلهوی توشای تشخوَسداسی اص تْذاضوت هوَسد       ضاخص .(1394ّشی تاصخاًِ ٍ ّوکاساى، سالهت دس سغح خشد اسائِ ضذ )عا تَلیذ تاتغ تحلیل
ّای حذاقل کالشی سٍصاًِ هَسد ًیاص تِ اصای ّش ًهوش  هیش، ضاخصٍّای هشگًشخّا ػثاستٌذ اص: اهیذ تِ صًذگی، تشیي آىگیشد کِ هتذاٍلاستهادُ قشاس هی

                                                           
1. Grossman  
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 ٍجَُ ّایی اص جولِهجوَع ّضیٌِهخاس  تْذاضتی، (. 1389 ،تخص ٍ راکشیٍ دسصذ جوؼیت تشخَسداس اص آب آضاهیذًی سالن ٍ هخاس  تْذاضتی )فشح

 ّوای کووک  ٍ تغزیِ ی(،اتیوِ خذهات )خذهات ایي دسیافت تشای خاًَاس ّای آتیتشًاهِ پیطگیشی، ٍ دسهاى اص اػن تیتْذاض تشای خذهات ًیاص هَسد

  (.1390 ،تاضذ )لغهؼلی پَسًطذُ، هی تیٌیپیص اضغشاسی
ی اًساًی ًقص سشهایِ آى تُؼذ خشد ٍ است آى کالى تُؼذ اقتصادی، سضذ دس اًساًی یسشهایِ ًقص است: تشسسی قاتل تُؼذ، دٍ اص اًساًی، ی سشهایِ
ی ٍ سضذ اقتصادی ٍس تْشُی اًساًی سا دس  یِسشهای یًِظش ،ضذُ اًجاماکثش کاسّای . دس است ی دسآهذی ٍ تْذاضتی ّای هختلف اص جولِ جٌثِ دس جٌثِ
ِ  آهَصش سا تِ . ٍ سؼی داسین تا اثشی اًساًی استدس ایي هغالؼِ توشکض ها تش تُؼذ خشد سشهایِ تشًذ.هی کاس تِ ی اًسواًی، توش   ػٌَاى جضء اصولی سوشهای

 ًطاى دّین.ّای تْذاضتی ػثاستی هتحول ضذى ّضیٌِتشغیة خاًَاسّا تِ اقذاهات تْذاضتی ٍ دسهاًی یا تِ

 

  روش
ِ  ّای هقغؼی است،کِ اص ًَع دادُ ّای هَسد استهادُ دس ایي هغالؼِ،دادُ عوشح ّضیٌوِ ٍ دسآهوذ خاًَاسّوای ضوْشی ٍ       دسوت آهوذُ اص  اص اعالػات تو

خاًَاس ٍ تؼوذاد   18678تؼذاد خاًَاسّای ضْشی، ، دس ایي عشحایشاى اًجام گشفتِ است.  تاضذ، کِ تَسظ هشکض آهاسهی ،1392سٍستایی کطَس، دس سال 

  آهاس ایشاى، تش اساس فشهَل  اًتخاب ایي تؼذاد خاًَاس تشای ایي عشح تَسظ هشکض. خاًَاس تَدُ است 19228خاًَاسّای سٍستایی، 
 2 2

 2
هحاسوثِ   

ِ   ی غیشخوَساک یوا دسآهوذ( ٍ    ی خَساک، ّضیٌِی کل، ّضیٌِصهت هَسدًظش خاًَاسّای ًوًَِ )ّضیٌِ ٍاسیاً  2 ضذُ است کِ دس آى   یدس ساتغو

-ػٌَاى یک هتغیش کلیوذی ٍ قاتول   دسآهذ کل خاًَاس تِجا کِ دس ایي هغالؼِ اص آى تاضذ.تشاتش هیاًگیي صهت هَسدًظش خاًَاسّای ًوًَِ هی ̅    

ای سا خاًَاس سٍستایی ًوًَِ 19228خاًَاس ضْشی ٍ  18678این تا اص تیي ػٌَاى صهت هَسدًظش دس ایي فشهَل استهادُ کشدُتحث است، دسآهذ کل سا تِ
ِ  سٍسوتایی،  ٍ  ضْشییي دسآهذ خالص کل خاًَاسّای اًتخاب کٌین. تا تَجِ تِ هقادیش ٍاسیاً  ٍ هیاًگ ی اًتخواتی خاًَاسّوای ضوْشی ٍ    تؼوذاد ًوًَو

ًحَی اًتخاب کشدین خاًَاس سٍستایی( سا تِ 800خاًَاس ضْشی ٍ  800خاًَاس ) 1600ها دس ًْایت، دست آهذ. خاًَاس تِ 800سٍستایی ّش کذام دس حذٍد 
دس اداهِ ایي خصَصیات سا تشسسی خَاّین  خَتی تیاى کٌٌذ.ایشاى سا تِ کِ خصَصیات اقتصادی ٍ اجتواػی خاًَاسّای عشح ّضیٌِ ٍ دسآهذ هشکض آهاس

 کشد.

 ّاٍیژگی دادُ
ًهوش   2207ّوا  سَاد ّسوتٌذ کوِ دس تویي آى   دسصذ( سشپشستاى خاًَاس تی 18ًهش )حذٍد  3368دسآهذ، -دس تیي خاًَاسّای ضْشی هطوَل عشح ّضیٌِ

ّا تاسَاد ّستٌذ کِ دسصذ( آى 82ًهش ) 15310تاضٌذ ٍ دسصذ( سشپشست خاًَاس صى هی 34)حذٍد ًهش  1161دسصذ( سشپشست خاًَاس هشد ٍ  65)حذٍد 
 36ًهش )حذٍد  7043ًهش سشپشست خاًَاس صى ّستٌذ. دس تیي خاًَاسّای سٍستایی هطوَل عشح،  922ًهش سشپشست خاًَاس هشد ٍ  14388ّا دس تیي آى

دسصذ( سشپشسوت   27ًهش )حذٍد  1955دسصذ( سشپشست خاًَاس هشد ٍ  72ًهش )حذٍد  5088ّا تیي آىسَاد ّستٌذ کِ دس دسصذ( سشپشستاى خاًَاس تی
 551دسصذ( سشپشست خواًَاس هوشد ٍ    95ًهش )حذٍد  11634ّا ّا تاسَاد ّستٌذ کِ دس تیي آىدسصذ( آى 63ًهش )حذٍد  12185تاضٌذ ٍ خاًَاس صى هی
ی عشح آهاسگیشی هشکض آهاس ایشاى اص ّضیٌوِ ٍ دسآهوذ خاًَاسّوای ضوْشی ٍ سٍسوتایی،      دس پشسطٌاهِ دسصذ( سشپشست خاًَاس صى ّستٌذ. 4ًهش )حذٍد 
ِ    ی اصلی دس سثذ ّضیٌِّای ّطتگاًِّای تْذاضتی ٍ دسهاًی یکی اص گشٍُّضیٌِ ِ   ی خواًَاس اسوت. ایوي ّضیٌو ّوایی توشای خشیوذ    ّوا ضواهل ّضیٌو

-تاضذ. ها دس ایي هغالؼِ، تا تَجِ تِ ضاخصی تشک اػتیاد هیی، خذهات تیواسستاًی ٍ ّضیٌِهحصَالت، ٍسایل ٍ لَاصم پضضکی، خذهات عثی سشپای

ّای تْذاضتی کطی یا خشیذ آب( سا ًیض تِ ّضیٌِی تْذاضت ٍ دسهاى ٍ دستشسی تِ آب آضاهیذًی سالن )آب لَلِی تیوِی تْیِّای تْذاضتی، ّضیٌِ
دسصوذ خاًَاسّوای سٍسوتایی     74دسصذ خاًَاسّای ضوْشی ٍ   80دسآهذ، حذٍد -ی اًتخاتی اص عشح ّضیًٌَِِدس ًو این.ٍ دسهاًی خاًَاسّا، اضافِ کشدُ
دسصوذ خاًَاسّوای    91دسصذ خاًَاسّوای ضوْشی ٍ    73چٌیي کطی ٍ یا خشیذ آب( ّستٌذ ٍ ّنی آب سالن )آب لَلِهطوَل ّضیٌِ کشدى تشای تْیِ

ی پشداختی تاتوت آى اسوت   تْذاضت ٍ دسهاى خاًَاسّای ضْشی ٍ سٍستایی دس ّضیٌِ یتهاٍت تیوِی تْذاضت ٍ دسهاى ّستٌذ. سٍستایی داسای تیوِ
اص  تاضوذ. سیال دس سوال هوی   7/702105سیال دس سال ٍ تشای خاًَاسّای سٍستایی  8/5074036عَس هتَسظ تشای خاًَاسّای ضْشی کِ ایي ّضیٌِ تِ

چٌویي توا تَجوِ توِ توأثیش      ّون آهذ خالص آهذُ است؛ ها ًیض دسآهذ خالص خاًَاسّا سا دس ًظش گشفتوِ ٍ  آًجا کِ دس تؼشیف هشکض آهاس ایشاى اص دسآهذ، دس
ِ عَس اًحصاسی دسآهذ حاصل اص کاس افشاد سا لحاػ ًویتحصیالت تش داًص ٍ آگاّی افشاد، تِ -کٌین تلکِ ّش دسآهذی کِ دس دستشس خاًَاس است سا تو

 گیشین.ػٌَاى یک دسآهذ کل دس ًظش هی
توش ضوذى   تش ٍ کَچکّای تْذاضتی ٍ دسهاًی دس اعالػات هَجَد، تش حسة سیال است کِ ها تشای سادُقاتل رکش است کِ ٍاحذ پَلی دسآهذ ٍ ّضیٌِ
 اػذاد آى سا تِ هیلیَى سیال تثذیل کشدین.

 سٍش تحقیق ٍ تشآٍسد هذل
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ّوا توِ   ّای تْذاضتی خاًَاس اص جولِ دستشسی پیذا کشدى آىتش سٍی فؼالیت اثش آهَصش ی خَد، تِ دًثال تشسسی ِ ؼالغه(، دس 2012گاًذس ٍ اکسیٌگ )
 :اًذحادثِ هذل صیش سا اسائِ کشدُ-ی ػوشآب سالن، تجْیضات پضضکی ٍ دسهاًی ٍ کسة تیوِ

HlthPvti = b0 + b1PRIMi+b2SECi+b3TERi+ b4LnTHAIi + b5Agei +b6Femalei + b7Ethnicityi + b8Rurali 

+ vi 
HlthPvti حادثِ، تجْیضات پضضکی ٍ دسهواًی ٍ دستشسوی توِ آب سوالن،     -گیشی تشای سالهت خاًَاس اص جولِ کسة تیوِ ػوشّای پیصفؼالیت 

PRIMi ( 1-8سشپشست خاًَاس تا آهَصش اتتذایی  ،)سالSECi  ( 9-13سشپشست خاًَاس تا آهَصش هتَسوظ   ،)سوالTERi      سشپشسوت خواًَاس توا
دّوذ  هتغیش داهی کِ ًطاى هی Femaleiسي سشپشست خاًَاس،  Ageiی خاًَاس، دسآهذ کل ساالًِ لگاسیتن LnTHAIi سال(، 13<آهَصش ػالی )

-دٌّذُهتغیش داهی کِ ًطاى Ruraliهتغیش داهی تشای تطخیص قَهیّت سشپشست خاًَاس )ٌّذی یا فیجی(،  Ethnicityiسشپشست خاًَاس صى است، 

 ی خغای تصادفی است.کِ جولِ 𝜈iی سٍستایی تَدى خاًَاس است ٍ 
ّوای تْذاضوتی خواًَاس تَسوظ     ّای تْذاضتی خاًَاس، اص تاتغ اسائِ ضذُ هشتَط تِ فؼالیتدس ایي هغالؼِ، تشای تشسسی اثش آهَصش )تحصیالت( تش ّضیٌِ

ّوای ضخصوی   چٌویي ٍیژگوی  ّوای خواًَاس ٍ ّون   ػَاهل دیگش هشتَط تِ ٍیژگیکٌتشل تؼذادی اص کٌین ٍ تشای (، استهادُ هی2012گاًذس ٍ اکسیٌگ )
 کٌین.ّای تْذاضتی خاًَاس اثش داسًذ، دس هذل تغییشاتی ایجاد هیضَد تش ّضیٌِسشپشست خاًَاس، کِ فشض هی

 ّای تْذاضتیّضیٌِهذل 

Lhazinebehdashtsal=0+1Ldaramadsal+2Ebtedai+3Rahnamai+4Motevasete+5Kardani+6Kars

henasi+7Arshad+8PHD+9jens+10Shahri+11Bood+12Sen 
ی لگاسیتن عثیؼی دسآهذ کل ساالًِ Ldaramadsal ی خاًَاس،ّای تْذاضتی ساالًِلگاسیتن عثیؼی ّضیٌِ Lhazinebehdashtsal :کِ دس آى
تشتیووة هقوواعغ تحصوویلی اتتووذایی، تووِ Ebtedai ،Rahnamai ،Motevasete ،Kardani ،Karshenasi ،Arshad ٍ PHD خوواًَاس،

هتغیش  Shahri(، 0، صى:1هتغیش هجاصی تشای جٌسیت سشپشست خاًَاس )هشد: Jens ساٌّوایی، هتَسغِ، کاسداًی، کاسضٌاسی، کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشا.
 تاضٌذ.سي سشپشست خاًَاس، هی Senتؼذ خاًَاس ٍ  Bood(، 0، سٍستایی:1ی ضْشی یا سٍستایی تَدى خاًَاس است )ضْشی:دٌّذُهجاصی کِ ًطاى
 سٍش تخویي هذل

صًین. اص هیواى هتغیشّوای هسوتقل،    (، تخویي هیOLSّای تْذاضتی خاًَاس سا تا استهادُ اص سٍش حذاقل هشتؼات هؼوَلی )ضذُ تشای ّضیٌِهذل اسائِ
ّای تْذاضتی خاًَاس( هؼشفوی  ػٌَاى هتغیشّای هؤثش تش هتغیش ٍاتستِ )ّضیٌِداس ّستٌذ )ضشیة هخالف صهش داسًذ( تِّایی کِ اص لحاػ آهاسی هؼٌیآى
تِ دسوت   p-valueپزیشد. تٌاتشایي ّش چِ قذس هقذاس دسصذ اًجام هی 10ٍ  5، 1ّای هَسد ًظش دس سغح اعویٌاى ضًَذ. الصم تِ رکش است آصهَىهی

ضذ(، تا اعویٌاى تیطتشی ضشیة تِ دست آهذُ هخوالف صوهش خَاّوذ توَد )ػوذم سد      آهذُ اختالف تیطتشی تا سغَح اعویٌاى داضتِ تاضٌذ )کَچکتش تا
هؼٌی تَدُ سا، تا استهادُ اص آصهَى هتغیشّای اضافی، آصهَى کشد ٍ دس صَستی تَاى هتغیشّای هستقلی کِ اص لحاػ آهاسی تیدس اداهِ هیفشضیِ صهش(. 

ّوای هشتوَط توِ اػتثواس     حل، تِ هٌظَس اعویٌاى اص دسستی ًتایج حاصلِ، آصهَىااص ایي هشپ  کٌٌذ، اص هذل حزف کشد. کِ دس هذل تْثَدی ایجاد ًوی
  گیشد.ّای تِ دست آهذُ اص سگشسیَى اًجام هیسٌجی تاقیواًذُ

 فشٍض کالسیک
توَسش خَاٌّوذ   ذٍى ، تو OLSّای صًٌذُکِ سٍش تخویي، سٍش حذاقل هشتؼات هؼوَلی است، دس صَست ػذم سد فشٍض کالسیک، تخوییيجااص آى

خغی، خَد ّوثسوتگی ٍ  ّایی چَى، آصهَى ّنضًَذ، آصهَىّایی کِ دس تحث فشٍض کالسیک، تشسسی هیتشیي آصهَىاص هْن (.1391تَد )گجشاتی، 
یَى یوک سگشسو  ی افتذ کِ دٍ یا تویص اص دٍ هتغیوش تَضویح دٌّوذُ )هسوتقل( دس اقتصادسوٌج      خغی صهاًی اتهاق هیّن تاضذ.ًاّوساًی ٍاسیاً  هی

ًسثت تِ یکذیگش اص ّوثستگی تاالیی تشخَسداس تاضٌذ. هٌظَس اص ّوثستگی دس ایٌجا ٍجَد یک استثاط خغی تیي هتغیشّای هستقل اسوت.   ،چٌذهتغیشُ

ّوای سگشسویَى هَجوَد    خغی کواتیص دس ّوِ هوذل ّن. خغی هتهاٍت خَاّذ تَدتستِ تِ ضذت ّوثستگی تیي هتغیشّای هستقل، هیضاى ٍ ًَع ّن
ػذم ٍجَد خَد ّوثستگی تیي جوالت خغا یکی اص فوشٍض   (.1391)سَسی،  خغی تیي هتغیشّای هستقل استچِ کِ هْن است ضذت ّناست؛ آى

یکی اص هَضوَػات هْوّوی   گَیٌذ. است. ّوثستگی خغاّا تا یکذیگش سا اصغالحاً خَد ّوثستگی یا ّوثستگی سشیالی هی OLSاساسی تشای سٍش 
ًاّوساًی تِ ایي هؼٌاسوت کوِ دس تخوویي هوذل سگشسویَى       ٍاسیاً  ت.ًاّوساًی اس ٍاسیاً کٌین هَضَع  تِ آى تشخَسد هی اقتصاد سٌجیکِ دس 

 (1391، )گجشاتی ًاتشاتش ّستٌذ ّایٍاسیاً هقادیش جوالت خغا داسای 
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 نتایج
اص لحواػ   Kardani ،Arshad ،PHD ،Jens  ٍBood، دسیافتین کِ هتغیشّای OLSّای تْذاضتی خاًَاس تِ سٍش تخویي هذل ّضیٌِتؼذ اص 
داًست، اص هذل حزف ضذًذ. دس ًْایت تخوویي  آصهَى هتغیشّای اضافی حزف ایي هتغیشّا سا اص هذل قاتل تَجیِ هیجاکِ هؼٌی تَدُ ٍ اص آىآهاسی تی

 هذل تا ًتایج صیش حاصل ضذ.
 های بهداشتی خانواری هسینه. نتایج برآورد معادله1جدول 

 t Probآماره  انحراف ضریب تعریف نام متغیر

C 0/031 2/148- 0/176 -379/0 ػشض اص هثذأ 

Ldaramadsal 0/000 14/444 0/032 0/471 لگاسیتن دسآهذ کل خاًَاس 

Ebtedai  :0/028 2/197 0/055 0/121 0، سایش:  1هقغغ تحصیلی اتتذایی 

Rahnamai  :0/006 2/725 0/068 0/186 0، سایش:  1هقغغ تحصیلی ساٌّوایی 

Motevasete  :ِ0/048 1/975 0/07 0/139 0، سایش:  1هقغغ تحصیلی هتَسغ 

Karshenasi  :0/271 0، سایش:  1هقغغ تحصیلی کاسضٌاسی 

 

0/1 2/698 0/007 

Shahri هحل صًذگی 
 (0، سٍستا:1)ضْش:

0/293 0/042 6/923 0/000 

Sen 0/000 3/437 0/001 0/005 سي سشپشست خاًَاس 

R
2
 = 0/199           F-statistic= 56/58        Prob(F-statistic)= 0/000         Durbin-Watson stat = 1/88 

 ّای فشٍض کالسیکًتایج آصهَى 
هشتوَط توِ ضوشیة    ضوشیة ّوثسوتگی،   حذاکثش هتغیشّای هستقل تَدین. تیي ی ی ضشایة ّوثستگی سادُ، ضاّذ ّوثستگی تسیاس ًاچیضتا هحاسثِ
خغوی قاتول اغوواض    دّذ دس چٌیي حالتی ّون ًطاى هی ، است ٍ ایيتاضذهی 0/28تشاتش  هقغغ تحصیلی اتتذایی ٍ ساٌّواییتیي دٍ هتغیش  ّوثستگی

 DWایي آصهَى کِ تِ اختصواس توا   ضَد. ( استهادُ هی1951ٍاتسَى ) -هشتثِ اٍل اص آهاسُ آصهَى دٍستیياست. تشای تطخیص ٍجَد خَد ّوثستگی 

1اگش تِ هؼٌی ػذم خَد ّوثستگی است.  است، 2تشاتش دس صَستی کِ  ،ضَدًطاى دادُ هی     تاضذ تِ هؼٌی خَد ّوثستگی کاهل هثثت اسوت

1چٌیي اگش تاضذ. ّنهی DW=0کِ دس ایي حالت     تاضذ دس ایي صَستDW=4 اص تاضذ کِ تِ هؼٌی خَد ّوثستگی کاهل هٌهی اسوت.  هی
ػذم ٍجوَد خَدّوثسوتگی    ،تاضذهی 2دس حذٍد  تقشیثاًاست ٍ  1/88دس هذل تشآٍسدضذُ، ٍاتسَى  -دٍستیي یُدست آهذُ تشای آهاسهقذاس تِ جاکِ،آى

سٍد )سوَسی  کاس هوی آصهَى ػوَهی تشای تطخیص ٍاسیاً  ًاّوساًی تِ ػٌَاىتِدست آهذُ اص آصهَى ٍایت کِ تِ یضَد. تا تَجِ تِ ًتیجًِتیجِ هی

 (.F-statistic= 0/808172  ٍProb. F(5551544)= 0/729ضَد )هثٌی تش ػذم ًاّوساًی ٍاسیاً  تأییذ هی H0ی ( فشضی101ِ

 

 گیریبحث و نتیجه
دسصوذ   95دس سوغح   ،د دس هوذل َ؛ تواهی هتغیشّای هستقل هَجکٌین کِّای تْذاضتی، هطاّذُ هیی ّضیٌِتا تَجِ تِ ًتایج ًاضی اص تخویي هؼادلِ

ّای تْذاضتی خواًَاس، هٌهوی   ایي تِ ایي هؼٌاست کِ دس صَست ػذم دخالت هتغیشّای تَضیحی، ّضیٌِ داس ّستٌذ. ػشض اص هثذأ، هٌهی است ٍهؼٌی
ّای تْذاضتی ٍ دسهاًی خاًَاسّا ّا کٌذ، دٍلت تا حذی ّضیٌِّضیٌِ خاًَاس دسآهذی ًذاسد تا صشف ایيفشض تش آى است کِ است. دس چٌیي حالتی کِ 

دسآهوذ   یک دسصوذ ي تِ هؼٌای ایي است کِ تا افضایص است کِ ای 47/0اس، هثثت ٍ دس حذٍد ضشیة هتغیش لگاسیتن دسآهذ کل خاًَ ضَد.سا هتحول هی
دٌّوذ کوِ لگواسیتن دسآهوذ     ی خَد ًطاى هیًیض دس هغالؼِ (2012) گاًذس ٍ اکسیٌگیاتذ. % افضایص هی47دس حذٍد  خاًَاس ّای تْذاضتیخاًَاس، ّضیٌِ
ضشیة هتغیشّای هقواعغ تحصویلی    داس ٍ هثثتی داسد.ّای تْذاضتی اص جولِ خشیذ تیوِ ٍ تجْیضات پضضکی ٍ دسهاًی خاًَاس اثش هؼٌیخاًَاس تش فؼالیت

توا   ،کِ داضتي هذسک کاسضٌاسوی سشپشسوتاى خواًَاس   عَسیتا سیشی صؼَدی ّوشاُ است. تِ شیثاًِ ٍ کاسضٌاسی، هثثت ٍ تقاتتذایی، ساٌّوایی، هتَسغ
تش، تا ّوذف فوشاّن   کشدُ تِ دلیل آگاّی ٍ آهَصش تیصّای تْذاضتی سا افضایص خَاّذ داد ٍ ایي تِ ایي هؼٌاست کِ افشاد تحصیل% ّضی27ٌِحذٍد 

ِ       ّای تْذاضتی، تا اقذام تِ فؼالیتضاىکشدى هحیغی سالن ٍ تْذاضتی تشای خَد ٍ خاًَادُ ی )خشیوذ هحصوَالت ٍ تجْیوضات پضضوکی، خشیوذ تیوو
هؼٌی تَدى ضشیة هتغیشّای هشتَط تِ هقاعغ تی دٌّذ.ّای تْذاضتی خَد سا افضایص هیتْذاضت ٍ دسهاى ٍ دستشسی تِ آب آضاهیذًی سالن(، ّضیٌِ

ّای تْذاضوتی ٍ سوالهت(، هیواى سشپشسوتاى     ًگش ایي تاضذ کِ اص ایي حیث )تشغیة تِ فؼالیتتیا تَاًٌذهیتحصیلی تاالتش )کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشا( 
ی خَد تِ اثوش هثثوت ٍ صوؼَدی    ًیض دس هغالؼِ (2012) گاًذس ٍ اکسیٌگ خاًَاسی کِ داسای تحصیالت داًطگاّی ّستٌذ تهاٍت چٌذاًی ٍجَد ًذاسد.

ی خَد اضواسُ توِ ایوي    ( ًیض دس هغالؼ1392ِحسیي پٌاّی ٍ ّوکاساى )اًذ. ی اضاسُ داضتِضشایة هقاعغ تحصیلی دس سِ سغح اتتذایی هتَسغِ ٍ ػال
چٌیي ٍ ّنضشیة هتغیش جٌسیت سشپشست خاًَاس  جایی کِاص آىدّذ. ّای تْذاضتی سا افضایص هیداسًذ کِ افضایص تحصیالت سشپشست خاًَاس ّضیٌِ

داسی ّای تْذاضوتی اثوش هؼٌوی   تش ّضیٌِ ٍ تؼذ خاًَاس جٌسیت سشپشست خاًَاس ضَد کًِتیجِ هی عَسایي تَدُ است،هؼٌی تیضشیة هتغیش تؼذ خاًَاس 
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کٌٌذ. حسیي پٌاّی ٍ ّای تْذاضتی اضاسُ هی(، تِ اثش هثثت صى تَدى سشپشستاى خاًَاس تش فؼالیت2012گاًذس ٍ اکسیٌگ )ایي دس حالی است کِ ًذاسد. 
عوَس دس  ّای تْذاضتی خاًَاس است ٍ ّویيیص ّضیٌِکٌٌذ کِ صى تَدى سشپشست خاًَاس هٌجش تِ افضایاى هیی خَد ت( ًیض دس هغالؼ1392ِّوکاساى )

ِ     (، ًطاى هی1392حسیي ػاهشی ٍ ّوکاساى ) ٍ (1392حسیي پٌاّی ٍ ّوکاساى )هَسد تؼذ خاًَاس کِ  ّوای  دٌّذ کِ توا افوضایص تؼوذ خواًَاس، ّضیٌو
سّا ًسثت تِ است ٍ ایي تیاًگش ایي است کِ ضْشی تَدى خاًَا 29/0غیش ضْشی تَدى خاًَاس، هثثت ٍ دس حذٍد ضشیة هتسٍد. تْذاضتی خاًَاس تاال هی
دّذ ٍ ایي تا دالیل هتهاٍتی اص جولِ کیهیت ٍ سغح آهَصش ٍ تِ دًثال آى % افضایص هی29 حذٍدتا سا  ّای تْذاضتی آىّضیٌِّا، سٍستایی تَدى آى

ًیوض توِ آى    ًسثت تِ سٍستایی کِ دس قثل ی تیوِ خاًَاسّای ضْشیّا، تاالتش تَدى هیاًگیي ّضیٌِتْذاضتی ٍ قیوت آىآگاّی افشاد، ًَع هحصَالت 
ِ ی اثش هٌهی سٍستایی تَدى تش فؼالیت(، ًتیج2012ِی گاًذس ٍ اکسیٌگ )دس هغالؼِاضاسُ ضذ، قاتل تَجیِ است.  دسوت آهوذُ اسوت.    ّای تْذاضتی تو
ضشیة هتغیش سوي سشپشسوت   دّذ. ّای تْذاضتی سا کاّص هیدٌّذ کِ سٍستایی تَدى خاًَاسّا ّضیًٌِطاى هیًیض ( 1392) حسیي پٌاّی ٍ ّوکاساى

ضَد. تاال تش هیّای تْذاضتی تیصهؼٌی است کِ تا تاال سفتي سي سشپشست خاًَاس، ّضیٌِ تذاىاست کِ ایي  005/0داس ٍ هثثت ٍ حذٍد خاًَاس، هؼٌی
ِ    تِ ػقیذُ ،تَاًذ هَجة افضایص ًیاص تِ پضضک ٍ تجْیضات پضضکی ضَدکِ هیایيسفتي سي ػالٍُ تش  ی ػوادات  ی گاًوذس ٍ اکسویٌگ هَجوة تَسوؼ

( ًیض تِ اثش هثثت سوي سشپشسوت خواًَاس توش     1392کِ حسیي پٌاّی ٍ ّوکاساى )ضوي ایي. خَاّذ ضذتش ًسثت تِ سشپشستاى جَاى گیشی تیصپیص
Rّای هقغؼی هؼوَالً دس هغالؼات تا دادُعَسکلی تِ کٌٌذ.ّای تْذاضتی اضاسُ هیّضیٌِ

R داًین کِهیسقن پاییٌی داسد.  2
تِ هؼٌوی ایوي اسوت کوِ     2

ِ  عوَس کوِ هوی   دٌّذگی هتغیش ٍاتستِ سا داسًذ ٍ ّوواى هتغیشّای هستقل هَجَد دس هؼادلِ تا چٌذ دسصذ قذست تَضیح ِ تیٌوین دس هؼادلو ّوای  ی ّضیٌو
داًین کِ ػَاهل تسیاس صیادی اص جولِ ػَاهل اجتوواػی  ی خاًَاس است ٍ هیّای ها اعالػات تَدجِجایی کِ دادُاص آىاست.  20/0تْذاضتی دس حذٍد 
تش ٍ تشغیة فشاد سا آگاُتَاًذ تا حذ صیادی اتثلیغات ٍ ًَع آهَصش هیّای تْذاضتی تأثیشگزاس تاضٌذ. هثالً یٌِتَاًٌذ تش هتغیشّایی چَى ّضٍ فشٌّگی هی

ّایی )آب سالن، تیوِ کشدى، خشیذ هحصَالت پضضکی ٍ...( کٌذ کِ چَى ایي اعالػات دس دستشس ها ًثَد تِ ػَاهل رکش ضوذُ  تِ اًجام چٌیي فؼالیت
تَاًذ دسآیٌوذُ توشای افوشاد اص    َصش هیسٍد، لزا آهّای تْذاضتی خاًَاس تاالتش هیتا افضایص تحصیالت، ّضیٌِ دیذین جا کِاص آىدس هذل تسٌذُ کشدین. 

گًَوِ  توَاى ایوي  ٌاتشایي هیتشی فشاّن کشدُ ٍ خاًَادُ سا تِ سوت داضتي ضشایظ یک صًذگی استاًذاسد سَق دّذ. تًظش سالهت احساس سضایت تیص
َاًغ سسیذى توِ سوغَح تواالتش آهوَصش توا      ّا، تایذ تِ ضٌاسایی ٍ حزف هدٍلت )سیاستگزاساى( تشای تاال تشدى سغح صًذگی خاًَادُکِ گشفت  ًتیجِ

ِ جا کوِ  ی سالهتطاى تطَیق کٌٌذ. اص آىّایی دس صهیٌِتا اص ایي عشیق افشاد سا تِ اًجام فؼالیتکیهیت تپشداصد.  ّوای تْذاضوتی جضئوی اص سوثذ     ّضیٌو
سا صشف کٌٌذ. تٌاتشایي تا ػذم تخصیص  دسآهذضاى تشی اصخَد تخص تیصّای خاًَاس است، تٌاتشایي خاًَاسّا هجثَسًذ تشای اقذاهات تْذاضتی ّضیٌِ

گزاسی تخص ػوَهی دس خذهات تْذاضت، دسهاى ٍ سالهت کِ تأثیش هستقین تش سفاُ ٍ سضذ اقتصادی خَاّذ داضت، سْن هشدم اػتثاس الصم تِ سشهایِ
ّای صیشتظ دس تَصیغ صحیح اػتثاسات اص ًظاست تش دستگاُ یاتذ. دس ایي ساستا الصم است تا اصالح هطکالت اػتثاسی ٍّای دسهاًی افضایص هیاص ّضیٌِ

ّوای صیشتٌوایی ٍ توأهیي    گزاسی دس تخوص کشد. سشهایِدسآهذ جلَگیشی ّای هتَسظ ٍ کنٍُّای تْذاضتی سٌگیي تش هشدم، خصَصاً گشتحویل ّضیٌِ
گزاسی سا دس ایي صهیٌِ ًثایوذ  ًی داسًذ کِ ًقص سشهایِّای الصم ًیض ًقص اساسی دس گستشش خذهات پضضکی ٍ استقای کیهیت خذهات دسهاصیشساخت

 اّویت داًست.تی
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