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چکیده
نیروی انسانی عامل بسیار مهمی در پیشرفت جوامع محسوب می شود .در کنار سایر منابع و
سرمایه های تولیدی ،توجه به سرمایه انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است .افراد هرچه
بیشتر آموزش دیده و تربیت شده تر باشند و از سالمت بیشتری برخوردار باشند ،بهره وری
بیشتر و تولید باالتری را خواهند داشت .از سوی دیگر اهمیت رویداد اجتماعی ازدواج در توسعه
اقتصادی و نوسازی جوامع مختلف همیشه مورد توجه بوده است .چراکه تغییر در زندگی و
نیازهای جدیدی که در طول موجب تغییراتی در کیفیت رفتارهای انسانی ایجاد میکند و به
نوبه خود موجب تغییراتی در جنبههای مختلف زندگی خانوادگی نظیر زمان ازدواج و تداوم
زندگی زناشویی میشود؛ این امر ضرورت مطالعه مستمر و دقیق این واقعه حیاتی را در هر دوره
زمانی در جوامع مختلف میطلبد .در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری
سرمایه انسانی بر خالص ازدواج در استان سمنان می باشد .نتایج حاصل از برآورد مدل به روش

حداقل مربعات معمولی در دوره زمانی  1366-1393نشان میدهد تعداد پذیرفتهشدگان
بومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان به عنوان شاخص سرمایه انسانی تآثیر مثبت و
معناداری بر خالص ازدواج دارد.
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 .1مقدمه
سرمایه انسانی عامل تسریع کننده فرایند توسعه اقتصادی استت ،دانت ،،رکتن اساستی
پیشرفت و سازوکار آن تتابعی از آمتوزش مستتمر استت(کالنتری .)1372 ،امتروزه ایتن
اندیشه گسترش یافته است که اگر جامعهای بخواهد نظام اقتصادی ،صتنعتی ،سیاستی و
اجتماعی خوی ،را دگرگون سازد و آن را با بستگیهتا و نیازمنتدیهتای نتوین ستازگار
کند ،ناگزیر باید سیاستی همه سو نگر در توسعه نیروی انسانی داشتته باشتد و ایتن امتر
شدنی نیست مگر این که ابزار کار در نظام تعلیم و تربیتت فتراهم شتود .افتزای ،ستط
دان،ها و مهارتها ،شرط الزم برای از بین بردن عقبماندگی اقتصتادی و ررفیتتهتای
استفاده نشده اقتصادی و ایجاد انگیزههای الزم برای پیشترفت استت(تقوی و محمتدی،
 .)138۵همچنین آموزش نیروی انسانی باید همزمان بتا نیازهتای جامعته و در راستتای
تحقق اهداف مهم باشد به گونهای که آمارها حاکی از آن استت کته در کشتورهایی کته
تعداد بیسوادان زیاد است و آموزشهای انسانی در ستط مناستبی قترار نتدارد ،میتزان
پیشرفت اقتصادی نیز مناسب نمیباشد این موضوع نشاندهنده اهمیت آموزش و توسعه
سرمایه انسانی در پیشرفتهای اقتصادی میباشد(زروندی و زروندی.)1389 ،
خانواده بستر تمام شئونات اجتماعی و خاستگاه افرادی است که باید با جسم و اندیشته-
ای پویا و سالم ،چرخه حیات جامعه را به گردش درآورند .خانواده نخستین نهادی استت
که برای پاسخگویی به نیازهای فطری بشر به ویژه نیاز به زندگی اجتماعی شکل گرفتته
است و نزدیکترین و عمیقترین تعامل بشر در بستر خانواده تحقق مییابتد ،بتهگونتهای
که همواره تالش شده است تا به طرق مختلف ،بترای تحکتیم پایتههتای ایتن مجموعته
انسانی ،راهکارهای مناسب و علمی ارائه شود(اسحاقی و دیگران.)1391 ،
ازدواج در همبستگی ،پیوستگی و ثبات ارکان خانواده نق ،بسزایی دارد .عوامل مختلفی
میتواند سن ازدواج را تحت تأثیر قرار دهد که از آن جمله میتوان به میزان تحصتیالت،
اشتغال به کار ختارج از خانته (بترای زنتان) ،میتزان آزادی در انتختاب همستر و تغییتر
موقعیت اجتماعی زنان در جامعه اشاره کرد(محمودیان.)1383 ،
از طرف دیگر طالق به معنای فروپاشی مهمترین نهاد جامعه است .این پدیتده از جملته
واقعیتهایی است که نهاد خانواده در دنیای امتروزی بته طتور گستتردهای آن را تجربته
میکند .پیشتر طالق ،آخرین راهحل یتک زنتدگی مشتترح محستوب متیگردیتد و تتا
رسیدن به آن نقطه پایانی ،تمامی راهها برای تداوم زندگی زناشویی آزمون متیشتد .امتا
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اکنون طالق ،همچون ازدواج ،امری طبیعی محسوب میشتود و در اکثتر جوامتع روشتی
پذیرفته و نهادینه شده برای پایان ازدواج است(اسحاقی و دیگران.)1391 ،
به درستی می توان گفت ،آموزش و میزان آن از مهمترین عوامل موثر بتر رفتتار انستان
هاست .ازطریق کسب سواد و گام به گام بتا افتزای ،میتزان آن ،انستان هتا حستاستتر،
رریفتر و دقیق تر نسبت به مسائل خواهند شد .انسان آموزش دیده از انسان های دیگر
فاصله می گیرد و به همان نسبت نیز احساسات دقیقتری مییابد1.
تشکیل خانواده و ایجاد انسجام ستالم در روابتا انستانی میتان زن و مترد ستبب ایجتاد
فعالیت هدفمند اقتصادی گردیده و به دنبال آن تأثیر بر رشد و توسعه اقتصادی دارد .در
مقابل طالق به عنوان منفورترین حالل ها نزد اسالم سبب ایجاد جدایی و ایجاد وقفته و
سلب انگیزه های در مسیر مزبور می گردد .امروزه خانواده ایرانی با چال،هتای بستیاری
روبه رو است کتاه ،میتزان ازدواج ،بتاالرفتن ستن ازدواج و افتزای ،میتزان طتالق بته
مجموعهای از مسائل پیچیده منجر شده است .در این راستا نق ،و تأثیر تحصتیالت بتر
این دو امر مهم سبب گردیده است که در این مقاله به بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه
انسانی بر خالص ازدواج (تفاوت ازدواج و طالق) استتان ستمنان در دوره زمتانی -1393
 1366و آزمون فرضیه زیر پرداخته شود.
تعداد پذیرفتهشدگان بومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سمنان به عنوانشاخص نشاندهنده سرمایه انسانی تاثیر معناداری بر خالص ازدواج استان دارد.
ابزار گرد آوری اطالعات مورد نیاز با استفاده از گزارشات و آمارهای منتشر شده منابع
اطالعاتی خارجی و آمار موجود در سالنامههای آماری استان سمنان ،سازمان معاونت و
برنامهریزی استانداری استان سمنان ،خزانه داری استان سمنان می باشد .در ادامه پس
از بررسی مبانی نظری و سابقه پژوه ،،ساختار مدل مورد استفاده معرفی گردیده و
برآورد می شود و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه می گردد.

 .2مبانی نظری
مفهوم سرمایه انسانی2ریشه در ادبیات اقتصادی دارد .سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی
و نه سرمایه مالی محسوب می شود بلکه سرمایه انسانی به عنوان دان ،،مهارت ،خالقیت
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و سالمت فرد تعریف شده است(بکر .)2002 ،1سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی و سرمایه
مالی همه به نحوی از اشکال سرمایه محسوب میشوند اما تفاوت آنها در این است که
یک فرد را نمیتوان از مهارت  ،سالمت و ارزشهای ،جدا کرد در حالی که این امکان
در مورد دارایی ها و اموال فرد وجود دارد .بدین مفهوم که پایدارترین و تجدیدپذیرترین
سرمایه ،سرمایه انسانی است .سرمایه انسانی ثروت مولد مجسم در کار ،مهارت و دان،
است (سازمان ملل متحد  .)1997،سرمایه انسانی مجموعه ای از ویژگیها ،دان،،
خالقیت ،نوآوری و انرژی است که افراد آن را جهت سرمایهگذاری در کار خود انتخاب
میکنند.
پیتر هوتز )1998(2سرمایه انسانی را در زمان ،تجربه ،هدف و توانایی های افراد خانوار
که میتواند در فرایند تولید نق ،داشته باشد ،معرفی می کنند .ویژگیهای کیفی
انسان اعم از آموزش ،تخصص ،مهارت ،دان ،،خالقیت ،نوآوری عموماً ،نوعی سرمایه
انسانی به شمار میروند و به عبارت دیگر سرمایه انسانی را میتوان ارتقاء و بهبود
ررفیت تولیدی افراد جامعه نامید(علوی راد و نصیریزاده .)1380 ،سرمایه انسانی دارای
کارکردهای زیر می باشد.
 سرمایه انسانی کیفیت و کمیت تولید را بهبود می بخشد. سرمایه انسانی ارزش نیروی کار را افزای ،می دهد. سرمایه انسانی جزء اصلی ترین پی ،نیازهای دستیابی به رشد اقتصادی است(فتآبادی .)1387 ،
در این راستا آموزش عالی میتواند با ایجاد فرصتهای برابر در صحنههای اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی امکان پرورش و رشد دانشجویان قومیتها و فرهنگهای مختلف را
فراهم نموده و نق ،مؤثری در ارتقاء توانمندیهای فردی و توسعه سرمایههای انسانی
ایفا نماید(عراقیه ودیگران .)1390 ،از سوی دیگر بهبود در کیفیت نیروی انسانی موجب
میگردد که از یک طرف عامل کار ماهرتر ،کارآزموده تر و تواناتر گردد و از طرف دیگر؛
بهبود و پیشرفت در دان ،و تکنولوژی سبب میشود تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل
کند .بدین ترتیب ،مشاهده می شود که گسترش کارایی و بهرهوری در هر دو عامل تولید،
ناشی از آموزش و پرورش و پیشرفت دان ،فنی است(شاعری.)1392 ،
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برخی از پژوهشگران در زمینه سرمایه انسانی معتقدند که سرمایهگذاری بتر روی افتراد،
موجب افزای ،بهرهوری اقتصادی ستازمان هتا و جوامتع متیگتردد .براستاس مطالعتات
شولتز )1971(1ساکاموتو و پتاور )199۵(2و وودهتال )1997(3تحصتیالت وآمتوزشهتای
رسمی ابزارهایی مهم و الزم برای بهبود ررفیت های تولید یک جامعه هستتند .آنتان از
سرمایه انسانی این استدالل را دارند که یک جمعیت تحصیل کرده یتک جمعیتت مولتد
میباشد(شاعری .)1392 ،بیتردید هرگونه تغییر در خانواده ،تأثیر مهمی بر ابعاد مختلف
نظام اجتماعی دارد و پیوندهتای درون ختانواده ،مؤلفتهای مهتم در هتر نظتام اجتمتاعی
میباشد که بر یکپارچگی اجتماعی تأثیر میگذارد(اسحاقی و دیگتران  .)1391 ،اهمیتت
رویداد اجتماعی ازدواج در طول جریان توسعه و نوسازی جوامع مختلتف همیشته متورد
توجه بوده است .چرا که تغییر در زندگی و نیازهای جدیتدی کته در طتول زمتان ایجتاد
میشود موجب تغییراتی در کیفیت رفتارهای انسانی میگردد که به نوبه خود تغییراتتی
را در جنبههای مختلف زندگی خانوادگی نظیتر زمتان ازدواج و تتداوم زنتدگی زناشتویی
ایجاد میکند و این امر ضرورت مطالعه مستمر و دقیق این واقعه حیتاتی را در هتر دوره
زمانی و در جوامع مختلف ایجاد میکند(کارمیپور.)1384 ،
ازدواج مبنای تشکیل خانواده ،یعنی اولین و مهمترین واحد اجتمتاعی و خواستت و نیتاز
طبیعی انسان است که همه مکاتب ،به ویژه مکاتب آسمانی پیروان خود را بته انجتام آن
تشویق و ترغیب میکنند(امینی )1371 ،از دیدگاه جامعهشناستی ،ازدواج یتک قترارداد
اجتماعی و ضامن بقای نسل انسانی است و آرام ،و امنیت در یک جامعه ،نتیجه ازدواج
سالم و محیا آرام ،بخ ،خانواده است(رضادوست و ممبنی .)1390 ،امروزه در بحت
ازدواج بحرانهای فراوانی به وجود آمده است که آثار آن هم در ختانواده هتا بته صتورت
مستقیم و هم در جامعه به صورت غیر مستقیم قابل مشاهده است .ازدواج به عنوان یتک
هنجار اجتماعی ،بر اساس توافق طرفین ،بر مبنای یک سلسله اصول شکل یافتته و دوام
مییابد هرقدر طرفین به آن اصول مدون یا غیر مدون پایبندتر باشند قوام بقای ختانواده
بیشتر است .ژان ژاحروستو ،4کته استاس نظتام اجتمتاعی را بتر مبنتای قترارداد استتوار
میداند ،از خانواده بهعنوان قدیمیترین نوع جامعه و تنها جامعه طبیعتی یتاد متیکنتد.
همچنین طالق نوعی گسست و جدایی و اخالل در بنیانهای اساسی خانواده استت کته
1.

schultz
sakamoto & powr
3. woodhull
4. Jean-Jacques Rousseau
2.

162

تأثیر سرمایه انسانی بر خالص ازدواج استان سمنان

منجر به جدایی همیشگی میشود .طالق میتواند سبب صدمه به سرمایه انسانی جامعته
شود(کالنتری و دیگران )1390 ،همچنین جامعه زمانی به نابسامانی دچار میشود که بتا
نقض هنجارهای اجتماعی به تدریج ارزشهای اساسی جامعه زیر سؤال رفته و جامعه بته
نوعی با خالء ارزشی-هنجتاری روبترو گتردد .بنتابراین پترداختن بته بحت هنجارهتای
اجتماعی به لحاظ اهمیتی که برای انسجام اجتماعی و در نهایت تعالی یک جامعه دارند،
امری ضروری است(فیروزجائیان.)1387،
بر اساس گزارش شورای عالی جوانان )1383(1گرای ،جوانان به تشکیل خانواده به نحتو
چشمگیری نسبت به گذشته کمتر شده است .تأخیر در ازدواج و تشتکیل ختانواده ،آثتار
سوء فراوانی برای فرد و جامعه دارد .مهمترین اثتر آن از نظتر جمعیتت شتناختی ایجتاد
دگرگونی در الگوهای زاد و ولد است .کاه ،نابتاروری در کشتورهای مختلتف از جملته
ایران نتیجه ازدواج در سنین بتاال متیباشد(عباستی شتوازی .)2000 ، 2در واقتع یکتی از
دالیل تتأخیر در ستن ازدواج ،ستالهتایی استت کته صترف تحصتیل متیشتود .درصتد
دانشجویان در دانشگاهها در حال افزای ،است .همچنین به تناسب افتزای ،تحصتیالت،
عالقمندی به احراز شغلهای مرتبا با رشته تحصیلی افزای ،مییابتد در نتیجته زمتان
بیشتری برای رسیدن به هدف مذکور ،در انتظار برای تشکیل خانواده سپری خواهد شتد
که موجب تأخیر در سن ازدواج میشود.
بهداشت روانى جامعه و سالمت فیزیکى و عاطفى در گرو سالمت روابا زناشویى و تداوم
و بقاى ازدواج است .مطالعات نشان مىدهند که رضایت زناشویى بته رضتایت کلتى فترد
کمک مىکند؛ یعنى همسرانى که از رضایت زناشتویى بتاالیى برخوردارنتد ،عتزت نفتس
بیشتری دارند و در روابا اجتماعى سازگارترند .رضایت زناشویى نتیجه فرآیند زناشتویى
و شامل عواملى مانند ابراز محبت و عشق همسران ،احترام متقابل ،روابا جنسى ،تشتابه
نگرش و چگونگى ارتباط و حل مسئله استت .بته نظتر متیرستد آمتوزش و تحصتیالت
موجب نگاهی دقیق تر به زندگی شود و این فرصت را بته افتراد دهتد کته افتراد دربتاره
اهدافشان ،نگرشهایشان ،مسائل اقتصادی و آن چه کته هستتند و متیتواننتد باشتند،
مسائل جنسی ،اهداف و دالیل ازدواجشان بیشتر تفحص کنند و به نوعی بته خودآگتاهی
دست مییابند و این برنامه کمک به استتحکام و ثبتات ازدواج  ،کتاه ،طتالق و ارتقتاء
کیفیت ازدواج و روی هم رفته درکیفیت روابا مؤثر است .هرچه فترد توانتایی و آگتاهی
Population refrence bureau
Abbasi shavazi
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بیشتری از شناخت و چگونگی انتخاب و تفکیک ویژگیهای شخصیتی خود و همتاهنگی
آنها با ویژگیهای شخصیتی طرف مقابل خود داشته باشد .توانایی انتخاب مناسبتتر در
او تقویت میشود و همین انتخاب صحی و مناسب زمینته ستاز رضتایتمندی را در فترد
فراهم میسازد(منصوری نیتا و همکتاران .)1390 ،در ایتن راستتا تتأثیر معنتادار میتزان
تحصیالت بر افزای ،سن ازدواج (به ویژه سن ازدواج زنان) در بسیاری از مطالعات نشتان
داده شتده استت (استمیت ،19801جاشتی ،2003 2ستگالن ، 1370 3کوییستومبینگ 4و
هالمن ،2003 ، ۵میترا .)2004 6افزای ،میزان تحصیالت ،بستیاری از عوامتل مترتبا بتا
ازدواج نظیر انتظار از روابا زناشویی و ازدواج و نحوه انتخاب همسر را تحتت تتأثیر قترار
میدهد .تالش برای دستیابی به تحصیالت ،همزمتان و هتم فرآینتد تشتکیل ختانواده را
دگرگون ساخته است .مکدونالد و هیتول 7در ستال  1994در متورد علتل افتزای ،ستن
ازدواج چنین ارهار میکنند کته تحصتیالت عتالی و اشتتغال زنتان بتا تتأخیر در ازدواج
همبستگی مثبتی دارد(رضادوست و ممبنی .)1390 ،از آن جایی که امروزه ازدواجها بتر
مبنای همگنی و همسانی افراد است ،به نظر میرسد که تحصیل نیز همه جا بته عنتوان
معیاری در گزین ،همسر مطرح باشد و گرای ،انسانها به گتزین ،همستری مشتابه از
نظر تحصیلی به چشم میخورد ،بنابراین این امر در سن ازدواج تاثیرگذار است .عالوه بتر
این موارد ،بالتکلیفی در مورد امکان ادامه تحصیالت عالی و عالقه به ادامه به تحصتیالت
از مهم ترین عوامل بازدارنده جوانان در پاسخ به نیاز طبیعی و غریتزی ازدواج متیباشتد.
تحصیل خود متغیر مستقلی نیست و ستط آن بستتگی بته عوامتل متعتددی از جملته
شغل ،درآمد ،تحصیالت پدر دارد که اثر مستقیمی بتر ستن ازدواج متیگذارنتد .از نظتر
لینگستاد8زوجهایی که والدین آنها از میتزان تحصتیالت بتاالتری برخوردارنتد بیشتتر در
معرض طالق قرار دارند ،همچنتین میتزان طتالق در منتاطق شتهری بیشتتر از منتاطق
روستایی است که این موضوع میتواند به علت هزینتههتای پتایین پیتدا کتردن شتریک
جدید در نواحی متراکم شهری و ذهن سنتیتر روستاییان باشد.
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از دیدگاه کریستنسن و شتنک ،1990 1ستاندرز ،هتالفورد ،و بهترنس ،1999 2الرنتس و
برادبوری 2007 3و یالسین و کاراهان ،2000 4یکتی از بهتترین راههتای تقویتت رابطته
همسران آموزش مهارتهای ارتباطی به زوجها میباشدکه بته آنهتا کمتک متیکنتد تتا
تعارضات زناشویی آتی شان را حل و فصل کنند .نتایج این مطالعات نشان متیدهتد کته
آموزش وآگاهی بر میزان سازگاری زناشویی موثر است .از دیدگاه کتانتس شتیل جامعته
شناس ،مردان با تحصیالت باال و زنان شاغل بیشتر تمایتل بته تتأخیر در ازدواج دارنتد و
مردم طبقات پایین تر و یا با تحصیالت کمتر احتماالً کمتر ازدواج خود را به تأخیر متی-
اندازند(یونسی و هنریان.)1390 ،
قواعد اجتماعی حاکم بر ازدواج ،تعیینکننده اصلی زمان ازدواجاند و فاصله گرفتن زمتان
ازدواج از سن بلوغ ممکن است در زمانهای مختلف ،اشکال متفاوتی یابد .جوامع انسانی
به ویژه در طی دو قرن اخیر ،شاهد افزای ،قابل توجه سن ازدواج بودهانتد .ایتن افتزای،
نخست در کشورهای اروپایی اتفاق افتاد و سپس در قرن بیستم ،به کشتورهای در حتال
توسعه سرایت کرد(محمودیان .)1383 ،ازدواج موفق میتواند ستبب کتاه ،رفتارهتای
غیر اخالقتی و ایجتاد بهداشتت روانتی ،کتاه ،خودارضتایی و مزاحمتتهتای متذهبی
گردد(گلی و همکاران .)1390 ،اگرچه مسائل اقتصادی مانند نحوه امرار معاش و گتذران
زندگی و داشتن مسکن برای شروع یک زندگی مهم است ،اما این عوامتل ستبب ایجتاد
موانع مهمتر و بزرگتر و در عین حال غیر ضروری و کم اهمیت میشوند ،به طور مثتال
عوامل بازدارنده ازدواج ،ادامه تحصیل ،میزان مهریه ،میزان و نوع جهیزیته ،عتدم وجتود
قناعت میباشند که اکنون به صورت پدیتدههتای بازدارنتده ازدواج در پشتت مشتکالت
اقتصادی قرار دارند و کم کم به صورت یک ساختار فرهنگی شکل گرفتتهانتد و بته یتک
فرهنگ تبدیل میشوند(مقدس جعفری و یعقوبی چوبری .)138۵،شتواهد حتاکی از آن
است که تغییرات جوامع و پیچیده شدن زندگی اجتماعی بر پدیده ازدواج و جنبتههتای
گوناگون آن اثر گذاشته است.
متأسفانه در سال های اخیر ،سستی و گسیختگی در میان خانوادهها روبه افزای ،بتوده،
به طوری که به شکل یک معضل به خصوص در شهرهای بزرگ در آمده است و ضرورت
دارد که مسؤوالن امر و تصمیمگیرندگان ،اقدامات و تصمیماتی را جهت پیشتگیری ایتن
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معضل اجتماعی اتخاذ نمایند(احمدی موحد .)1387 ،از طرف دیگر با توجه بته ایتنکته
تحصیالت دانشگاهی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر ازدواج متیباشتد از ایتن رو ایتن
مقاله به بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه انسانی بتر ختالص ازدواج در استتان ستمنان
پرداخته است .

 .3سابقه پژوهش
کورتیکوز ،لیگنون )2016( 1در مطالعهای تحت عنوان "شغل خوب یا ازدواج خوب؟
بازگشت سرمایه آموزش عالی در فرانسه" تشری نمودند که براساس نظریه سرمایه
انسانی ،سرمایهگذاری در آموزش دو نوع بازدهی به وجود میآورد .بازدهی در بازار کار و
بازدهی در بازار ازدواج .بر اساس یک مدل شبیهسازی خرد پویا این مقاله ،تجزیه این دو
اثر را در فرانسه پیشنهاد میدهد و در مورد انگیزههای مالی ثبت نام در آموزش عالی
بح مینماید .نتایج نشان میدهد که انگیزههای ناشی از ازدواج برای مردان در فرانسه
قابل چشم پوشی است .در مقابل برای زنان اثر بازار ازدواج با حدود یک سوم از بازدهی
متوسا آموزش عالی در ارتباط است .همچنین ازدواج نق ،بیمهکننده را در مورد
بازدهی آموزش دانشگاهی دارد .از این رو ریسک تبدیل نشدن آموزش عالی را به
سرمایه هم برای مردان و هم برای زنان افزای ،میدهد ،زیرا ازدواج نااطمینانی شغلی
شریک زندگی را به نااطمینانی شغلی فرد میافزاید .با این وجود ،ریسک مربوط به
ارزش این سرمایه گذاری آموزشی برای زنان همچنان باالتر است .در مجموع نتایج نشان
میدهد که سیاست اجتماعی خانواده محور میتواند گزینههای آموزشی زنان را تحت
تأثیر قرار دهد.
آرورا و آنابال ،)2016(2در مطالعهای تحت عنوان "رشد اقتصادی ،سرمایه انسانی و تغییر
ساختاری :تجزیه و تحلیل دادههای پانل" سرمایه انسانی را به عنوان یکی از عوامل
اصلی رشد اقتصادی معرفی نمودند .نتایج این مطالعه در گروه کشورهای OECD
دردوره زمانی  2011-1960نشان میدهد که سرمایه انسانی عامل بسیار مهم در رشد
اقتصادی می باشد و تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد .همچنین سرمایه
انسانی آموزش دیده در صنعت اثر مهمی بر رشد اقتصادی دارد.
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آئر )201۵( 1در مطالعهای تحت عنوان "سرمایه انسانی و اثرات پویای تجارت" به
بررسی ارتباط میان رفاه اجتماعی و سرمایه انسانی پرداخت .مدل این مطالعه براساس
کارگرانی ارائه شده است که تصمیم به آموزش گرفتهاند .در جهان امروز تفاوت میان
کشورها در تکنولوژی و آموزش میباشد که میتواند در افزای ،سط رفاه اجتماعی
موثر باشد .این عوامل سبب افزای ،تجارت پویا و ثروتمند شدن کشورها و در نتیجه
منجر به افزای ،رفاه اجتماعی میشود .با آزاد سازی تجاری در اثر افزای ،تکنولوژی،
نیروی کار ماهر افزای ،مییابد.
شاهپری و داوودی )2014(2در مطالعهای تحت عنوان " اثر سرمایه انسانی در نابرابری
درآمدی در ایران " تشری نمودند که عدالت اقتصادی و اجتماعی از اهداف اصلی
تشکیل دولت اسالمی میباشد .برنامهریزی با هدف بهبود در توزیع درآمد نیاز به
دانستن عوامل موثر بر آن دارد .در این مطالعه از تحصیالت متوسطه به عنوان شاخص
سرمایه انسانی استفاده شده است .نتایج در دوره زمانی  2007-1969نشان میدهد
افزای ،سرمایه انسا نی سبب کاه ،ضریب جینی و در نتیجه توزیع عادالنه درآمد می-
شود .از سوی دیگر افزای ،نرخ بیکاری و تورم می تواند ضریب جینی را افزای ،داده و
سبب توزیع ناعادالنه درآمد شود.
ایمتران و همکتتاران )2012( 3در مطالعتتهای بتا عنتتوان "رابطتته ستترمایه انستتانی و رشتتد
اقتصادی" به بررسی ارتباط میان سرمایه انستانی و رشتد اقتصتادی در کشتور پاکستتان
پرداختند .در این مطالعه ،از روش علیت گرنجر و همجمعی جهت تعیین ارتباط و جهت
علیت میان هزینه اجتماعی(به عنوان تقریبی از سرمایه انسانی) و رشد اقتصادی استفاده
شدهاست .نتایج نشان میدهد که رشد اقتصادی با متغیرهای توضیحی مدل (هزینههتای
عمده آموزشی ،هزینههای عمومی بهداشتت ،تشتکیل سترمایه ثابتت ختالص و ختدمات
پرداخت بدهی) همجمع میباشد به عبارت دیگر یتک رابطته بلنتد متدت میتان  GDPو
هزینههای اجتماعی در پاکستان وجود دارد.
نایا و همکاران )2012( 4در مطالعهای بتا عنتوان "سترمایه انستانی و رشتد اقتصتادی در
کامرون" به بررسی تأثیر سترمایه انستانی و رشتد اقتصتادی در کتامرون در دوره زمتانی
 2010- 1970پرداختند .متدولوژی این مطالعهای ،بر پایته متدل رشتد منکیتو-رومتر و
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ویل1میباشد .نتایج با استفاده ازروش علیت انگل -گرنجتر نشتان متیدهتد کته سترمایه
انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد .بنابراین به سیاستگتذاران کشتور
توصیه شده است که سیاستهایی را به کار برند که با توسعه سرمایه انستانی منجتر بته
نرخهای باالی رشد اقتصادی شوند.
استونسون و ایسن )2010(2در مطالعهای تحت عنوان " آموزش زنان و رفتار خانوادگی:
روند های ازدواج ،طالق و باروری" به بررسی روند تحوالت الگو ازدواج و باروری در
مردان و زنان در گروههای مختلف نژادی و آموزشی پرداختند .نتایج نشان میدهد زنانی
که از سط آموزش باالتری برخوردارند با احتمال کمتری ازدواج کرده و بچه دار می-
شوند .اما امروزه نرخ ازدواج و ازدواج مجدد برای زنان با مدرح دانشگاهی نسبت به زنان
دارای مدرح تحصیلی پایین تر افزای ،یافته است و الگو ها و دالیل ازدواج تغییر نموده-
اند .زنان با مدرح دانشگاهی دیرتر ازدواج میکنند ،فرزندان کمتری میآورند ،احتمال
کمتری دارد که به ازدواج به عنوان «امنیت مالی» بنگرند ،در ازدواج و زندگی خانوادگی
خود احساس خوشبختی بیشتری دارند و نه تنها کمترین احتمال طالق را دارند بلکه از
دهه هفتاد میالدی به بعد بیشترین کاه ،در آمار طالق را نسبت به زنان بدون مدرح
دانشگاهی داشتهاند .در مقابل تغییرات در الگو های ازدواج از نظر آموزش برای مردان
کمتر بوده است.
راموس و دیگران )2009( 3در مطالعهای تحت عنوان "رشد اقتصادی منطقه ای و
سرمایه انسانی" ،به بررسی نق ،آموزشهای تکمیلی در اتحادیه اروپا با استفاده از
شاخصهای مختلف سرمایه انسانی پرداختند .نتایج نشان میدهد که عملکرد اخیر
اقتصادی در ناحیه اروپا با افزای ،در آموزش های تکمیلی ارتباط تنگاتنگی دارد.
درونکژر و هارکونن )2008(4در مطالعهای تحت عنوان "چرخه طالق در نتیجه بررستی-
های باروری و خانواده" به بررسی پدیده طالق در هجده کشور پرداختنتد .نتتایج نشتان
میدهد که زنانی که والدین آنها طالق گرفتهاند به طور چشمگیری بیشتتر در معترض
خطر احتمال طالق قرار دارند.
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گردن )200۵(1در مطالعهای تحت عنوان "اهمیت سرمایه انسانی بر عملکترد صتادرات"
با استفاده از اطالعات شاغالن بخ ،خصوصی دارای حداقل سه سال تحصیالت عالی(بته
عنوان شاخص سرمایه انسانی) به بررسی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کشتور ستوئد در
سال  2000پرداخت .نتایج نشان میدهد که سرمایه انسانی اثتر مثبتت و معنتاداری بتر
صادرات کشور سوئد داشته است.
میترا )2004( 2در مطالعهای تحت عنوان "عوامتل اقتصتادی و اجتمتاعی متؤثر بتر ستن
ازدواج در نپال" به بررسی عوامل اقتصتادی و اجتمتاعی متؤثر بتر ستن ازدواج در نپتال
پرداخت .نتایج حاکی از آن است که تأثیر تحصیالت والدین بر کاه ،ستن ازدواج متؤثر
بوده و نق ،تحصیالت مادر در این مورد مهمتر بوده است.
مارتین )2004(3در مطالعهای به بررسی روند طالق در میان گروههای نژادی و آموزشی
گوناگون در ایاالت متحده پرداخت .در فاصله دهه هفتاد تا نود میالدی ،نرخ طالق در
میان دان ،آموختگان دوره های چهار ساله دانشگاهی تقریبا نصف شده است ،ولی برای
زنانی که مدرکی پایینتر از دوره چهار ساله لیسانس داشتهاند نرخ طالق همچنان باال
بوده ا ست .این الگوی تغییرات با نتایج حاصل از سرشماری و مطالعات دیگر سازگار
است ،که هم برای مردان و هم برای زنان وجود دارد و حتی هنگامی که جزئیات ناشی
از زمان ازدواج و فرزندآوری پی ،از ازدواج نیز در نظر گرفته شود ،این الگو تغییر نمی-
یابد .نتایج این مطالعه به ارتباط قوی میان ضعف اجتماعی-اقتصادی و ناپایداری ازدواج
اشاره دارد.
میدندورف )2003( 4در مطالعهای تحتت عنتوان "سترمایه انستانی و رشتد اقتصتادی در
کشورهای  OECDبا استفاده از روش پانل دیتا۵به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بتر رشتد
اقتصادی در کشورهای  OECDپرداختت .نتتایج حتاکی از آن استت کته تتأثیر انباشتت
سرمایه انسانی مثبت بوده و با افزای ،متوسا سالهای مدرسه رفتن به اندازه یک سال،
نرخ رشد ناخالص داخلی به طور متوسا  0/۵درصد افزای ،مییابد.
ریسا و ایزا )2003( 6در مطالعهای تحت عنوان" اهداف زندگی در اسپانیا و پدیده تأخیر
سن اردواج" مطرح می نمایند که افزای ،سن ازدواج در اروپای شمال غربی به
. Gordene
. Mitra
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کشورهای مدیترانه ای اسپانیا و ایتالیا گسترش یافته است .همچنین تغییرات شرایا
زندگی در نتیجه ازدواج ،همچون ناتمام ماندن تحصیالت ،تولد فرزند ،صرف هزینه های
مادی برای پرورش کودح موجب کاه ،تمایل به باروری گردیده و در نتیجه موجب به
تعویق افتادن ازدواج و تشکیل خانواده شده است.
کوییسومبینگ و هالمن )2003(1در مطالعهای تحت عنوان "تغییرات ازدواج" شواهد
مربوط به سن ،تحصیالت و دارایی در ش ،کشور در حال توسعه و نیویورح را بررسی
نمودند .نتایج نشان میدهد که ارتباط میان میزان تحصیالت و افزای ،سن ازدواج در
همه سطوح تحصیلی ،به یک اندازه نیست و قویتر شدن این رابطه با افزای ،سطوح
تحصیلی ارتباط دارد.
جنستتن و تورنتتتون )2003( 2در مطالعتتهای تحتتت عنتتوان "ازدواج زود هنگتتام زنتتان در
کشورهای در حال توسعه" به بررسی ارتباط میان ازدواج زودرس زنان در کشتورهای در
حال توسعه پرداختند .نتایج نشان میدهد که ازدواج زودرس زنان با تحصیالت کمتر ،بتا
قدرت تصمیمگیری کمتر در خانوار ،فرزندآوری زودتر و تجربه خشونت خانوادگی همتراه
بوده است.
آگیومیرگیانا کیس و همکاران )2002( 3در مطالعتهای تحتت عنتوان "سترمایه انستانی و
رشد اقتصادی :تحلیل پانل دیتای پویا "4بتا استتفاده از دادههتای تتابلویی  93کشتور بته
بررسی نق ،سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی پرداختند .نتایج نشان میدهد که آمتوزش
تأثیر بلندمدت ،معنادار و مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و همچنین انتدازه ایتن تتأثیر بتا
افزای ،سط آموزش ابتدایی ،متوسطه ،عالی قویتر میشود .بنابراین پیشنهاد شدهاست
که دولتها با هزینهکردن برروی آموزش مخصوصاً مقاطع باالتر اقتصاد را به سمت رشتد
اقتصادی باالتر رهنمون سازند.
گارینو( )1992در مطالعهای تحت عنوان "تمایل جوانان به ازدواج" تشری نمود بعد از
اتمام تحصیالت ،ازدواج مهمترین تصمیم هر فرد در زندگی است و عواملی نظیر میزان
طالق در جامعه ،اهداف دوره زندگی و عالیق آموزشی و تحصیلی از عواملی هستند که
بر تمایل فرد نسبت به ازدواج تأثیر میگذارند .بنابراین جوانانی که فرزندان طالق
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هستند و همچنین کسانی که اهداف تحصیلی بلندمدت دارند و یا برای آینده زندگی
خود و فرزندانشان اهداف طوالنیمدت دارند ،دیرتر ازدواج خواهند نمود.
نگهداری( ،)1393در مطالعهای تحت عنوان " نق ،سرمایه انسانی در اثر بخشی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس" به
بررسی تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج
فارس پرداخت .نتایج در دوره زمانی  2011-199۵نشان میدهد سرمایهگذاری مستقیم
خارجی از طریق افزای ،سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی
کشورهای حوزه خلیج فارس داشته است .همچنین با توجه به سط پایین سرمایه
انسانی در کشورهای حوزه خلیج فارس امکان انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری
خارجی وجود نداشته که این امر مانع از افزای ،بهرهوری تکنولوژی میشود.
شرفی( ،)1392در مطالعهای تحتت عنتوان " ازدواج بنتای مقتدس" بته بررستی علتل و
چرایی ،جایگتاه و اهتداف ازدواج در استالم پرداختت .در ایتن پتژوه ،از روش تحلیلتی
توصیفی استفاده شده است .مهمترین دستاورد این مطالعه این است که دین اسالم تنهتا
راه مشروع تأمین نیاز جنستی ،ایجتاد نستل پتاح و تتأمین محبتت را ازدواج و تشتکیل
خانواده میداند .از دیدگاه دین اسالم ،تجرد و رهبانیت کامالً مردود و ازدواج زمینتهستاز
تکامل و تقرب الهی است.
صادقی فسایی و ایثاری ( ،)1391درمطالعهای تحت عنوان "تحلیل جنستیتی از زنتدگی
پس از طالق  :مطالعه کیفی" با اتخاذ روششناسی کیفی و با کاربست تکنیک مصتاحبه
عمیق نیمه ساختاریافته با  36مرد و زن مطلقه ساکن در شهر تهتران ،بته کشتف درح
سوژهها از ابعاد گوناگون زندگی پس از طالق و تفاوتهتای جنستیتی موجتود در نحتوه
مواجهه افراد پرداختند .نتایج نشان میدهد کته زنتان در مقایسته بتا متردان پیامتدهای
متفاوتی را پس از طالق تجربه میکنند و در مجموع با چال،های مضتاعفی در زنتدگی
خود پس از طالق روبرو هستند.
اسحاقی و دیگران( ،)1391درمطالعهای تحت عنوان "سنج ،عوامل اجتماعی متؤثر بتر
درخواست طالق زنان در شهر تهران " به مطالعه عوامل متؤثر بتر درخواستت طتالق در
میان زنان شهر تهران پرداختند .چارچوب نظری مطالعه بتر مبنتای نظریته نظتم (درون
خانواده) ،تئوری سرمایه اجتماعی و همسان همسری استوار است .نتایج نشان متیدهتد
که از نظر مؤلفههای نظم اجتماعی ،سرمایههای زوجین و همسان همسری بین دو گتروه
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مورد مطالعه تفاوت معنادار آماری وجود دارد و این عوامل را میتوان از جمله مؤلفههای
مؤثر در گرای ،زنان شهر تهران به طالق محسوب نمود.
نوبخت و دیگران( ،)1391درمطالعهای تحت عنوان "ارزیابی سهم دانشتگاه آزاد استالمی
در تولید ناخالص داخلی از دیدگاه انباشت سترمایه انستانی" بته تخمتین ستهم سترمایه
انسانی دانشگاه آزاد از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی پرداختنتد.
طبق نتایج این تخمین سهم سرمایه انسانی مقتاطع کارشناستی از دوره تکمیلتی نستبتاً
بیشتر بوده و سهم سرمایه انسانی دانشگاه سراسری نیز فاصله معناداری با سهم دانشتگاه
آزاد دارد .اگرچه در صورت احتساب هزینه پرورش سرمایه انسانی در دانشتگاه سراستری
که هفت برابر دانشگاه آزاد است ،کتارایی انباشتته سترمایه انستانی دانشتگاه آزاد بیشتتر
است .با وجود این ،بازدهی تولید ناخالص داخلتی نستبت بته سترمایه انستانی ثابتت بته
مقیاس است.
بختیاری و میسمی( ،)1390در مطالعهای تحت عنوان"سرمایه انسانی ،فقتر و نتابرابری-
های درآمدی در اسالم و کشورهای اسالمی" به بررسی ادبیات سترمایه انستانی ،ارتبتاط
سرمایه انسانی و فقر و نابرابری در کشورهای اسالمی پرداختند .نتایج نشان میدهد کته
اوالً ،دین اسالم به تقویت مؤلفههای سرمایه انستانی ،رفتع فقتر و کتاه ،نتابرابریهتای
ناصحی اجتماعی ،توجه نموده است ،ثانیاً ،به لحتاظ تجربتی ،رابطته منفتی و معنتاداری
میان مؤلفههای سرمایه انسانی ،فقر و نابرابری درآمدی در کشورهای اسالمی وجود دارد.
خورشیدی و طبرسا و خدابخ ،)1390( ،درمطالعهای تحت عنوان " معماری راهبردی
سرمایه انسانی" به شناسایی عوامل تأثیرگذار بتر چگتونگی معمتاری راهبتردی سترمایه
انسانی به منظور ایجاد مزیت رقابتی پرداختند .نتایج بیانگر آن است که سازمانها بترای
پرکردن منصب محوری میتوانند سترمایه انستانی را از درون یتا بیترون جتذب نماینتد.
جذب درون سازمانی ،سترمایه انستانی ویتژه و جتذب بترون ستازمانی ،سترمایه انستانی
ضروری را تأمین میکند.
بختیاری و نجفی( ،)1390درمطالعهای با عنوان "بررسی ارتبتاط علتی بتازبودن تجتارت
بینالملل ،سرمایه انسانی و رشد اقتصادی ایران" به بررسی ارتباط میان باز بودن تجارت
بینالملتل ،سترمایه انستانی و رشتد اقتصتادی در ایتران ،در دوره زمتانی 13۵9-1386
پرداختند .نتایج به دست آمده با استفاده از آزمونهتای علیتت انگتل-گرنجتر و سیستتم
معادالت همزمان به روش  2SLSحاکی از ارتبتاط یتک طرفته میتان رشتد اقتصتادی و
بازبودن تجارت و همچنین میان باز بودن تجارت و سرمایه انسانی است .از طترف دیگتر،
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میان رشد اقتصادی و سرمایه انسانی ارتباط علتی دوطرفتهای وجتود دارد .در واقتع ،بتاز
بودن تجارت در رشد و توسعه یک کشور از اهمیتت بستزایی برختوردار استت همچنتین
برای بهبود تجارت و باال بردن سهم آن در کشتور ،نیتروی انستانی نقت ،مهمتی را ایفتا
میکند.
رضادوست و ممبنی( ،)1390درمطالعهای تحت عنوان "بررسی رابطه تأخیر ستن ازدواج
و متغیرهای میزان درآمد ،میزان تحصتیالت " بته بررستی تتأخیر ستن ازدواج در زنتان
شاغل شهر اهواز پرداختند 400 .نفر از زنان شاغل شهر اهواز به روش تصادفی طبقتهای
متناسب از میان کلیه زنان شاغل انتخاب گردیدند و پرسشنامه محقق ساخته را تکمیتل
نمودند .نتایج نشان متیدهتد کته میتان تتأخیر ستن ازدواج زنتان و متغیرهتایی ماننتد
تحصیالت ،میزان درآمد ،میزان وابستگی اقتصادی خانواده پدری بته درآمتد زن ،میتزان
اهمیت شرایا اقتصادی همسر ،میزان توجه ختانواده زن بته شترایا اقتصتادی دامتاد و
میزان توقعات غیر مادی از همسر آینده رابطه معناداری وجود دارد.
جوانمرد و محمدیان( ،)1389در مطالعهای تحت عنوان "شاخصهای متؤثر در ستنج،
سرمایه انسانی" میزان تأثیرگذاری عوامل و شاخصهای مهم بر سنج ،سرمایه انستانی
و در نهایت دسته بندی عوامل و شاخصها را بررسی نمودند .نتایج نشتان متیدهتد کته
شاخصهای مؤثر بر سنج ،سرمایه انسانی ،به ترتیب اهمیت و میزان تأثیر عبارتنتد از:
قابلیت رهبری و دان ،مدیران ،شایستگی کارکنان ،توانمندی کارکنتان و دانت ،شتغلی
کارکنان.
پورعبدالهادان کویچ و دیگران( ،)1388درمطالعهای تحت عنوان " نق ،سترمایه انستانی
در صادرات زیربخ،های صنعتی محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی" به بررسی تتأثیر
سرمایه انسانی بر صادرات زیربخ،های صنعتی محصتوالت شتیمیایی و فلتزات اساستی
ایران با استتفاده از دادههتای پانتل در دوره زمتانی  1379-86پرداختنتد .نتتایج نشتان
میدهد که سرمایه انسانی در کنار ارزش افزوده صتنعتی تتأثیر مثبتت و معنتیداری بتر
صادرات زیر بخ،های صنعتی محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی دارد.
مهدوی و نادریان( ،)1389درمطالعهای تحت عنوان "بررسی رابطه علیت گرنجتری بتین
سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران" به بررسی رابطه علیت گرنجری میتان سترمایه
انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره زمتانی -1380
 1340پرداختند .نتایج نشان میدهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشتد
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اقتصادی بدون نفت در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انستانی
در کوتاهمدت و بلندمدت به عنوان یک کاالی سرمایهای در این بخ ،بودهاست.
متفکر آزاد ،بهشتی ،ممی پور( ،)1388در مطالعهای تحت عنوان "تأثیر سترمایه انستانی
بر تولید ناخالص داخلی ایران در چارچوب مدل جیمز ریمو" بته بررستی نقت ،سترمایه
انسانی در تولید ناخالص داخلی پرداختند .در این مطالعه تابع تولید تابعی از سته متغیتر
موجودی سرمایه ،نیروی کار و آموزش در قالب تابع کاب داگتالس متیباشتد .نتتایج بتا
استفاده از روش هم انباشتگی سیستمی جوهانسن -جوستیلیوس نشتان متیدهتد کته
سرمایه انسانی در بلندمدت اثتر مثبتت و معنتیدار بتر تولیتد ناختالص داخلتی و در
کوتاهمدت اثر منفی و ناچیزی بر تولید ناخالص داخلی دارد.
شتترفی و طتتاهرپور( )1387درمطالعتتهای تحتتت عنتتوان "راهکارهتتای افتتزای ،ازدواج و
گسترش فرهنگ ازدواج با تأکید بر رویکرد اسالمی" با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی
موانع موجود بر ازدواج و ارائه راهکارهای افزای ،ازدواج و گسترش فرهنگ ازدواج آسان
پرداختند .نتایج نشان میدهد که عوامل فرهنگی از قبیل گسترش اخالق نوین جنستی،
گسترش فرهنگ تکاثر و تفاخر ،عوامل اجتماعی همچون تحول خانواده از شکل گسترده
به هستهای ،رشد شهرنشینی ،افزای ،روابا آزاد بین دختر و پسر ،عوامل اقتصادی چون
بیکاری ،هزینههای باالی زندگی مانع افزای ،ازدواج شدهاست.

 .4تصریح مدل وبرآورد
در این مقاله با استفاده از مطالعات تجربی میترا( ،)2004ریسا و ایزا(،)2003
کوییسومبینگ و هالمن( )2003و با توجه به متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر خالص
ازدواج برای بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر خالص ازدواج در استان سمنان
از مدل ( )1استفاده شده است.
LNMt = β0 + β1 ANHt + β2 ERt + β3 INFLt + β4 LIt +Ut
()1
در این معادله  LNMلگاریتم 1خالص ازدواج استان سمنان ANH ،تعداد
پذیرفته شدگان بومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سمنان ER ،نرخ اشتغال
 . 1در اقتصاد سنجی برای نشان دادن پیوند میان دو متغیر ،زمانی که اعداد یکی از متغیرها کوچک و دیگتری در مقایسته بتا آن
به نسبت بزرگتر باشد ،از متغیر بزرگتر لگاریتم گرفته میشود تا پیوند میان آنها را به طتور واقعتیتتری نشتان دهتد .در روش
دادههای پانل میتوان با مشاهده آماره هایی چون ضریب تعیین تعدیل شده و دوربتین واتستون بته کتارایی لگتاریتم گترفتن از
متغیرها پی برد.
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استان سمنان INFL ،نرخ تورم به قیمت ثابت سال  1390استان سمنان LI ،لگاریتم
درآمد ساالنه خانوار شهری استان سمنان U 1،جمله خطای معادله و  tنشان دهنده زمان
میباشند(اطالعات متغیرها در جدول پیوست ارائه شده است) .قبل از برآورد مدل ابتدا
الزم است مانایی متغیرهای به کار رفته در مدل را بررسی نمود .برای این منظور از
آزمون ریشه دیکی فولر 2استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون برای
متغیرهای مورد استفاده در این مقاله در جدول( )1نشان داده شده است.
جدول .1بررسی ایستایی و ناایستایی متغیرها
متغیر

LNM

ANH

ER

INFL

LI

آزمون ریشه واحد

آمارهt
)(P-Value

Augmented
Dickey-Fuller
Test
Augmented
-3.808426
Dickey-Fuller
()0.0391
Test
Augmented
-3.7۵0077
Dickey-Fuller
()0.0104
Test
Augmented
- 3.734340
Dickey-Fuller
()0.0402
Test
Augmented
- 7.694993
Dickey-Fuller
() 0.0000
Test
منبع :یافته های تحقیق.
-4.۵36344
()0.0028

نتیجه

ایستا –)I(1
تفاضل مرتبه اول

ایستا –)I(1
تفاضل مرتبه اول

ایستا –)I(1
تفاضل مرتبه اول
ایستا –)I(1
تفاضل مرتبه اول
ایستا –)I(1
تفاضل مرتبه اول

نتایج آزمون ریشه واحد با استفاده از روش دیکی فولر نشان میدهد که تمامی متغیر ها
مانا میباشند .بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد میشود .در نتیجه
پایداری داده های مورد استفاده در این مقاله قبل از برآورد مدل مورد تأئید قرار
میگیرد .در جدول( )2نتایج حاصل از برآورد رگرسیون ( )1به روش حداقل مربعات
معمولی در دوره زمانی  1366-1393در استان سمنان آمده است.

 .1بر اساس سالنامه های مختلف آماری استان سمنان از متوسا درآمد ساالنه ختانوار شتهری استتان در متدل استتفاده شتده
است .توجه شود در سالنامه به واقعی بودن اشاره ای نشده است.
2. Panel Unit Root test
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جدول .2نتایج برآورد تأثیر سرمایه انسانی
بر لگاریتم خالص ازدواج به روشOLS
آماره t
)(p-value

متغیر های توضیحی

ضرایب

C

4.269688

ANH

0.0000102

ER

0.036890

INFL

-0.007629

LI
R2

0.047878

3.26312۵

)(0.0036
1.7۵373۵

)(0.0934
2.60248۵

)(0.0163
-3.430298
)(0.0024
3.۵۵7287

)(0.0018
0.76010۵
17.42673

F Stat
)(p-value
Durbin-Watson
1.498129
Stat
Breusch0.81۵797
Pagan-Godfrey
Stat
)(0.۵287
)(p-value
0.۵27276
LM Stat
)(p-value
)(0.۵982
منبع :محاسبات تحقیق

)(0.000001

 .5نتایج
نتایج حاصل از برآورد رگرسیون ( )1به روش حداقل مربعات معمولی در دوره زمانی
 1366 -1393در استان سمنان در جتدول ( )2نشان میدهد:
 تعداد پذیرفتهشدگان بومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سمنان به عنوانشاخص سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر لگاریتم خالص ازدواج استان سمنان
دارد .بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان سرمایه انسانی و خالص ازدواج
استان سمنان را نمیتوان رد کرد .میزان تحصیالت از عوامل مهم تشکیلدهنده
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شخصیت و به خصوص تعیینکننده وجهه اجتماعی است و عامل مهمی در زندگی
زناشویی می باشد .به طوری که یکی از معیارهای ازدواج ،میزان آگاهی و تحصیالت دو
طرف است .در این راستا ویژگی های اقتصادی و اجتماعی افراد نظیر میزان تحصیالت ،
وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ،عوامل فرهنگی نظیر نگرش به ازدواج و انتظارات از
ازدواج و خانواده ،میزان در دسترس بودن همسر مناسب و موقعیت زنان در جامعه،
عوامل اصلی مؤثر بر زمان ازدواج به شمار میروند(محمودیان .)1383 ،آموزش و
تحصیالت موجب نگاهی دقیقتر به زندگی شود و این فرصت را به افراد دهد که افراد
درباره اهداف شان ،نگرش ها یشان ،مسائل اقتصادی و آن چه که هستند و میتوانند
باشند ،مسائل جنسی ،اهداف و دالیل ازدواج شان بیشتر تفحص کنند و به نوعی به
خودآگاهی دست می یابند که در استحکام و ثبات ازدواج ،کاه ،طالق و ارتقاء کیفیت
ازدواج و روی هم رفته درکیفیت روابا مؤثر است.
 نرخ اشتغال استان سمنان تاثیر مثبت و معنتاداری بتر لگتاریتم ختالص ازدواج استتانسمنان دارد.
 نرخ تورم استان سمنان تاثیر منفی و معناداری بر لگاریتم خالص ازدواج استان سمناندارد .امروزه در فرهنگ عمومی جامعه ،عوامتل اقتصتادی نقشتی بستیار مهمتی در امتر
ازدواج ایفا میکنند کمتر کسی پیدا شود که ازدواج را ستاده تلقتی کترده و از مشتکالت
بعدی نهراسد .ولی به مرور زمان مسائل اقتصادی و اجتماعی بارزتر از قبتل رخ مینمایتد
و خانوادههایی که در این زمینه به ثبات نرسیدهاند و از آموزش و ابزار کافی بترای بترون
رفت از مشکالت را برخوردار نیستند تنها راه گریز از مشتکالت اجتمتاعی و اقتصتادی را
طالق میدانند(نوری .)1390،افزای ،تورم به همراه تغییر نگرش افراد نسبت به زنتدگی
موجب گردیده که تحمل و صبر مردان و زنان در مقابتل مشتکالت زنتدگی کتم شتود و
جدایی و طالق آسانترین راه حل برای رفع مشکل باشتد .بستیاری بتر ایتن باورنتد کته
افزای ،هزینه های زندگی فشار مضاعفی را به لحتاظ اقتصتادی و روحتی بته متردم وارد
میکند و در برخی موارد منجر به سست شدن بنیان خانواده میشود(الحسینی.)1393 ،
 لگاریتم درآمد خالص ساالنه خانوار شهری استان سمنان تأثیر مثبتت و معنتاداری بترلگاریتم خالص ازدواج استان سمنان دارد .با توجه با این که یکی از دالیل عمتده تتأخیر
در سن ازدواج از نظر جوانان عوامل اقتصادی است و هزینههای مالی یک خانواده بستیار
گسترده و متنوع است ،روشتن استت تتأمین کامتل چنتین مختارجی تنهتا در صتورتی
امکانپذیر است که افراد درآمد کافی داشته باشند(رجبی.)1386 ،

فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی -سال دوم ،شماره اول (پیاپی  ،)4زمستان 139۵

177

 مقدار ضریب تعیین نشان میدهد که بی ،از هفتاد درصد ازتغییرات لگتاریتم ختالصازدواج استان سمنان توسا متغیرهای مستقل مدل توضی داده شده است.
 آماره وایت و  LMنشان می دهند کته در متدل مشتکل واریتانس ناهمستانی و ختودهمبستگی در مدل وجود ندارد.

 .6پیشنهادها
 آموزش مهارتهای زندگی به جوانان به منظور افزای ،دوام و پایداری زندگی مشترحو چگونگی رویارویی با مشکالت زندگی و افزای ،امیدواری در افراد برای تصمیمگیری
در امر ازدواج.
 ا یجاد تغییرات الزم در هنجارها و الگوهای اجتماعی و آموزش عمومی از طریقرسانههای جمعی و فرهنگسازی همچون تشویق جوانان و خانوادهها نسبت به برگزاری
مراسم ازدواج به صورت ساده و کمهزینه ،برپایی جشنهای ازدواج گروهی توسا
دانشگاهها ،بنیادها و مؤسسهها ،تغییر نگرش در مورد اختالف سنی بین زوجها.
 ارائه تسهیالت مالی و بانکی با حداقل سود و کارمزد به زوجهای جوان در سن ازدواج. ایجاد اشتغال برای جوانان ،توسا مسئوالن به منظور فراهم کردن زمینه ازدواج آسان. هماهنگ کردن رشتههای تحصیلی در مقاطع متوسطه و دانشگاهی با نیازهایدرونزای اجتماعی.
 همزمان بودن آموزشهای نیروی انسانی با نیازهای جامعه در راستای تحقق اهدافمهم.
 برنامهریزی جهت باالبردن امکان ازدواج دانشجویان در خالل تحصیل و به طبع آنپایین آوردن سن ازدواج.

فهرست منابع:
احمدی موحد ،محمد ( ،)1387شاخص های ازدواج و طالق و بررسی تغییرات آن در کشور با تأکید بر
آمارهای استانی طی سال های  ، 81 -86فصلنامه علمی -پژوهشی جمعیت.21۵-190 :)63-64(1۵ ،
اسحاقی ،محمد ،محبی ،سیده فاطمه ،ستار ،پروین و فریبرز محمدی ( ،)1391سنج ،عوامل اجتماعی
مؤثر بر درخواست طالق زنان در شهر تهران ،نشریه زن در توسعه و سیاست.124-97 :)3(10 ،
الحسینی ،نجمه (.http://www.resalat-news.com ،)1393
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امینی ،ابراهیم( ،)1371انتخاب همسر .قم .مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی.
بختیاری ،صادق و حسین ،میسمی ( ،)1390سرمایه انسانی ،فقر و نابرابریهای درآمدی در اسالم و
کشورهای اسالمی ،فصلنامه علمی -پژوهشی اقتصاد اسالمی.38-۵ :41 ،
پورعبدالهادیان کویچ ،محسن ،اصغرپور ،حسین ،فالحی ،فیروز و حسن ،عبدی ( ،)1388شاخصهای
نق ،سرمایه انسانی در صادرات زیربخ،های صنعتی محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی ،نشریه
علمی -پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی.122-99 :)2(1 ،
تقوی ،مهدی و حسین ،محمدی ( ،)138۵تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران ،پژوهشنامه
اقتصادی.44-1۵ :)3(6 ،
جوانمرد ،حبیب اهلل و فاطمه ،محمدیان ( ،)1388شاخصهای مؤثر در سنج ،سرمایه انسانی ،فصلنامه
پژوه،های مدیریت منابع انسانی.86-67 :)1(2 ،
خورشیدی ،غالمحسین ،طبرسا ،غالمعلی و عباس ،خدابخ ،)1390( ،معماری راهبردی سرمایه انسانی،
فصلنامه علمی -پزوهشی مطالعات مدیریت راهبردی.36-1۵ :7 ،
رجبی ،عباس ( ،) 1386سن ازدواج ،عوامل افزای ،و راهبردهای کاه ،آن ،مجله ادبان ،عرفان :معرفت،
.1۵4-143 :112
رضادوست ،کریم و ایمان ،ممبنی ( ،) 1390بررسی رابطه تأخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان درآمد،
میزان تحصیالت و تعدادی دیگر از متغیرها در زنان ،دو فصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران
اهواز.122-10۵ :)1(1 ،
زروندی ،نفیسه و جواد ،زروندی ( ،) 1389جایگاه سرمایه انسانی در آموزه های اسالم و تأثیر آن بر رشد
و توسعه اقتصادی ،مدیریت :راهبرد (دانشگاه تهران).104-83 :4 ،
سازمان معاونت و برنامه ریزی استانداری سمنان.
سالنامه آماری استان سمنان در سالهای مختلف.
شاعری ،حمیده ( ،) 1392تفاوت سرمایه انسانی زنان و مردان بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای
منتخب ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه.
شرفی ،زهرا ( ،)1392ازدواج بنای مقدس ،مجله رشد آموزش معارف اسالمی.41-38 :91 ،
شرفی ،محمدرضا و محمدشریف ،طاهرپور ( ،)1387راهکارهای افزای ،ازدواج و گسترش فرهنگ ازدواج
با تأکید بر رویکرد اسالمی ،نشریه مهندسی فرهنگی.73-۵3 :)17-18(2 ،
صادقی فسایی ،سهیال و مریم ،ایثاری ( ،)1391تحلیل جنسیتی زندگی پس از طالق :مطالعه کیفی،
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.۵4-27: )4(11
مقدس جعفری ،محمد حسن و علی ،یعقوبی چوبری ( ،)138۵تغییرات ،ویژگیها و موانع ازدواج در
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پیوست:
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