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چکيده
وجود یا عدم وجود تبادل میان کمیت و کیفیت فرزندان ،از جمله مباحث اقتصاد خانواده است که رهنمودهای
مهمی در زمینۀ باروری و تعیین بعد خانواده دارد .این مسأله که :آیا با افزایش تعداد فرزندان خانواده ،کیفیت
تحصیلی آنها کاهش می یابد یا خیر؟ موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد .تحلیل این موضوع در
چهارچوب نظریۀ اقتصاد خرد ،داللت بر وجود چنین تبادلی دارد؛ به این معنا که با افزایش قیمت تقاضا برای
فرزند که به هر دلیلی از جمله افزایش سطح آموزش زنان اتفاق میافتد ،تعداد فرزندان کاهش یافته اما کیفیت
آنها افزایش می یابد .با این حال ،به منظور آزمون فرضیه ،از نمونه ای مشتمل بر  4921مشاهده از دانش آموزان
ابتدایی شهر تهران استفاده شد که نتایج حکایت از این داشت که با افزایش بعد خانواده ،معدل نمرات تحصیلی
به عنوان معیاری برای آموزش و نمرۀ ریاضی به عنوان معیار استعداد دانش آموزان ،به طرز معناداری کاهش
می یابد .این شوا هد دالّ بر وجود تبادل میان کمیت و کیفیت فرزند است .همچنین مشخص شد که اشتغال
زنان نیز تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی فرزندان دارد؛ در حالی که باالتر بودن سطح تحصیالت والدین و درآمد
خانواده ها به بهبود وضعیت تحصیلی کودکان می انجامد .از دیگر ویژگی های درون خانوار ،شیوۀ تغذیه فرزند
در کودکی است که شواهد نشان می دهد که این امر به رشد توانایی ذهنی کودک کمک می کند.
واژگان کليدي :کمیت فرزند ،کیفیت فرزند ،آموزش
طبقه بندي D10, J13 :JEL
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 .6مقدمه
آنچه معموالً در ارتباط با تصمیم سازی برای تعیین تعداد فرزند و بعد خانواده مورد بحث و بررسی
واقع می شود ،صرفاً کمیت یا تعداد فرزندان را هدف قرار می دهد و موضوع را مستقل از مقولۀ مهم
کیفیت کودکان در نظر دارد .بر این اساس ،جنبۀ دیگری از تصمیم برای داشتن تعداد معینی فرزند
رخ می نماید و آن توجه به رابطۀ میان کمیت و کیفیت فرزندان است.
در برخی از الگوهای اقتصادی تحلیل باروری ،زوجین به گونه ای در تعیین تعداد فرزند
تصمیم سازی می کنند که گویی توجهی به کیفیت فرزندان شان ندارند و برایشان مهم نیست که
فرزندان آنها از چه ویژگی های کیفی برخوردار خواهند بود و گویا رابطه ای میان تعداد و کیفیت
کودکان وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد ،چنین رابطه ای مثبت است و والدینی که می خواهند
فرزندان با کیفیتی داشته باشند ،خود را در داشتن هر تعداد کودک مقید نمی دانند.
بینش اولیه آن است که والدین بین داشتن مثالً دو فرزند با سطح پایینی از توانایی آموزشی یا
داشتن یک فرزند با سطح باالیی از موفقیت تحصیلی بی تفاوت نیستند .حال اگر زوج های مختلف
به هر یک از این دو حالت مثالی یا هر حالت مشابه آن گرایش داشته باشند ،گواه بر مهم بودن مسألۀ
کیفیت در تصمیم سازی برای تعداد فرزند است .این مسأله نه تنها جای تدقیق بسیار دارد بلکه از
اهمیت فراوانی نیز برخوردار است؛ چرا که نوع رابطۀ میان این دو متغیر ،رهنمودهای قابل توجهی
برای زوجینی دارد که در آستانۀ فرزنددار شدن هستند و از بعد سیاستگذاری عمومی نیز در زمینۀ
جمعیت ،آموزش ،سالمت عمومی و غیره داللت های فراوانی خواهد داشت.
از آنجا که چندی است تأکیداتی از سوی دولتمردان کشور مبنی بر ازدیاد جمعیت و افزایش بعد
خانواده مطرح شده و کیفیت فرزندان به صورت وضع تحصیلی نیز مقولۀ بسیار مهمی است که
نمی توان آن را نادیده انگاشت ،لذا در این مقاله تالش می شود تا به بررسی اثر بعد خانواده که با
اضافه شدن فرزندان دچار تغییر می شود و سایر ویژگی های خانواده بر کیفیت تحصیلی فرزندان
پرداخته شود .در واقع ،مدخل ورود به این بحث ،موضوع کیفیت فرزندان در معنای کلی آن است که
در متون مرتبط با آن به سرمایۀ انسانی انباشت شده در فرزندان تقلیل می یابد.
با توجه به مسألۀ تبادل میان کمیت و کیفیت کاال که در گذشته ای دور به متون اقتصاد خرد
وارد گشت و انعکاس آن به حوزۀ خانواده و سرمایۀ انسانی ،موضوع وجود تبادل میان تعداد فرزندان
خانواده و موجودی سرمایۀ انسانی نهفته در آنها هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد.
از آنجا که اصطالح سرمایۀ انسانی از ابعاد مختلفی برخوردار است ،لذا به منظور ارائۀ تصریحی
واضح از این عامل ،صرفاً به آموزش فرزندان به عنوان یک شیوۀ بسیار مهم سرمایه گذاری در سرمایۀ
انسانی توجه می شود و سایر شقوق آن ،به مطالعات دیگر واگذار می شود و بنابراین ،مسألۀ اصلی
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پیش رو در این مقاله ،چنین است که آیا میان تعداد (کمیت) فرزندان در خانواده و کیفیت تحصیلی
آنها در مدرسه تبادل وجود دارد؟ این مسأله خط اصلی این مطالعه را تشکیل می دهد و از این رو،
قصد بر آن نیست تا سایر مشخصات خانواده به طور کامل مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد؛ بلکه تنها
بر عامل بعد خانواده تمرکز می شود و دیگر عوامل به مثابه متغیرهای کنترل و به منظور کاهش
مشکل تورش تصریح مدّ نظر واقع می شوند.
از آنجا که شواهد موجود در این زمینه در کشورمان چندان قابل توجه نیست و مواردی نیز که
در این ارتباط به چشم می خورند ،در قالب یک تحلیل اقتصادی ارائه نشده اند ،بلکه بیشتر در حوزۀ
علوم تربیتی و جامعه شناسی مطمح نظر بوده اند ،بنا بر این ،مقالۀ پیش رو در پی جبران ضعف
شواهد تجربی برآمده از یک الگوی بهینه یابی اقتصاد خرد در این رابطه است و در عین حال ،الگوی
نظری جایگزینی نیز برای تحلیل مسأله ارائه می کند.
یک تفاوت عمدۀ الگویی که مطرح می شود با سایر الگوهای اقتصادی مرتبط که در متون اقتصاد
خانواده بحث شده اند ،چنین است که یک تبیین مشخص تری از اثر قیمتی و درآمدی تقاضا برای
کمیت و کیفیت فرزند با تأکید خاص بر نقش تحصیالت والدین را در برمی گیرد .بر این اساس،
قسمت های بعدی مقاله به ترتیب زیر تدوین می یابند.
پس از مقدمه و در بخش  ،9ادبیات مربوط به تبادل میان کمیت و کیفیت فرزند از نظر خواهد
گذشت .پس از آن در بخش  ،3برخی از مهمترین شواهد به دست آمده توسط سایر محققان معرفی
می شوند و بخش  ،1به ارائۀ الگویی نظری از بحث می پردازد .یافته های تحقیق ،در قسمت  5مقاله
ارائه و تفسیر می شوند تا در نهایت ،در بخش  6نتیجه گیری از بحث ارائه گردد.
 .2ادبيات موضوع
فرزند4

در ادبیات اقتصاد باروری ،قدمتی به میزان تحلیل های اقتصادی باروری
توجه به مسألۀ کیفیت
دارد؛ به صورتی که در اولین مقالۀ بکر در رابطه با باروری که در سال  4261نگاشته شد ،راجع به آن
بحث گردید؛ اما به طور جدی دنبال نشد .بکر در آن مقاله ،عمدتاً به صورت توصیفی موضوع باروری
را تحلیل نمود و الگوی کاملی از کیفیت ارائه ننمود .با گسترش چهارچوب نظری "اقتصاد جدید
خانواده " 9در اوایل دهۀ  ،4291مقولۀ کیفیت به طرز بسیار جدی مورد کنکاش قرار گرفت و مبنایی
برای بحث های بیشتر و ارائۀ شواهد در آینده شد.

1. Child Quality
2. New Home Economics
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اساس شکل گیری و مطرح شدن موضوع کیفیت فرزند ،این است که چگونه با افزایش درآمد
جامعه در طول رونق اقتصادی ،نرخ زاد و ولد رو به کاهش می گذارد ،بدون آنکه فرزند به مثابۀ کاالی
پست تلقی شود .در واقع ،یکی از تبیین های مهم در مورد کاهش باروری در دوران رونق اقتصادی
بر مهم بودن عامل کیفیت تأکید می کند؛ چرا که ظاهراً رابطۀ منفی میان باروری و درآمد دالّ بر
پست بودن تعداد فرزند است ،در حالی که این موضوع با نقطه نظر بکر در تنافر قرار دارد؛ چون به
باور او هیچ جانشین نزدیکی برای فرزندان وجود ندارد ) (Becker,1993:135و لذا نمی توان چنین
استدالل نمود که افزایش درآمد موجب جایگزین شدن فرزند با سایر کاالها و خدمات می شود.
ذیل بحث درباره اثر قیمتی در تقاضا برای فرزند ،افزایش قیمت فرزند ،عامل توضیح دهندۀ
کاهش باروری یا تقاضا برای فرزند در پی افزایش درآمد خانوار است .این مطلب دقیقاً مرتبط با موضوع
کیفیت است و افزوده شدن این مفهوم به الگوی اقتصادی باروری است که باعث حل مسألۀ به وجود
آمده در نوع رابطۀ میان درآمد و باروری می شود .توضیح مطلب چنین است که بکر و لوئیس در سال
 4293و ویلیس در سال  ،4293کمیت و کیفیت کودک را به شکل دو آرگومان مجزا وارد تابع
مطلوبیت خانواده کردند و از آن زمان بود که لحاظ کیفیت در تحلیل باروری ،جزء جدایی ناپذیر
مطالعات بکر را تشکیل داد (.)Becker and Tomes, 1976; Becker, 1988; Becker, 1993
یک ویژگی متمایز در نظر گرفتن کیفیت ،آن است که بر خالف تمام تحلیل های اقتصاد خرد در
زمینۀ رفتار فردی ،کمیت و کیفیت در قید بودجه به صورت مضرب ظاهر می شوند .این گونه
فرمول بندی کمیت و کیفیت فرزند ،یک نتیجۀ بسیار مهم در تحلیل تقاضا برای فرزند داشت و آن
کنش متقابل 4کمیت و کیفیت است .در این چهارچوب تحلیلی ،کمیت و کیفیت ،هر دو از قیمت
سایه 9برخوردارند؛ با این ویژگی خاص که هر یک از این دو قیمت ،از مقدار متغیر دیگر تأثیر می پذیرد.
وصف این برهم کنش چنین است که قیمت سایۀ کمیت فرزند رابطۀ مثبتی با کیفیت فرزندان دارد
و قیمت سایۀ کیفیت نیز به طور مثبت از کمیت فرزندان اثر می پذیرد .به فرض قیمت سایۀ کمیت
افزایش یابد ،در این صورت ،تقاضا برای کمیت فرزند کاهش می یابد .این تغییر خود باعث کاهش
قیمت سایۀ کیفیت می شود که این امر موجبات ارتقای سطح کیفیت را فراهم می آورد .اما افزایش
کیفیت نیز با باال بردن قیمت سایۀ کمیت باعث کاهش دیگری در کمیت می شود که این تغییر هم
افزایش متعاقبی در کیفیت را به وجود می آورد و این فعل و انفعال آن قدر ادامه می یابد تا یک تعادل
جدید حاصل شود (.)Becker, 1988: 282

1. Interaction
2. Shadow Price
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بنابراین ،مشاهده می شود که تقابلی میان کمیت و کیفیت وجود دارد و این تقابل می تواند
توضیح دهد که چرا کاهش قابل توجه باروری معموالً با افزایش زیاد آموزش ،سالمت و سایر معیارهای
کیفیت فرزندان همراه است.
به باور بکر ،این برهم کنش همچنین توضیح می دهد که چرا غالباً کمیت و کیفیت ،رابطه ای
منفی با یکدیگر دارند ) .(Ibidدر این چهارچوب ،نهایتاً تقابل کمیت-کیفیت و قیمت زمان ،رابطۀ
منفی درآمد و باروری را تبیین می کنند .به عبارت دیگر ،کاهش باروری ،نه منتج از کاهش مرگ و
میر کودکان است و نه کاهش مرگ و میر ،ناشی از کاهش باروری است؛ بلکه هر دو نتیجۀ افزایش
قیمت کمیت (تعداد فرزند) و برهم کنش میان کمیت و کیفیت هستند )(Becker, 1993: 154؛
چرا که با لحاظ نمودن کمیت و کیفیت به صورت ضرب در یکدیگر در قید بودجۀ خانواده ،تغییرات
تعداد و کیفیت فرزندان که حاصل تغییر درآمد یا هزینۀ زمان مادر (قیمت فرزند) است ،باعث ایجاد
تغییرات درونزا در هزینۀ نهایی کمیت و کیفیت فرزندان می شود .مثالً اگر کشش درآمدی تقاضا
برای کیفیت بزرگ تر از این کشش برای کمیت باشد ) ،(Becker and Lewis, 1973آنگاه افزایش
درآمد ،یک اثر جانشینی به زیان تعداد فرزندان شکل می دهد که باعث خنثی شدن اثر مثبت درآمد
بر تعداد فرزندان به صورت جزئی یا بیشتر می شود (.)Willis, 1987: 70
با بررسی ادبیات مربوط به کیفیت فرزند می توان به جنبۀ دیگری از نقص نظریۀ مالتوس پی برد
و آن نادیده گرفتن مقولۀ کیفیت است و فقط فرض می گیرد که تقاضا برای فرزند حساسیت زیادی
نسبت به تغییرات درآمد دارد ) .(Becker, 1993: 137بنابراین ،وارد شدن کیفیت به بحث تقاضا
برای فرزند و تعیین اندازۀ خانواده بر غنای تحلیل می افزاید و گسترۀ تدقیق در این حوزه را وسعت
میبخشد.
 .9پيشينۀ مطالعات
مطالعات صورت گرفته در رابطه با عملکرد تحصیلی فرزندان طیفی از موضوعات و عوامل را در
برمی گیرد که برخی از آنها با تعداد فرزند یا بعد خانواده مرتبط است .در ذیل برخی از مطالعات که
به جنبه های مختلفی از موضوع پرداخته اند ،معرفی می شوند.
بررسی رابطۀ عوامل خانوادگی با وضعیت تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه در استان قم،
موضوع تحقیق زاده محمدی و همکاران ( )4335بود .نتایج مطالعۀ آنها حاکی از این است که وضعیت
اقتصادی خانواده رابطه ای منفی با وضعیت تحصیلی دانش آموز دارد اما تحصیالت مادر رابطۀ
معناداری را با آن نشان نمی دهد.
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فخرایی و قاسم زاده ( )4333در مطالعه ای ،نقش خانواده در بروز ناهنجاری های رفتاری
دانش آموزان دبیرستانی شهرستان مراغه را بررسی کردند .اهمّ نتایج به دست آمده نشان داد که بین
میزان ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان و متغیرهایی مانند وضعیت اقتصادی خانواده و تحصیالت
والدین ،رابطۀ معناداری وجود دارد اما اشتغال والدین و بعد خانواده ،رابطۀ معناداری با میزان
ناهنجاری ها ندارند.
معروفی ( )4332به مطالعۀ آثار زندانی شدن والدین به عنوان عاملی که منعکس کنندۀ شرایط
خانواده و وجود یا فقدان والدین است ،بر وضعیت تحصیلی فرزندان در استان کردستان پرداخت .او
دریافت که زندانی شدن والدین بر وضعیت تحصیلی فرزندان تأثیر منفی دارد.
نجمی و فیضی ( ) 4321به بررسی رابطۀ ساختاری کارکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان دختر دبیرستانی در شهر اصفهان پرداختند که تحقیق آنها نشان داد که کارکرد خانواده،
رابطۀ معناداری با عزت نفس تحصیلی دارد؛ به این صورت که کارکرد ضعیف خانواده به عزت نفس
پایین منجر می شود .آنها همچنین به شواهدی در مورد رابطۀ تعداد فرزندان خانواده با عزت نفس
دست یافتند.
گومز ( )Gomes, 1984به شیوه ای متفاوت به بررسی آثار افزایش تعداد فرزندان در کنیا
پرداخت .یافته های گومز در تضاد با سایر مطالعات بود؛ بدین شرح که رابطۀ میان اندازۀ خانواده و
موفقیت آموزشی مثبت بود .یعنی با افزایش بعد خانواده ،تعداد سال های تکمیل شدۀ آموزش نیز
افزایش می یافت .این محقق ،مسأله را چنین توضیح می دهد که در خانواده های بزرگ ،کودکان
بیشتری از آموزش بهره مند می شوند و والدین به آموزش به مثابۀ یک بدیل سرمایه گذاری برای
داشتن فرزند بیشتر نگاه نمی کنند.
بهرمن و همکاران ( )Behrman et al., 1989نیز مطالعهای در زمینۀ رابطۀ تعداد فرزندان خانواده
و آموزش آنها در ایاالت متحده انجام دادند .برای این کار از دو نمونه استفاده شد :یکی نمونۀ سربازان
قدیمی که در جنگ جهانی دوم یا جنگ کره شرکت داشتند و دیگری ،فرزندان بالغ همان سربازان.
اثر منفی تعداد فرزند بر آموزش نیز از یافته های این تحقیق بود.
هانوشک ( )Hanushek, 1992به منظور آزمون وجود تبادل میان کمیت و کیفیت کودک در
ایاالت متحده ،داده های مربوط به وضعیت آموزشی دانش آموزان در خانواده های نسبتاً کم درآمد و
سیاه پوست در خالل سال های  4294-95را مورد استفاده قرار داد .هانوشک اثر تعداد فرزندان،
جنسیت دانش آموز ،وجود پدر در خانواده و اشتغال مادران و برخی دیگر از متغیرها را با دو معیار
کیفیت برآورد نمود .یافتۀ مهم این مطالعه ،اثر منفی و معنادار تعداد فرزندان خانواده بر هر دو معیار
کیفیت بود.
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گو و وان وی ( )Guo and VanWey, 1999موضوع تحقیق خود را به اثر تعداد فرزندان بر عملکرد
ذهنی آنها در ایاالت متحده اختصاص دادند .این دو محقق ،سه معیار برای سنجش توانایی ذهنی
کودکان در نظر گرفتند :آزمون لغت تصویری ،4شناسایی لغت و تلفظ آن ،و توانایی در درس ریاضی.
برآورد اولیۀ الگوهای رگرسیونی ،حاکی از اثر منفی تعداد فرزندان بر معیارهای توانایی ذهنی آنها داشت
اما وقتی آثار مشترک میان کودکان در الگو لحاظ می شد ،اثر منفی از بین می رفت .به عبارتی دیگر،
محققان در این مطالعه به اثر منفی بعد خانواده بر عملکرد آموزشی کودکان دست نیافتند.
کیان ( )Qian, 2005در تالش برای یافتن رابطۀ اندازۀ خانواده و آموزش در کشور چین از
نمونه ای محدود به کودکانی که فرزند اول خانواده بودند و در گروه همساالن متولد 4299-4234
قرار داشتند ،استفاده کرد .او دریافت که اضافه شدن یک فرزند به طرز معناداری ثبت نام فرزند اول
در مدارس را افزایش می دهد.
گوکس و مائورین ( )Goux and Maurin, 2005از بررسی ساالنۀ نیروی کار فرانسه در سال های
 4221-9111به عنوان منبع داده ای استفاده کردند تا اثر خانواده های پر ازدحام را بر عملکرد
تحصیلی کودکان بررسی کنند .محققان اثر نسبت تعداد فرزندان به تعداد اتاق های منزل را بر
معیارهای مختلف عملکرد آموزشی برآورد کردند .نتایج نشان داد که با افزایش تعداد فرزندان به ازای
هر اتاق ،احتمال بی میل شدن به یک پایۀ تحصیلی و احتمال تکرار یک پایۀ تحصیلی دانش آموزان
افزایش می یابد.
کسرس -دلپیانو ( )Caceres-Delpiano, 2006با استفاده از داده های سرشماری ایاالت متحده
در  4231اثر اندازۀ خانواده بر سرمایه گذاری در کیفیت کودکان را بررسی نمود .برآوردهای حداقل
مربعات دو مرحله ای نشان داد که هر چه خانواده به دلیل تولدهای برونزا به صورت چند قلو بزرگ تر
می شود ،احتمال آنکه کودکان بزرگ تر در مدارس خصوصی حضور یابند ،کم می شود .در عین حال
مشخص گردید که شواهد به دست آمده از اثر منفی تعداد فرزندان بر متغیرهایی که معیار مستقیم تر
و نزدیک تری برای کیفیت کودک هستند مانند موفقیت آموزشی ،حمایت نمی کند.
پارک و چونگ ( )Park and Chung, 2007با استفاده از نمونه ای مشتمل بر  1421کودک از
 255خانوار در مناطق روستایی بنگالدش که سن مادران در آنها  36تا  51ساله بود ،نشان دادند که
هر چند تعداد فرزندان اثری منفی بر ثبت نام در مدارس و تعداد سال های آموزش دارد اما وقتی
درونزایی تعداد فرزندان لحاظ می شود ،این اثر در اکثر موارد کوچک تر می شود و دیگر از لحاظ
آماری معنی دار نمی گردد .محققین نتیجه گرفتند که در یک کشور کم درآمد و دارای میزان باالی

 .4نشان دادن تصاویر به کودک و پرسیدن شمارۀ آن در صفحه.
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باروری همچون بنگالدش ،تبادل کمیت-کیفیت آنقدر بزرگ نیست که انتظار می رود و ممکن است
اصالً وجود هم نداشته باشد.
عالوه بر پژوهش های معرفی شده ،بکر گزارش می کند که ماخیجا ( )Makhija, 1978در مطالعۀ
خود از مناطق روستایی هند ،و کاستاندا ( )Castaneda,1979در مطالعۀ مناطق شهری کلمبیا به
اثر مثبت یا عدم اثر کمیت بر کیفیت دست یافتند ).(Becker, 1993a: 153
آنچه در رابطه با نتایج مطالعه در زمینۀ رابطۀ کمیت و کیفیت فرزندان در جوامع مختلف گزارش
گردید ،مؤید وجود تنوعی از شواهد است .علی رغم اینکه غالب مطالعات حاکی از وجود تبادل میان
کمیت و کیفیت فرزند هستند ،اما بی ارتباط بودن و حتی اثر مثبت کمیت بر کیفیت فرزند ،بخش
دیگری از واقعیت های مشاهده شده اند.
 .4الگو
موضوع وجود یا عدم وجود تبادل میان کمیت (تعداد) و کیفیت فرزندان از اهمیتی حیاتی در
تصمیم سازی برای تعیین بعد خانواده برخوردار است و پیامدهای قابل مالحظه ای در عرصۀ اقتصادی
دارد .اکنون الگویی طراحی می گردد که در بر گیرندۀ عامل کیفیت باشد .بدین منظور ،یک تابع مطلوبیت
برای خانواده (والدین) در نظر گرفته می شود که در آن ،والدین از تعداد فرزند ) ،(Nکیفیت فرزندان
) (Qو کاالهای ترکیبی مصرفی خود ) (Xکسب مطلوبیت می کنند .فرض می گردد کیفیت همۀ
فرزندان یکسان است و لذا متغیر کیفیت بیانگر کل کیفیت فرزندان خانواده است که به صورت یک
متغیر کلی در نظر گرفته می شود ،و گویی کیفیت تمام فرزندان در این متغیر واحد تجمیع 4شده است.
علت آنکه بکر کمیت و کیفیت را به صورت مضرب در نظر گرفت ،این بود که کیفیت به ازای هر
فرزند تعریف شده بود و لذا کمیت در کیفیت ضرب شد تا هزینۀ کل را تعیین کند .اما در الگویی که
ارائه می شود ،رویکرد متفاوتی در پیش گرفته می شود که ضرورت لحاظ نمودن این دو متغیر به
صورت مضرب را بر طرف می سازد.
با این وصف ،خانواده عالوه بر اینکه از داشتن فرزند کسب رضایت می کند ،از کیفیت آن نیز
مطلوبیت به دست می آورد؛ یعنی هر چه کیفیت کل فرزندان موجود در خانواده بیشتر باشد ،مطلوبیت
والدین (خانواده) نیز افزون تر خواهد بود .مطلوبیت نهایی کمیت و کیفیت فرزند هر دو نزولی است.
بنا بر این ،مسألۀ پیش روی خانواده به صورت زیر تعریف می شود:
Max.
)U = U(N, Q, X
()4
S. t.
X + πN + 𝒫Q = ∑i wi Li + y = I
()9
1. Aggregated
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π′ > 0
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Q > 0, Q < 0

) π = π( S f
) Q = Q(Sch

در قید ( 𝒫 ،)9قیمت سایۀ کل کیفیت فرزندان است و فرض می گردد که این قیمت برونزا بوده
و معین است w .نرخ دستمزد هر یک از زوجین و  Lمیزان عرضۀ کار آنها است y .منابع درآمدی غیر
از دستمزد بوده که به همراه درآمد دستمزدی ،درآمد کل خانواده ) (Iرا شکل می دهد .قید ( )3اشاره
به آن دارد که کل مخارج بر روی کاالهای ترکیبی مصرفی والدین ثابت و معین در نظر گرفته می شود
̅ =  .(Xمعادلۀ ( )1بیانگر آن است که سطح آموزش زنان ) (Sfیک عامل مهم در تعیین قیمت
)X
تقاضا برای فرزند ) (πاست؛ یعنی آموزش زنان معیاری مهم در تعیین هزینه فرصت داشتن فرزند و
پرورش آن است (احمدیان و مهربانی )4329 ،و لذا تأثیر مثبتی بر قیمت تقاضا برای فرزند دارد .به
عبارت دیگر ،هر چه زنان تحصیل کرده تر باشند ،چون امکان کسب دستمزد باالتر از بازار کار را دارند
و از سویی دیگر ،داشتن و پرورش فرزند یک فعالیت خانگی زمان بر است ،بنا بر این قیمت تقاضا
برای فرزند باالتر خواهد بود .قید ( )5تابع تولید کیفیت فرزندان است؛ به این معنا که کیفیت محصولی
است که والدین باید آن را تولید کنند.
این موضوع که معنای کیفیت فرزندان چیست ،به طور جداگانه مورد بحث نظریه پردازان قرار
گرفته است .از نظر بکر ،کیفیت به ویژگی های کودکان که وارد تابع مطلوبیت والدین می شوند ،اشاره
دارد و به طور تجربی به وسیلۀ آموزش ،سالمت ،درآمد و ثروت فرزندان اندازه گیری می شود
).(Becker, 1988: 282
رابینسون از قول رزین و سدکا 4چنین می آورد که کیفیت کودک یک مفهوم چند بعدی است
که تغذیه ،آموزش ،گسترش مهارت ،مراقبت های بهداشتی و غیره را در بر می گیرد .همچنین بهبود
کیفیت یک کودک ،می تواند به چند طریق حاصل شود :هزینه بر روی مصرف کنونی یک کودک،
سرمایه گذاری در سالمت یا آموزش (سرمایه گذاری در سرمایۀ انسانی) و تمهید مصرف آتی کودک
(میراث) ).(Robinson, 1997: 64
باری به هر جهت ،کیفیت کودک در این الگو ،محصولی است که نهادۀ آن عبارت است از آموزش
فرزندان ) .(Schدلیل انتخاب این نهاده ،ریشه در ادبیات سرمایۀ انسانی دارد .9دلیل انتخاب تعریف

1. Razin and Sadka

 .9در این الگو ،کیفیت فرزند با سرمایۀ انسانی انباشت شده در او تعیین می شود .بنابراین ،سایر نگرش ها و طرز
تلقی های ممکن نسبت به کیفیت فرزند که جنبۀ غیر اقتصادی دارند ،در اینجا م ّد نظر نیستند.
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کیفیت بر مبنای سرمایۀ انسانی ،آن است که طبق یک تعریف عملیاتی ،کیفیت با سرمایۀ انسانی
تجسم یافته در کودک معادل است ).(Michael, 1975: 356
با وصفی که از تابع تولید کیفیت شد ،تابع مخارج فرزندان به صورت ذیل تعریف می شود:
E = En (= πN) + Eq
()6
بر اساس معادلۀ ( )6کل مخارجی که در خانواده به فرزندان اختصاص می یابد ) (Eیا صرفاً به
تعداد فرزندان مربوط می شود )  (Enیا به کیفیت آنها تعلق می گیرد .مخارج نوع اول )  (Enآن
هزینه هایی هستند که به عوامل کیفیت زای کودکان ارتباط ندارند؛ یعنی صرف آموزش آنها
نمی شوند .برخی از انواع این هزینه ها توسط بکر ذکر شده اند :زمان ،مخارج ،عدم آسایش و خطر
تحمل شده برای بارداری و زایمان ،کمک هزینه های دولتی برای کودک (یک هزینۀ منفی)،
هزینه های اجتناب از بارداری و زایمان و تمام مخارج روانی و پولی بر روی کودکان که عمدتاً مستقل
از کیفیت هستند ).(Becker, 1993a: 149
هر چه تعداد فرزندان بیشتر باشد ،مخارج مذکور نیز بیشتر خواهد بود؛ بدون آنکه تأثیری بر
کیفیت کودکان به جای گذارد .از این رو ،مضرب قیمت فرزند و تعداد فرزند ،همان مخارج مربوط به
تعداد فرزند را تشکیل می دهد .اما بخش دیگری از مخارج فرزندان به کیفیت آنها بر می گردد ) .(Eq
در این الگو ،آموزش نهاده ای است که والدین آن را می خرند تا کیفیت فرزندان خود را ارتقا دهند.
بنابراین ،هزینه های مربوط به این نهاده تعیین کنندۀ سطح کیفیت فرزند خواهد بود؛ زیرا فرض
می شود که قیمت این نهاده ثابت و معین است و لذا افزایش هزینه های آن معادل با خرید واحدهای
بیشتری از آموزش است که در پی آن ،سطح کیفیت فرزندان را ارتقا می بخشد.
پس از این توضیحات مقدماتی ،مسألۀ خانواده قابل حل خواهد بود .با تشکیل تابع الگرانژ بر
اساس تابع مطلوبیت ( )4و محدودیت های ارائه شده برای خانواده ،شرط تعادلی زیر به دست می آید:
()9

) π(Sf
𝒫

=

UN
UQ

آثار افزایش قیمت فرزند و درآمد خانواده با استفاده از تحلیل های ایستای مقایسه ای بررسی
می شود .در ابتدا ،پیامد افزایش قیمت فرزند در پی ارتقای سطح آموزش مادر مورد توجه قرار می گیرد.
طبق شرط تعادلی ( ،)9با ثابت نگهداشتن مطلوبیت نهایی کیفیت فرزند )  ،(UQتعداد فرزند تقاضا شده
کاهش می یابد تا سمت چپ تعادل نیز افزایش یابد و دوباره تعادل کارآی پَرتو برقرار گردد .جنبۀ دیگر
تحلیل با ثابت نگهداشتن مطلوبیت نهایی کمیت )  (UNانجام می شود .در این حالت ،میزان تقاضا شده
برای کیفیت باید افزایش یابد تا مجدداً تعادل تأمین گردد .در عین حال ،ترکیبی از این دو می تواند
اتفاق بیفتد؛ یعنی با افزایش قیمت فرزند ،توأمان هم تعداد فرزند کاهش یابد و هم کیفیت فرزند زیاد
شود .با این وصف ،یک نوع جانشینی میان کمیت و کیفیت فرزند قابل مشاهده خواهد بود.

219

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هفدهم ـ شماره اول ـ بهار 6931

افزایش قیمت فرزند در عین حال به افزایش درآمد خانواده نیز منتهی می شود؛ زیرا آموزش زنان
باعث افزایش نرخ دستمزد آنها می شود .فرض است که کمیت و کیفیت فرزندان هر دو کاالی معمولی
(نرمال) هستند؛ اما طبق تحلیل بکر و لوئیس ( )4293کشش درآمدی کیفیت بزرگ تر از کشش
درآمدی کمیت فرزند است تا آنجا که آنها فرض می گیرند کشش درآمدی کمیت برابر صفر است.
اگر چنین باشد ،آنگاه کیفیت بیشتر می شود؛ در حالی که کمیت یا افزایش کوچکی دارد و یا حتی
اصالً افزایش نمی یابد.
یک دلیل افزایش کیفیت و عدم افزایش یا حتی کاهش کمیت فرزند در پی رشد درآمد است که
حتی ادعا شده هر چه درآمد افزایش یابد ،قیمت کیفیت کودکان نسبت به قیمت کمیت کاهش
می یابد ،بدون توجه به اینکه منشأ درآمد خانواده چه بوده است ) .(Michael, 1975: 346بنابراین
مشاهده می شود که با افزایش قیمت ،کمیت با کیفیت جایگزین خواهد شد.
تحوالت به وقوع پیوسته را می توان به صورت نموداری نیز به تصویر کشید؛ که در شکل 4
مشاهده می شود.4

Q

𝒫(I1-X)/

E2
U2

N

(I1-X)/π0

𝒫(I -X)/

E1
E0

U10
U
(I0-X)/π0

0

(I1-X)/π1

O

شکل  .6تبادل کميت و کيفيت فرزند
 .4از آنجا که کاالهای مصرفی ) (Xثابت در نظر گرفته شده اند ،لذا تحلیل ارائه شده در فضای دو بعدی انجام می گیرد.
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در شکل  ،4تعادل و ترکیب اولیۀ کمیت و کیفیت در نقطۀ  E0است .با افزایش همزمان قیمت و
درآمد ،فرض می شود که خط بودجه حول نقطۀ تعادل چرخش می کند؛ یعنی اکنون نیز همان
ترکیب اولیه برای خانواده قابل دسترس است .رهنمود نظریۀ رجحان آشکار 4آن است که تعادل جدید
در سمت چپ تعادل اولیه همانند نقطۀ  E1قرار دارد .در این صورت ،مشاهده می شود که خانواده با
کاستن از تعداد فرزند مورد نظر و در عوض افزایش کیفیت آنها ،واکنش نشان می دهد و به سطح
مطلوبیت باالتری نیز دست می یابد.
پس از بررسی اثر قیمتی ،اثر درآمدی را نیز می توان تحلیل نمود .اگر سطح آموزش مردان ارتقاء
یابد یا سایر منابع درآمدی خانواده ) (yزیاد شود ،درآمد کل خانواده افزایش می یابد و به  I1می رسد
بدون آنکه در قیمت فرزند تغییری رخ دهد .در این صورت ،خط بودجۀ اولیه به طور موازی به باال منتقل
می شود .از آنجا که کشش درآمدی کیفیت بزرگ تر از کشش درآمدی کمیت است ،لذا به تبعیت از
بکر و لوئیس ( ،)Becker and Lewis, 1973کشش درآمدی کمیت برابر با صفر در نظر گرفته می شود.
این موضوع با شواهد تجربی نیز سازگاری دارد؛ چون در برآوردهای مربوط به تابع تقاضا مشخص شده
است که ضریب درآمد خانواده بسیار کوچک و نزدیک به صفر است (مهربانی.)4324 ،
بنابراین با افزایش درآمد خانواده ،مخارج کمیت فرزند )  (Enثابت می ماند اما مبالغ بیشتری بر
روی نهاده های کیفیت هزینه می شود و از این رو ،تمام افزایش مخارج کل کودکان در افزایش مخارج
کیفیت آنها )  (Eqجلوه می کند .معادلۀ ( )6همین موضوع را توضیح می دهد .با ثابت ماندن قیمت
و تعداد فرزند ،مخارج کیفیت کودکان زیاد می شود که این مطلب ،دالّ بر افزایش سطح کلی کیفیت
کودکان خواهد بود .تغییر وضعیت از تعادل  E0به تعادل  E2در شکل  4نمایش پیامد صرفاً افزایش
درآمد خانواده برای کمیت و کیفیت فرزند است.
مالحظه می شود که بدون نیاز به در نظر گرفتن کمیت و کیفیت فرزند به صورت حاصل ضرب در
قید بودجۀ خانواده -مانند آنچه که توسط بکر انجام شده است -می توان جانشین بودن این دو متغیر را
توضیح داد .بر این اساس در این مقاله ،صرفاً بر بعد تحصیلی عامل کیفیت تمرکز می شود و قصد بر آن
نیست تا سایر جنبه های کیفیت مانند سالمت مورد مطالعه قرار گیرند .پرداختن به سایر ابعاد کیفیت
از جمله سالمت مجال دیگری را می طلبد که می تواند موضوع مطالعۀ سایر محققان باشد.
 .5يافتهها
ذیل مباحث کیفیت فرزند تالش شد تا نوع رابطۀ میان کمیت و کیفیت شناسایی شود .هدف آن
است تا مشخص گردد آیا این دو متغیر تصمیم گیری جانشین یکدیگرند یا آنکه از ویژگی مکمل
1. Reveald Preference
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بودن برخوردارند .هر چند تحلیل نظری مسأله ،داللت بر وجود تبادل میان کمیت و کیفیت فرزندان
دارد اما پذیرش آن مستلزم تأیید تجربی است .بر این اساس ،فرضیۀ ذیل به آزمون گذارده خواهد شد.
فرضيه  :میان تعداد فرزندان خانواده و عملکرد تحصیلی آنها تبادل وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه ،از داده های به دست آمده از شهر تهران استفاده می شود .از آنجا
که در رابطه با این موضوع ،شواهد قابل توجهی در ایران مشاهده نشد ،لذا نتایجی که ارائه خواهند
گردید ،به حصول دانش بیشتر در این ارتباط کمک قابل توجهی خواهند نمود.
نمونه و متغيرها
بخش مهم تحقیق در رابطه با کمیت و کیفیت فرزند و تصمیم سازی برای آن ،ارائۀ شواهد تجربی و
آزمون فرضیه و مقایسۀ واقعیت با پیش بینی نظری الگو است .در این راستا ،از روش مطالعۀ میدانی
استفاده می شود؛ یعنی مراجعه به جامعۀ آماری و جمع آوری اطالعات مورد نظر از طریق توزیع
پرسشنامه .به منظور تحقق این هدف ،از روش کوکران در تعیین حجم نمونه استفاده شد.
از آنجا که طبق اطالعات به دست آمده از اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ،تعداد 31596
دانش آموز پایۀ چهارم ابتدایی در سال تحصیلی  4332-21مشغول به تحصیل بوده اند ،لذا بر اساس
روش کوکران ،به نمونه ای برابر با  4139مشاهده نیاز است که با این وجود ،نمونه ای مشتمل بر
 4921مشاهده از دانش آموزان پایۀ چهارم ابتدایی شهر تهران که در مدارس دولتی عادی مشغول به
تحصیل بوده اند ،به کار گرفته شد.
دلیل این انتخاب چند جنبه دارد:
اوالً ،حتی االمکان می باید فرزندان در سنین پایین باشند؛ چون در این صورت ،وابستگی آنها به
شرایط خانواده بیشتر است و هنوز استقالل نیافته اند .کودکان کم سن و سال بهتر می توانند واقعیت
موجود در مورد رابطۀ تعداد فرزندان خانواده و کیفیت آنها را منعکس سازند .به همین دلیل
دانش آموزان مقطع ابتدایی انتخاب شدند نه کودکان محصل در مقاطع باالتر.
ثانیاً ،با رجوع به دانش آموزان می توان اطالعات مربوط به وضعیت تحصیلی آنها را به دست آورد
و از آن به عنوان معیاری برای کیفیت استفاده کرد.
ثالثاً ،به منظور حصول معیاری کمّی برای آموزش از معدل دانش آموزان استفاده شده است .از
آنجا که نمرات و معدل دانش آموزان پایۀ اول تا سوم ابتدایی در زمان جمع آوری اطالعات جنبۀ
کیفی داشت ،لذا از دانش آموزان پایۀ چهارم استفاده شد.
رابعاً ،نوع مدارس در شهر تهران با یکدیگر متفاوت است .برخی مدارس دولتی عادی ،برخی دولتی
نمونه مردمی و برخی نیز غیر انتفاعی هستند .از آنجا که محتمالً کیفیت خدمات آموزشی در انواع
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مختلف مدارس با هم فرق دارند و این مسأله در وضعیت تحصیلی دانش آموزان منعکس می شود،
بنابراین تمام مدارس از نوع دولتی عادی انتخاب شدند تا شرایط برای تمام دانش آموزان حتی االمکان
یکسان باشد و بهتر بتوان وضعیت آموزشی آنها را مورد استفاده قرارداد .دلیل انتخاب مدارس دولتی
عادی ،فراوانی بیشتر آنها در مقایسه با سایر انواع مدارس و نیز تعداد بیشتر دانش آموزان آنها است.
اطالعات مربوط به عملکرد آموزشی دانش آموزان و همچنین ویژگی های خانواده آنها از طریق
پرسشنامه و با مراجعه به مدارس جمع آوری شده است و نحوۀ انجام آن بدین ترتیب بود که در هر
یک از مناطق نوزده گانۀ 4آموزش و پرورش شهر تهران ،به یک مدرسۀ پسرانه و یک مدرسۀ دخترانه
مراجعه و پرسشنامه ها با همکاری معلمان در اختیار دانش آموزان قرار داده شد تا والدین شان
اطالعات درخواست شده را در آنها درج نمایند .این فرایند در اسفند ماه  4332و فروردین 4321
تکمیل گردید ،و آمار توصیفی نمونه در جدول  4قابل رؤیت است .در ادامه ،متغیرهای مورد استفاده
در ارتباط با عملکرد تحصیلی فرزندان معرفی می شوند.
جدول  .6آمار توصيفی دانش آموزان پايۀ چهارم ابتدايی شهر تهران و خانواده هاي آنها
متغير

ميانگين

ميانه

حداکثر

حداقل

انحراف معيار

مشخصات دانش آموزان
معدل
نمرۀ رياضی
تغذيه با شير مادر (ماه)
تعداد دانش آموز در کالس

42/36
43/59
43/6
34/3

42/34
42/5
99
39

91
91
36
11

41
5
1
91

4/19
9/99
3/49
1/39

مشخصات خانواده ها
تعداد فرزند
تحصيالت پدر (سال)
تحصيالت مادر (سال)
اشتغال مادر (ساعت در هفته)
اشتغال مادر (سال)
سن پدر
سن مادر
درآمد خانواده ( 61هزار ريال)

9/46
44/5
44/9
3/12
9/53
14/3
36/1
994/6

9
49
49
1
1
14
36
511

3
99
99
99
31
99
61
5211

4
1
1
1
1
99
91
31

1/25
1/15
3/99
49/56
5/29
5/55
5/46
513/4

منبع :یافته های تحقیق
 .4به دلیل بروز برخی موانع مانند همکاری نکردن ادارات آموزش و پرورش دو منطقۀ  41و  ،43به مدارس این دو
منطقه مراجعه نشد و لذا دانش آموزان این دو منطقه در نمونه قرار ندارند.
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آموزش :بدون تردید سرمایه گذاری در آموزش یکی از زمینه های مهم افزودن بر سرمایۀ انسانی
است .آموزش باعث ارتقای درک انسان از شرایط موجود ،بسط فرصت های پیش رو برای کسب درآمد
و تحرک عمودی در عرصۀ اجتماعی می شود .شاید به این دالیل و بسیاری از ادلّۀ دیگر است که هر
جا صحبت از سرمایۀ انسانی در می گیرد ،بحث در مورد مقولۀ آموزش نیز به میان می آید .بنابراین
اگر طبق تعریف ،کیفیت کودک عبارت باشد از سرمایۀ انسانی تجسم یافته در او ،لذا می توان از
آموزش به منظور سنجش سطح کیفی استفاده نمود.
در ارتباط با اندازه گیری سطح آموزش دانش آموزان از معدل نمرات آنها در نیم سال اول سال
تحصیلی  4332-21استفاده شده است .معدل می تواند منعکس کنندۀ برایند کلی عملکرد تحصیلی
کودکان باشد و از آنجا که همۀ دانش آموزان از پایۀ چهارم ابتدایی و دارای  41سال سن هستند و
نوع مدارس آنها نیز یکسان در نظر گرفته شده است ،لذا معیار معدل به عنوان شاخصی برای کیفیت
کودکان به کار گرفته می شود تا اثر متغیرهای مختلف بر آن برازش شود.
استعداد :شاخص دیگری که از آن به مثابۀ کیفیت استفاده می شود و با آموزش نیز مرتبط است،
نمرۀ ریاضی دانش آموزان است .از این شاخص به منظور سنجش جنبۀ دیگری از کیفیت استفاده
می شود که عبارت است از استعداد .4دلیل این امر آن است که درس ریاضی با وضعیت هوشی
کودکان بسیار درآمیخته است و موفقیت در آن در مقایسه با سایر دروس ،کمتر به تکرار نیاز دارد و
درسی نیست که بشود مطالب آن را حفظ نمود .از این رو ،برخی افراد به طور خاص به عنوان کسانی
که دارای استعداد ریاضی 9هستند ،شناخته می شوند.
هوش و استعداد کودک اکتسابی نیست بلکه کودک آن را از والدین خود به ارث می گیرد و همراه
خود به دنیا می آورد .این ویژگی نیز می تواند از تعداد فرزندان خانواده تأثیر بپذیرد؛ چرا که ممکن
است استعداد به منزلۀ یک موجودی 3باشد که میان فرزندان تقسیم می گردد و حال هر چه تعداد
فرزندان بیشتر باشد ،ممکن است بهره ای که هر یک از آنها از این موجودی می برند ،کاهش یابد.
این موضوع مستقل از امر آموزش است که جنبۀ اکتسابی دارد؛ یعنی ممکن است یک کودک به هر
دلیلی در تحصیل موفق باشد ،اما از لحاظ استعداد چندان قوی نباشد .همچنین ممکن است به دلیل
پر جمعیت بودن خانواده ،یک کودک مثالً با افت تحصیلی رو به رو شود و معدل او پایین آید ،اما در
عین حال از استعداد باالیی برخوردار باشد و مثالً امتیاز باالیی از درس ریاضی کسب کند .به دلیل

1. Intelligence
2. Numerate
3. Endowment
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همین تفاوت است که برخی از محققان به طور خاص تأثیر تعداد فرزندان بر کیفیت آنها را موضوع
تحقیق خود قرار داده اند.
هر چند نمرۀ ریاضی می تواند بیانگر میزان استعداد کودک باشد و تأثیر بعد خانواده بر آن محل
آزمون باشد ،اما در عین حال این مسأله از جنبۀ دیگری نیز می تواند تأثیر تعداد فرزندان را نشان
دهد و آن امکان شکوفا شدن استعداد است .جمعیت خانواده می تواند زمینه برای به منصۀ ظهور
رسیدن استعداد کودک را تحت تأثیر قرار دهد.
شاخص هایی که تا اینجا معرفی شدند ،متغیرهای وابستۀ الگوهای رگرسیونی مربوط به رابطۀ
کمیت-کیفیت فرزند بودند .اکنون متغیرهای توضیحی مورد استفاده در رگرسیون ها معرفی می شوند.
تعداد دانش آموزان کالس :کیفیت تحصیلی یک کودک لزوماً از شرایط حاکم بر خانواده تأثیر
نمی پذیرد بلکه محیطی که کودک در آن قرار می گیرد نیز مؤثر خواهد بود .در صورتی که آموزش
یا استعداد ،معیار کیفیت فرزند باشند ،جمعیت حاضر در کالس درس می تواند یک عامل محیطی
اثرگذار در خارج از خانواده بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد .در توجیه این مطلب می توان دو
نوع استدالل را اقامه نمود .یک تبیین ممکن آن است که هر چه تعداد دانش آموزان و تراکم آنها در
کالس بیشتر باشد ،عملکرد معلم با افت رو به رو می شود و کمتر می تواند به دانش آموزان و سؤاالت
آنها توجه کند .همچنین فضای پر ازدحام در کالس می تواند امکان شکوفایی استعداد کودکان را
کاهش دهد .بنابراین هر چه تعداد دانش آموزان بیشتر باشد ،سطح تحصیلی آنها پایین تر خواهد بود.
تبیین مخالف با استدالل قبلی آن است که پر تعداد بودن کالس زمینۀ رقابتی بیشتری میان
دانش آموزان ایجاد می کند که این امر به رشد توانایی آموزشی آنها کمک می کند .بر این اساس،
تعداد دانش آموزان اثر مثبتی بر کیفیت آموزشی خواهد داشت.
وجود پدر در خانواده :ساختار خانواده ،یکی از عوامل مهم مؤثر بر عملکرد آموزشی یک کودک
است .این مطلب که آیا کودک همراه با والدین و بخصوص پدر زندگی می کند ،عامل مهمی در تعیین
وضعیت آموزشی او خواهد بود .خانه ای که در آن فقط یکی از والدین حضور دارد ،فضای فکری
نامناسبی را فراهم می کند و نتیجۀ آن در نقصان های ذهنی و فکری جلوه خواهد نمود .زیانی که
بدین شکل به فرزند می رسد ،در سنین ابتدایی بیشتر از سنین باالتر است .در اکثر مطالعات که به
این مسأله توجه داشته اند ،پدر خانواده غایب بوده که نتایج آن ،بررسی ها با اثر منفی فقدان والدین
بر عملکرد آموزشی فرزند سازگاری داشته است ) .(Zajonc, 1976: 230به منظور ثبت اثر فقدان
احتمالی پدر در خانواده ،یک متغیر مجازی مورد استفاده واقع می شود؛ به این صورت که اگر پدر
همراه خانواده (کودک) زندگی کند ،عدد یک را می پذیرد و در غیر این صورت ،برابر صفر است.
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جنسيت :تفاوت های جنسیتی نیز می تواند بخش دیگری از اثرپذیری کیفیت کودکان را توضیح
دهد .در ایاالت متحده ،متوسط امتیاز آزمون توانایی تحصیلی مردان تا حدی بیش از زنان به دست
آمد ) .(Ibid: 232به منظور در نظر گرفتن این تفاوت ،متغیر مجازی جنسیت در الگوهای رگرسیونی
قرار می گیرد که نحوۀ سنجش آن بدین ترتیب است که اگر دانش آموز پسر باشد ،عدد یک برای این
متغیر در نظر گرفته می شود و در صورت دختر بودن ،به آن صفر داده می شود.
تحصيالت والدين :در الگوی اقتصادی تحلیل تبادل کمیت-کیفیت ،سطح آموزش والدین نقش
اساسی داشت .تصور می شود والدینی که از لحاظ سطح آموزش با هم متفاوتند ،نگرش متفاوتی نیز
نسبت به ترکیب کمیت و کیفیت فرزند داشته باشند .اگر تبادلی میان کمیت و کیفیت وجود داشته
باشد ،انتظار می رود آموزش والدین اثر مثبت بر کیفیت فرزند بر جای گذارد .تبیین این موضوع
می تواند چنین باشد که ممکن است والدین باسوادتر محیط مناسب تری را برای یادگیری و آموزش
فرزندان در خانه مهیا کنند .همچنین انتقال ژنتیکی توانمندی از والدین به فرزند که با سطح آموزش
اندازه گیری می شود ،سازوکار دیگر این رابطه را مشخص می سازد (.)Schultz, 1988: 588
ویژگی های ژنتیکی والدین ،وراثت کودک را تعیین می کنند .از طرفی دیگر ،مقدار زمان تخصیص
یافته به کودکان ،رابطۀ مثبتی با آموزش والدین دارد و شواهدی وجود دارند مبنی بر این که کیفیت
نهاده های زمان نیز رابطۀ مثبتی با آموزش دارد .از این رو ،موجودی ژنتیکی والدین و آموزش آنها
کیفیت و کمیت نهاده های زمان کودک را تعیین می کنند ) .(Leibowitz,1974:S113بنابر اهمیت
آموزش والدین در تعیین سطح کیفی کودک ،سطح تحصیالت پدر و مادر به طور جداگانه در معادالت
رگرسیونی ظاهر خواهند شد .این دو متغیر با تعداد سال های آموزش پدر و مادر اندازه گیری
می شوند.
درآمد خانواده :متغیر دیگری که منعکس کنندۀ شرایط خانواده بوده و می تواند بر کیفیت
فرزندان اثر بگذارد ،درآمد است .قبالً اثر مثبت درآمد خانواده بر کیفیت فرزندان به صورت نظری
نشان داده شد .به منظور کامل نمودن الگوهای رگرسیونی متغیر درآمد خانواده که عبارت است از
مجموع درآمد مرد ،زن و سایر منابع درآمدی خانواده مورد استفاده قرار می گیرد ،با عطف به الگوی
ارائه شده در قسمت  1مشخص شد که سطح تحصیالت زنان یا در مجموع تحصیالت والدین با درآمد
خانواده مرتبط است .از این رو ،به دلیل امکان بروز مشکل همخطی به هنگام لحاظ نمودن درآمد در
رگرسیون ها ،متغیرهای تحصیالت والدین حذف خواهند شد.
سن و اشتغال مادر :مشخصات و شرایط مادر در تعیین وضعیت کیفیت کودک اهمیتی حیاتی
دارد؛ در حالی که این درجه از اهمیت در مورد پدر وجود ندارد .مسأله به تفاوت نقش زوجین در به
دنیا آوردن فرزند و پرورش او مربوط است .حمل جنین توسط مادر انجام می گیرد و پس از زایمان
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نیز غا لب نقش والدگری و مراقبت از کودک بر عهدۀ مادر است .این موضوع که مادر در چه سنی
فرزند خود را به دنیا می آورد و چه میزان از زمان موجود خود را به پرورش فرزند اختصاص می دهد،
موجب می شود تا سن مادر و میزان اشتغال او در بازار کار اهمیت یابد .انتظار می رود سن مادر بیشتر
بر جنبۀ هوش و استعداد کودک مؤثر باشد تا آموزش کودک .به عنوان شاهدی بر این ادعا می توان
به یافته های ولف و بهرمن ( )Wolfe and Behrman, 1986استناد نمود که بی تأثیر بودن سن
مادران بر آموزش کودکان را نشان می داد .از آنجا که همۀ کودکان در نمونه همسن هستند ،لذا سن
مادران در عین حال اثر سن مادر در هنگام تولد کودک مربوطه را نیز نشان می دهد.
اهمیت اشتغال مادر نیز به مؤثر بودن زمان والدین در امر سرمایه گذاری در کودکان بر می گردد
( .)Ibid: 709زمان تخصیص یافته والدین در این امر بویژه مادر می تواند نقشی سازنده در کیفیت
کودک داشته باشد .بنابراین ،هر چه مادر به دلیل اشتغال ،زمان کمتری را به فرزندش اختصاص دهد،
میزان کمتری از نهادۀ زمان در تولید کیفیت کودک به کار گرفته می شود .از این رو ،انتظار می رود
اشتغال مادران اثر منفی بر کیفیت فرزند داشته باشد .به منظور بررسی اثر اشتغال مادر ،از تعداد
ساعت اشتغال به کار در طول هفته استفاده می شود.
تغذيه با شير مادر :6عامل دیگری که در معادالت کیفیت وارد می شود ،تغذیه با شیر مادر است
که به صورت تعداد ماه های تغذیه کودک با شیر مادر مورد استفاده واقع می شود .در تمام مطالعات
انجام ی افته ،این عامل مورد توجه قرار نگرفته است .شاید دلیل این اغماض ،استفاده از آموزش به
عنوان معیار کیفیت باشد؛ چرا که شیر مادر بیشتر بر ویژگی های جسمانی و سالمت کودک مؤثر
است .تبیین خالصه ای از اهمیت تغذیه با شیر مادر در کیفیت فرزند ،چنین است که شیر مادر
می تواند منبع تغذیۀ مهمی را در رژیم غذایی کودک فراهم کند .همچنین کمک زیادی به سیستم
دفاعی بدن کودک می کند و لذا مقاومت در برابر بیماری را افزون می سازد و به بقای کودک یاری
می رساند ) .(Huffman and Lamphere, 1984: 93از این رو ،این عامل می تواند به عملکرد
تحصیلی بهتر دانش آموز نیز کمک کند.
نتايج
اکنون که متغیرهای وابسته و توضیحی معادالت رگرسیونی معرفی شدند ،نتایج برآورد تابع کیفیت و
اثر تعداد فرزندان در جداول  9و  3به تفکیک دو معیار کیفیت ارائه می شود .روش برآورد در تمام
رگرسیون ها عبارت است از روش حداقل مربعات معمولی .دو نکته را باید در رابطه با تخمین
رگرسیون ها متذکر شد که هر دو به نوع داده ها یعنی برش مقطعی بودن آنها برمی گردد .اوالً ،وجود
1. Breastfeeding
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مشکل ناهمسانی واریانس در این نوع داده ها امری رایج است .به منظور برطرف ساختن این مشکل
و دست یافتن به برآوردهای کارا و سازگار از استاندارد کردن ماتریس واریانس-کواریانس به روش
نیویی -وست 4استفاده شده است .ثانیاً ،در غالب موارد که از داده های مقطعی استفاده می شود،
معیار خوبی برازش  R2مقدار کوچکی را نشان می دهد و در اینجا نیز چنین است .به عبارت دیگر،
پایین بودن  R2به هنگام استفاده از داده های مقطعی به منزلۀ وجود ضعف در تخمین ها نیست و
بدون توجه به آن می توان نتایج را تفسیر نمود.
آنچه که به عنوان مبنای الگوی نظری تصریح معادالت رگرسیونی در نظر گرفته می شود ،تابع
تقاضا برای کیفیت فرزند است که از حل مسألۀ خانواده در قسمت  1مقاله و استفاده از شرط تعادلی
( )9به دست می آید .این تابع را در شکل عمومی آن می توان به صورت معادلۀ ( )3ارائه نمود.
)Q = Q(𝒫⁄π , I
()3
طبق ادبیات اقتصاد خرد ،تقاضا برای کیفیت فرزند که در اینجا منظور کیفیت تحصیلی کودکان
است ،به صورت تابعی از قیمت نسبی کیفیت و درآمد خانواده تعریف می شود .از آنجا که سطح
آموزش زنان به عنوان عامل تعیین کنندۀ قیمت فرزند در نظر گرفته شده است ،لذا این عامل که
اطالعات آن به سهولت قابل استخراج است ،به منزلۀ متغیر قیمت در نظر گرفته می شود .عالوه بر
قیمت و درآمد متغیرهای کنترل دیگری نیز مورد نیاز هستند تا معادالت رگرسیونی را تکمیل کنند
که این عوامل در صفحات پیشین معرفی شده اند.
تفسیر نتایج از جدول  9آغاز می شود؛ جایی که معدل دانش آموزان در جایگاه متغیر وابسته قرار
دارد .اولین و مهم ترین موضوع قابل توجه ،منفی بودن ضریب تعداد فرزندان خانواده و معنی دار بودن
آن از لحاظ آماری در تمام چهار رگرسیون تخمین زده شده و مؤید آن است که هر چه بعد خانواده
بزرگ تر باشد ،معدل نمرات تحصیلی دانش آموزان پایین تر خواهد بود .این یافته ،تأییدی بر وجود
تبادل میان کمیت و کیفیت فرزند است.
بررسی ضرایب مربوط به وضعیت پدر خانواده نشان می دهد که همراه بودن پدر با خانواده و
فرزند ،به رشد تحصیلی دانش آموز کمک می کند؛ زیرا ضریب این متغیر در رگرسیون ( )9و ()1
مثبت و معنادار بوده اما در رگرسیون ( ) 3به رغم منفی بودن از لحاظ آماری معنادار نیست .این
مطلب داللت بر آن دارد که ساختار خانواده از لحاظ وجود سرپرست در آن از اهمیت خاصی برخوردار
است .جنسیت ،تعداد دانش آموز در کالس و تغذیه با شیر مادر ،متغیرهایی هستند که اثر معناداری
را بر معدل تحصیلی فرزندان نشان نمی دهند اما اشتغال مادر عاملی است که به وضوح اثر منفی و
معناداری بر عملکرد تحصیلی دارد.
1. Newey-West
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این یافتۀ مهمی است؛ زیرا در سالهای اخیر ،جامعۀ ایران با رشد فزایندۀ مشارکت اقتصادی زنان
مواجه بوده است ،در حالی که یافتۀ به دست آمده حاکی از پیامد منفی این اتفاق برای کودکان دارد
و لذا هشداری برای جامعه خواهد بود که اشتغال زنان به طور بی رویه گسترش نیابد.
جدول  .2اثر بعد خانواده بر آموزش کودک (متغير وابسته :معدل نمرات)
رگرسیون ها
()4

متغيرهاي مستقل
تعداد فرزندان خانواده

*

-1/43
()-1/6

وجود پدر در خانواده
جنسيت

()9
*

-1/46
()-1/1
*1/32
()1/3
1/13
()4/4

سطح تحصيالت پدر
سطح تحصيالت مادر
اشتغال مادر

()3
**

-1/191
()-4/26
-1/19
()-1/41
-1/142
()-1/93
*1/199
()9/53
*1/159
()1/9
**-1/113
()-9/14

تعداد دانش آموز در کالس
تغذيه با شير مادر
درآمد خانواده
جزء ثابت

R2

تعداد مشاهدات

*42/9
()931/5

*43/3
()34/9

*43/9
()36/3

1/196
4492

1/131
4499

1/12
4191

()1
*

-1/465
()-3/92
***1/14
()4/23

***-1/113
()-4/23
1/111
()1/66
1/119
()4/69
*1/1113
()5/94
*43/2
()64/2
1/199
291

نکته :اعداد داخل پرانتز ذیل ضرایب آمارۀ  tهستند * .معنادار در سطح احتمال  ** ،%4معنادار در سطح %5
*** معنادار در سطح %41
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جدول  .9اثر بعد خانواده بر استعداد تحصيلی کودک (متغير وابسته :نمرۀ رياضی)
رگرسیون ها
()4

متغيرهاي مستقل
تعداد فرزندان خانواده

*

-1/31
()-1/2

وجود پدر در خانواده
جنسيت

()9
*

-1/92
()-1/6
*9/15
()3/3
-1/156
()-1/3

سطح تحصيالت پدر
سطح تحصيالت مادر
اشتغال مادر (ساعت در هفته)

()3
-1/12
()-4/1
-1/46
()-1/6
-1/43
()-4/19
**1/113
()9/46
*1/443
()5/4
-1/113
()-4/49

()1
*

-1/942
()-3/9
***4/14
()4/21

جزء ثابت

*42/3
()494/6

*49/3
()34/9

*49/3
()11/3

*1/193
()9/36
***-1/193
()-4/62
*1/1115
()1/39
*43/9
()93/2

R2

1/194
4435

1/133
4433

1/139
4193

1/19
231

تغذيه با شير مادر
سن مادر
درآمد خانواده

تعداد مشاهدات

نکته :اعداد داخل پرانتز در ذیل ضرایب آمارۀ  tهستند * .معنادار در سطح احتمال  ** ،%4معنادار در سطح %5
*** معنادار در سطح %41

اما اثر مثبت و معنادار تحصیالت والدین گویای مسائل مختلفی است .این مطلب می تواند بیانگر آن
ال بخش قابل توجهی
باشد که والدین باسوادتر به وضعیت آموزشی فرزند خود بیشتر توجه می کنند و مث ً
از بودجۀ خانواده را در آموزش فرزندان سرمایه گذاری می کنند یا اینکه موفقیت علمی یک ویژگی ذاتی
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است که از والدین به فرزند منتقل می شود .موضوع دیگر مرتبط با تحصیالت والدین به تفکیک این عامل
به پدر و مادر است .در حالی که در رگرسیون ( )3اثر تحصیالت پدر و مادر هر دو مثبت و معنادار است اما
در رگرسیون ( )1که متغیرهای بیشتری را در برمی گیرد ،تحصیالت پدر دیگر معنادار نیست .عالوه بر این،
مالحظه می شود که ضریب متغیر تحصیالت مادر مقدار بزرگتری داشته و درجۀ معناداری بیشتری نیز
دارد .این نتایج به خوبی توضیح می دهد که چرا در تصریح الگو در بخش  1و در قالب معادلۀ ( )1فقط
تحصیالت زنان به عنوان عامل تعیین کنندۀ قیمت فرزند در نظر گرفته شده است.
شاید بتوان گفت که درآمد خانواده از حساس ترین عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی فرزندان
است .مالحظه می شود که این متغیر در رگرسیون ( )1جدول  9اثر مثبت و معناداری بر معدل نمرات
دارد .به عبارت دیگر ،با ثابت بودن سایر شرایط بهبود وضع درآمدی خانواده به بهبود عملکرد تحصیلی
فرزند منجر می شود .در اینجا است که دلیل اعطاء یارانۀ تحصیلی به خانوارهای فقیر در بسیاری از
کشورهای دنیا حتی در جوامع صنعتی و پیشرفته مشخص می شود.
نتایج برآورد اثر بعد خانواده و سایر عوامل بر استعداد تحصیلی کودک که با نمرۀ ریاضی
اندازه گیری می شود ،در جدول  3گزارش شده است .اثر منفی بعد خانواده در اینجا نیز مشاهده
می شود؛ بدین معنا که هر چه تعداد فرزندان بیشتر باشد ،یا میزان استعداد کودک کمتر است و یا
اینکه زمینه برای شکوفایی استعداد او محدودتر می شود.
وجود پدر در کنار فرزند و سطح تحصیالت والدین باز هم اثر مثبت را نشان می دهند .اگر میان
سطح تحصیالت و استعداد فرد رابطۀ مثب تی وجود داشته باشد ،یافتۀ اخیر دالّ بر انتقال استعداد
ذاتی از والدین به فرزندان از طریق وراثت دارد .متغیری مانند جنسیت همچنان بی تأثیر است ،اما در
عین حال تفاوت هایی میان برخی نتایج جدول  3با جدول  9وجود دارد.
مشاهده می شود که اشتغال مادر به رغم اثر منفی ،ضریب معناداری ندارد .این یافته نشان دهندۀ
این است که اشتغال مادر نمی تواند تفاوت نمرۀ ریاضی میان دانش آموزان را توضیح دهد؛ زیرا همان
طور که بیان شد ،نمرۀ ریاضی بیشتر نماد استعداد کودک است.
تفاوت دیگر به اثر تغذیه با شیر مادر بر می گردد .در جدول  9این متغیر از ضریب بی معنی برخوردار
بود ،اما مالحظه می گردد که در جدول  3اثر این متغیر مثبت و معنادار است .بر این اساس ،تغذیه
کودکان با شیر مادر بر توانایی ذهنی آنها می افزاید و زمینه را برای بروز استعدادها مهیاتر می سازد.
در این مجموعه رگرسیون ها از سن مادر نیز به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است .دلیل
این اقدام ارتباطی است که میان سن مادر و استعداد کودک یا میزان دریافتی او از هوش و استعداد
والدین بویژه مادر وجود دارد .بینش اولیه آن است که فرزندانی که در سنین مختلف مادر متولد
می شوند ،از بهرۀ هوشی یکسانی برخوردار نیستند .ضریب برآورد شدۀ سن مادر منفی بوده و از لحاظ
آماری نیز معنادار است .به عبارت دیگر ،فرزندی که در سن باالتر مادر به دنیا می آید ،نمرۀ ریاضی
یا استعداد کمتری کسب می کند و لذا کیفیت او نیز در سطح پایین تری قرار می گیرد.
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آخرین متغیر درآمد است که در رگرسیون ( )1جدول  3نیز اثر مثبت و معناداری دارد .این اثر
مثبت می تواند نشان دهندۀ وجود زمینۀ مناسب تر برای تجلی استعداد کودک در خانواده های
پردرآمدتر باشد .بنا بر این ،می توان انتظار داشت که شکاف درآمدی میان خانوارها با تفاوت معنادار
سطح آموزش فرزندان پرورش یافته در آنها همراه باشد.
در مجموع به نظر می رسد خانواده ،جوّ حاکم بر آن و خصوصیات والدین ،عامل اصلی در تعیین
سطح عملکرد تحصیلی فرزندان است و حتی این مطلب به ذهن متبادر می شود که اهمیت خانواده
از مدرسه و محیط آموزشی نیز بیشتر است؛ زیرا به عنوان مثال تعداد فرزندان در خانواده اثر منفی
بر سطح آموزشی دارد ،اما تعداد دانش آموزان حاضر در کالس چنین چیزی را نشان نمی دهد .این
یافته تأکیدی است بر این نکته که به منظور ارتقاء سطح آموزشی دانش آموزان ،باید توجهات را
بیشتر به سوی درون خانواده تا خارج از آن ،معطوف نمود.
 .1نتيجه گيري
در پی ظهور و گسترش نظریۀ سرمایۀ انسانی ،آموزش و عملکرد تحصیلی افراد به منزلۀ یکی از معیارهای
کیفیت انسان در نظر گرفته می شود .این معیار شاید بیش از هر چیز دیگر مورد توجه خانواده ها باشد؛
به گونه ای که والدین همواره و البته با درجات متفاوت به وضعیت آموزشی فرزندان خود اهمیت می دهند
تا آنها در آینده از موقعیت مناسبی در جامعه برخوردار شوند .بنا بر اهمیتی که آموزش از لحاظ اقتصادی
و اجتماعی در جامعه دارد ،ضروری است تا از جنبه های مختلف به مطالعه در زمینۀ راه های ارتقای آن
پرداخت تا اهداف اصلی آموزش در باالترین سطح خود تحقق یابد.
از این رو در این مقاله ،تنها به بعد خاصی از موضوع توجه شده و آن تأثیر احتمالی اندازۀ خانواده
بر عملکرد آموزشی فرزندان است .ریشۀ این بحث در ادبیات مربوط به وجود تبادل میان کمیت و
کیفیت فرزند قرار دارد که بخشی از متون اقتصاد خانواده و اقتصاد آموزش را به خود اختصاص داده
است .با افزایش تعداد فرزندان خانواده ،کیفیت آموزشی آنها در جهت منفی دستخوش تغییر می شود
که شواهد به دست آمده در این مقاله نیز مؤید آن است .بنا بر این ،اگر قرار باشد که بعد خانواده
افزایش یابد ،ناگزیر باید اُفت تحصیلی دانش آموزان را به طور متوسط انتظار داشت که یقیناً مطلوب
هیچ سیاستگذار خیرخواه و عاقلی نخواهد بود .از این رو ،تالش تصمیم سازان جامعه در ماه های اخیر
به منظور افزایش تعداد فرزندان و رشد جمعیت توجیه پذیر نیست ،بلکه بهتر است تا به جای سیاست
افزایش جمعیت از طریق افزایش بعد خانواده ،سیاست افزایش تشکیل خانواده سرلوحۀ تصمیم سازان
جامعه قرار گیرد تا از این رهگذر ،خانواده های بیشتر اما با تعداد فرزند کمتر ،هم نیاز جمعیتی جامعه
را تأمین کنند و هم فرزندان با کیفیت تر که آیندۀ امور جامعه در دستان آنها قرار می گیرد را روانۀ
عرصۀ کار و فعالیت نمایند.
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