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 46 شماره،دوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  **ابراهيم جاويدي، *داداد كاشيفرهاد خ
  

 اي جهاني اسـت و  شود، پديده  عدم دسترسي به سطح معين و حداقل رفاه كه از آن به عنوان فقر ياد مي       :همقدم
مجامع علمـي و دانـشگاهي و        در ايران، هم در    .باشد  در كشور ايران نيز به عنوان يك چالش اساسي مطرح مي          

فقـر در   مبـارزه بـا   هاي آن مورد توجه بـوده و  ناخت اندازة فقر و مؤلفههم در حوزة اجرايي و سياستگذاري ش     
. باشـد   قرار گرفته است اما هنوز فقر به عنوان يك معـضل اساسـي مطـرح مـي                تأكيدهاي پنج ساله مورد       برنامه

انـد و سـران    هـاي مختلفـي را پيـشنهاد داده    حل دانشمندان حوزة علوم اجتماعي و اقتصاد جهت كاهش فقر راه      
مبارزه با فقر مستلزم شناخت عوامل مؤثر بـر فقـر           . اند  شده المللي متعهد به مبارزه با فقر      كشورها در مجامع بين   

 در نيـروي انـساني   گذاري سرمايهاز آموزش و  باشد و در اين ارتباط دانشمنداني همچون سن، شولتز و بكر          مي
 آمـوزش بـر فقـر در        تـأثير ين مقاله در صدد ارزيابي      در ا . كنند  حل مؤثر براي خروج از فقر ياد مي         به عنوان راه  

  .باشيم مناطق شهري و روستايي ايران مي
باشـيم لـذا روش تحقيـق، بـه       آموزش بر اندازه فقـر در ايـران مـي    تأثير از آن جا كه در صدد تشخيص         :روش

ـ صورت توصيف   طـرح خـام هـاي   ادهد در اين مقاله با اسـتفاده از . باشد اين پژوهش مي تبييني راهنماي ما در  
خانوارهـاي شـهري و    سطح آموزش بـر ابعـاد مختلـف فقـر         هزينه و درآمد خانوار مركز آمار ايران، اثر        آماري

 بيني شـده در ايـن تحقيـق ابتـدا خـط فقـر              براي پيشبرد برنامة پيش   . گيرد مي روستايي ايران مورد ارزيابي قرار    
پس از شناسايي خانوارهاي فقير و غيـر        . شوند  فكيك مي شود و سپس خانوارهاي فقير و غير فقير ت          محاسبه مي 

  .شود  فقر استفاده مية متغير آموزش و ساير متغيرها بر اندازاثر از مدل پروبيت براي ارزيابي كمي فقير
درآمد، ( هاي مختلف فقر بر جنبه  داللت بر آن دارد كه اثر آموزش     نتايج حاصل از تخمين مدل پروبيت      :ها  يافته

نـسبت افـراد داراي       بوده و با افزايش سطح آموزش و       معناداردر مناطق شهري و روستايي       )هداشتمسكن و ب  
همچنـين نتـايج     .يابـد   در خانوار، احتمال فقر درآمدي، فقر مسكن و فقر بهداشتي خانوارها كـاهش مـي               درآمد

 .باشد رپرست مرد مي از خانوارهاي با ستر بيشدهد احتمال فقير بودن خانوارهاي با سرپرست زن  نشان مي

 انـساني   ةهاي نظري در مورد آموزش و سرماي        شود كه ديدگاه    هاي اين مقاله مالحظه مي       با توجه به يافته    :نتايج
باشد و آمـوزش اثـر كاهنـده بـر فقـر دارد و در واقـع بـا افـزايش سـطح آمـوزش،                         با شرايط ايران سازگار مي    

بـر  . يابـد   د و قدرت انطباق با شرايط و حل مشكالت افزايش مـي           ياب   مي ءهاي فرد و خانوار ايراني ارتقا       قابليت
گذاري در امر نيروي انساني به ويژه از محل منابع دولتي قابل توصيه              اين اساس توسعه انواع آموزش و سرمايه      

 .بايد با ايجاد انگيزه، آحاد جامعه را به تراكم سرماية انساني تشويق كند است و دولت مي

  فقر بهداشت، فقر درآمدي، فقر مسكن، مدل پروبيت زش وآمو: ها كليدواژه
  25/7/90: تاريخ پذيرش      26/7/89: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسندة مسئول(  <khodadad@pnu.ac.ir> دكتر اقتصاد، سازمان مركزي دانشگاه پيام نور* 

   پيام نوركارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه** 

هاي مختلف فقر در مناطقجنبهاثر آموزش بر
 شهري و روستايي ايران
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  مقدمه
 ةين چـالش جامعـ    تـر   مهـم  سوم ميالدي شد كه فقر به عنوان         ةجهان در شرايطي وارد هزار    

 ميليـارد نفـر را در بـر         2/1كـرد و جمعيتـي بـيش از           بشري فراروي جهانيـان خودنمـايي مـي       
 خود نسبت به موضوع فقر      ة گذشته، نگراني و دغدغ    ةهرچند سران كشورها طي ده    . گرفت  مي

هـاي سياسـي نمايـان        ي متعـدد و سـاير عرصـه       الملل  بينهاي    و ابعاد گوناگون آن را در نشست      
 .)2000ــ 2001:  هـزاره  ةگـزارش توسـع   (انـد     ساخته و حتي نسبت به مبارزه با آن متعهد شده         

 نوبل اقتصاد   ة جايز كه جهاني و ضرورت مبارزه با آن به قدري است        اهميت فقر در جامعة     
ترين پژوهشگر مـسائل فقـر جهـان،      به عنوان نمادي از اين توجه به برجسته 1998در سال   

  .آمارتيا سن اعطا شد
 فقـر شـديد و      2015 شده اسـت كـه تـا سـال           بيني  پيش  سوم ة هزار ةهاي توسع   در برنامه 

توجه به فقرا و حمايـت از آنـان در قـانون    . دايي همگاني شود كن وآموزش ابت   گرسنگي ريشه 
اصل دوم، اصـل سـوم، اصـل بيـست و     ( قرار گرفته است تأكيدجمهوري اسالمي ايران مورد   

 توجه به فقرا در قانون اساسي در اصـل چهـل         ةترين نشان   ، اما قاطع  )يكم و اصل بيست و نهم     
محروميـت از جامعـه توجـه خـاص دارد     شود كه به ريشه كن كـردن فقـر و           و سوم ديده مي   

بايـد   باشد، قبل از هر گونه اقدام براي كاهش فقر           مي پذير  امكانمبارزه با فقردر ابعاد مختلف      .
ثر بر فقر نسبت به كاهش و امحـاء آن          ؤرا شناسايي كرد و با تشخيص عوامل م        هاي فقر   لفهؤم

زش و يـا بـه عبـارت ديگـر          آمـو ،  يكـي از عـواملي كـه اثـر منفـي بـر فقـر دارد                .اقدام نمود 
معتقدنـد   2بكرو   1بسياري از دانشمندان همچون شولتز     . در نيروي انساني است    گذاري  سرمايه

  .شود پولي موجب كاهش فقر مي كه آموزش هم از طريق بازده پولي و هم از طريق اثرات غير
 درآمـد و دسـتمزد  ) پـولي (  آموزش روي فقر محدود بـه اثـرات مـالي       تأثيربه هر حال    

نيست بلكه اثرات غير پولي در ابعاد مختلف بهداشتي، مسكن و تغذيه موجب كاهش فقـر                

                                                           
1- Schult 
2- Becker 
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 فرد كه آموزش نه تنها موجب افزايش درآمد       كند   مي تأكيد، همواره   )1976(  1سن. شود  مي
هـا   هاي پيشروي آن   گيري و استفاده از فرصت       تصميم ةبلكه بر رفتار، شيو    شود  خانوار مي  و

سخت ه با شرايط    همواج در   شود كه افراد     موجب مي  كاركرد فوق هر دو   . باشد  گذار مي تأثير
 گيري صحيح و به اتكاي دانش و مهـارت مكتـسبه از فقـر دوري كننـد                  اقتصادي با تصميم  

 2.)2007 ،ذاالگا(

دهد به نحو احسن از خود مراقبت         معلومات، دانش و عملكرد هر فرد به وي اجازه مي         
توانـد خـود را از    بهتـر مـي   ،   باشـد  تـر   بـيش طالعات وي   ا هرچه سطح تحصيالت و    و كند

يعني ( جرم ةزمين، عالوه بر اين با افزايش سطح تحصيالت   .نگه دارد    ها دور   معرض بيماري 
از طرف ديگر هرچه سطح آموزش در نزد اعـضاي خـانوار             .يابد  كاهش مي  )بيكاري و فقر
 ةنـسبت بـه آينـد      كننـد و    يـزي مـي   ر  بهتر برنامـه    خود ة باشد افراد خانوار براي آيند     تر  بيش

ـ          گيرند  فرزندان خود از پيش تصميم مي      خـوبي صـورت    ه  و بهداشـت و تنظـيم خـانواده ب
آموزش بر  شود، كه در بررسي اثر در مجموع با توجه به مطالب فوق مشخص مي .پذيرد  مي
معرفي در اين مقاله ضمن  . پولي و غير پولي فقر مورد توجه قرار گيرد    ةبايد هر دو جنب    فقر
) درآمد، مسكن و بهداشت(هاي مختلف فقر وآموزش، اثر آموزش بر ابعاد مختلف فقر        جنبه

  .شود با استفاده از مدل پروبيت ارزيابي مي
  

   نظرييمبان
فقـر داراي   ،   شـده  تأكيـد نيـز   ) 2000ــ 2001( جهاني   ةهمان گونه كه در گزارش توسع     

هـاي    در واقع تحليـل فقـر از جنبـه         .اشدب  و فراتر از مفهوم درآمد ناچيز مي       هاي متعدد   جنبه
هـاي فقيـر      هـاي مختلـف محروميـت گـروه         سازد كه جنبـه     مختلف اين امكان را فراهم مي     

  .شناسايي شود

                                                           
1- Amartya Sen 
2- Blanca, Zuluga 
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 ةهاي مختلف فقـر هـم در محافـل دانـشگاهي و هـم در حـوز                  جنبه هاي اخير  در سال 
ر از فقر درآمدي    لذا فقر در ابعادي فرات     گذاري مورد توجه ويژه قرار گرفته است و        سياست

هايي همچون فقر بهداشتي، فقرآموزشي، فقر مسكن و فقر قابليتي مورد تجزيـه               و در حوزه  
ها مشكالتي را در مبارزه بـا فقـر ايجـاد            البته اين مسئله براي دولت     .گيرد  و تحليل قرار مي   

 لف فقـر  هاي مخت   و جنبه هاي     پيچيدگي بايد مبارزه با فقر     ريزي جهت    برنامه  در كند زيرا   مي
  .مورد توجه قرار گيرد

  
  هاي پولي فقر شاخص

 .اي ديرينـه دارد   فقر پيـشينه ة براي معرفي و محاسبيمصرف مخارج معيار درآمد پولي يا   
هـاي     و بـرآورد   1899 كالسيك فقر توسط راونتري در شهر يورك انگلستان به سال            ةمطالع

مـشاهده  و رهيافت مـشترك      از فقر درآمدي در جهان، ديدگاه        )2005( جاري بانك جهاني  
 و  كمـي اين رويكرد بـا تكيـه بـر بررسـي هزينـه و درآمـد خانوارهـا بـه تحليـل                    .شود  مي

 هزينه يـا درآمـد از نقـص         ةفقر بر پاي  گيري    اندازهالبته   .منجر شد فقر خانوارها   گيري    اندازه
مـر  زيرا طراحي الگوي بررسي بين كشورها در طول زمان متفاوت است و اين ا              مبرا نيست 

 خانوارهـا  ةهاي گردآوري شده درآمد يـا هزينـ   عالوه بر آن داده  و كند  مقايسه را مشكل مي   
  .تواند نابرابري درون خانوارها را آشكار كند نمي

  
  هاي غير پولي فقر شاخص

گيـري     اندازه بر مبناي واحد پول و تحت عنوان فقر درآمدي        طور سنتي   ه  هر چند فقر ب   
قابل ابعاد مختلف   باشد و از      غير درآمدي نيز مي    هاي غيرپولي و   اما فقر داراي جنبه   شود    مي

تـوان   فقـر را مـي   به معناي درآمـد ناكـافي نيـست بلكـه      صرفاًفقر .بررسي و ارزيابي است 
 واجتمـاعي   ميـزان مـشاركت     ،  )سـرپناه ( ، تغذيه، آموزش، مسكن    شرايط بهداشتي  براساس
 استفاده از ابزارهـاي     ).1384 ،محمودي( دادقرار  هاي افراد و خانوارها مورد مطالعه         قابليت
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هايي دارد كـه براسـاس انـدازة          مالكهاي غيرپولي نياز به        شاخص براساسگيري فقر     اندازه
باشـد يـا    ها و تطبيق با شرايط فرد و خانوار بتوان تشخيص داد كه خانوار يا فرد فقير مي    آن

هاي ديگر فقـر      ه بر فقر درآمدي جنبه    توان عالو   با توجه به سلسله مراتب نياز افراد مي       . خير
گيـري    در اين مقاله ضمن بررسـي و انـدازه        . را شناسايي و در مورد اندازة فقر قضاوت كرد        

روسـتايي مـورد     بهداشتي و فقر مسكن در سـطح خانوارهـاي شـهري و            فقر درآمدي، فقر  
 .باشد توجه مي

  
   انسانية سرمايةآموزش به مثاب

طور متوسط از سطح درآمد باالتري      ه  ب باالترتحصيالت  ح  با سط در تمام جوامع افرادي     
ـ        .تر برخوردار هستند   نسبت به افراد با تحصيالت كم      ه بدين ترتيب، براي آموزش منـافعي ب

اولـين كـاربرد جـدي مفهـوم         .صورت افزايش درآمد در طول زندگي افراد مترتـب اسـت          
 زمـاني  شـود؛   ملي نسبت داده مي    انساني به ويليام پتي، نخستين آمارگير و حسابدار          ةسرماي

الت نظامي  آ هاي تجهيزات و ماشين     هاي جنگ ناشي از خسارت       زيان 1676كه وي در سال     
  .هاي انساني مقايسه نمود را با خسارت
بودنـد،    انساني كه پيشگام آن شولتز و بكر       ة سرماي ةدربار ها و مقاالت موجود     در نوشته 

 .شـود   در نظر گرفتـه مـي     انساني ة سرماي  و ارتقاء   ايجاد، حفظ  عي براي بآموزش به عنوان من   
مهارت هر كدام اشكال مختلفي از سرمايه هستند كـه   معتقد بودند كه علم و    اين دانشمندان   

آمـوزش و پـرورش و سـالمت         .باشـند   ريزي شده مـي      برنامه گذاري  سرمايه ةبه نوعي نتيج  
هـا بـراي     وي توانـايي آن    گذاشتن ر  تأثيرهاي اشخاص را با      ها و موقعيت    جسماني، فرصت 

همچنـين معتقـد اسـت ميـزان دسترسـي          ) 1961(شـولتز    .دهـد    افزايش مي  مولدانجام كار   
اشخاص به در آمد با ميزان تحصيالت و سالمت جسماني در ارتبـاط اسـت و تفـاوت در                   

، )1964( گري بكر . گردد  ميزان درآمد به تفاوت در سطح تحصيالت و سالمت بدني بر مي           
در توسعة اقتـصادي و      سرمايه    بر نقش سرماية انساني    باشد كه   ني مي ناا د اقتصاداز آن دسته    
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هـاي    شيوه گيري و    داشته و مراحل شكل    تأكيدعي  ا آن بر كيفيت زندگي فردي و اجتم       تأثير
 انساني نه تنهـا از طريـق تـراكم و           ة نشان داد كه سرماي    وي. ايجاد آن را تصوير كرده است     

گـري بكـر در    .آيـد  دست مـي ه شمار ديگري ب بيهاي  كه از راه آموزشي، بلةانباشت سرماي 
 آموزشـي بـر سـطح و        گـذاري   سرمايه به مطالعاتي در مورد اثرات       1970 و 1960هاي   سال

او در تحقيق خود مفهوم سرمايه انساني        .توزيع در آمد افراد در طي دوران زندگي پرداخت        
 بـه حـساب آورد كـه موجـب          ريگـذا   سـرمايه هـا را شـكلي از        و آموزش و تعليم مهارت    

  .شود  ميتر بيشسودآوري به صورت درآمد 
با استفاده از مدل تابع درآمدي چگونگي توزيع درآمـدها را بـا             ) 1985( 1ژاكوب مينسر 
وي تابع درآمدي را به شكل يـك   .هاي فردي به لحاظ آموزش توضيح داد توجه به تفاوت

صورت لگاريتم  ه   ب  يعني درآمد افراد   تغير تابع  كه در آن م    كردرگرسيون نيمه لگاريتمي ارائه     
هاي تجربه و توان  هاي تحصيل، سال هاي مستقل عبارتند از سال متغير.شود  طبيعي ظاهر مي  

هاي تحصيل  در اين روش ضريب متغير سال.شخص است)  كارةسابق( هاي تجربه دوم سال
ــال    ــي سـ ــط در طـ ــازدهي متوسـ ــرخ بـ ــده نـ ــشان دهنـ ــت  نـ ــي اسـ ــاي آموزشـ . هـ

iUxnLn  2
 يعنـي  1 عبارت است از دريافتي افـراد و    Lny كه درآن    321

  .باشد نرخ بازدهي آموزش مي
  

   تحقيقةپيشين
 فقر در ايران از     .درخصوص فقر و آموزش به تنهايي مطالعات فراواني انجام يافته است          

در اثر خود تحت عنـوان      ) 1388( عظيمي. هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است        جنبه
مدارهاي توسه نيافتگي، اندازه و گستردگي فقر را به سطح محصول سرانه و ميزان نابرابري               

هـاي     شـاخص  برحـسب وي در مطالعة خود حجم فقـر در ايـران را             .درآمد مرتبط دانست  
 عظيمـي بـا اسـتفاده از      . توليد و مصرف سرانه، اشـتغال، بيكـاري و مـسكن ارزيـابي كـرد              

                                                           
1- Mincer 
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 و ويژگـي مـسكن خانوارهـاي ايرانـي بـرآوردي از حجـم فقـر و                  1365سرشماري سـال    
وي با توجه بـه تعـداد افـراد خـانوار و تعـداد اتـاق در                 . محروميت مردم ايران را ارائه داد     

 دچـار   1365 ميليـون نفـر از مـردم ايـران در سـال              15,373هـا نتيجـه گرفـت         دسترس آن 
فقـر در ايـران   ) 1375 و 1994( ن در مطالعات متعددپس از انقالب پژويا  . محروميت بودند 

هـاي   در قالب بحث نظري جنبـه ) 1384( رئيس دانا. را به ويژه به لحاظ اندازه مطالعه نمود     
وي در اين مقاله ضـمن      . مبادرت كرد  به ويژه ارزيابي شدت فقر     گيري فقر و    مختلف اندازه 

به صورت غيـر     اختن شاخص فقر  كاكواني در س   معرفي اصول متعارف مورد استفاده سن و      
در مطالعة خود درصدد پاسخ بـه ايـن          )1384 (راغفر. پارامتريك اندازة فقر را محاسبه كرد     

ها و دستاوردهاي علمي هنوز بخش قابل تـوجهي از             برآمد كه چرا با وجود پيشرفت      سؤال
 نظـام   وي به اين نتيجه رسـيد كـه فقـر نتيجـه سـاختار قـدرت و                . باشند  مردم دنيا فقير مي   

  .اجتماعي است
هـاي بودجـة    بـا اسـتفاده از داده   ) 2009( در يكي از مطالعات اخير، صـالحي اصـفهاني        

هاي اخير و در مقايـسه بـا قبـل از انقـالب               نتيجه گرفت ميزان فقر در ايران در سال        خانوار
 به خدمات پايه مثـل      تر  بيشوي همچنين نتيجه گرفت به دليل دسترسي        . كاهش يافته است  

هـاي كـم      الم، برق، گاز و مالكيت لوازم خانگي سطح رفاه مردم و به ويژه رفاه گروه              آب س 
هـاي    داده در مقالة ديگر بـا اسـتفاده از       ) 2010( صالحي اصفهاني . درآمد افزايش يافته است   

و امكان خـروج از فقـر را در    مربوط به خانوارهاي معين در چهار سال متمادي پويايي فقر        
ثابت بودن خانوارها در طي دورة مطالعه       .  بررسي كرد  1992ـ1995ورة  جامعة ايران براي د   

صالحي اصفهاني دريافت تحرك درآمدي     . اندازة فقر را فراهم كرد     امكان شناسايي تغيير در   
ايـن تحـرك    . زيـاد اسـت    بـسيار  يعني انتقال از يك گروه درآمدي به گروه درآمدي ديگـر          

وي همچنين نتيجه گرفت فـردي      . شود   مي درآمدي موجب تخفيف نابرابري درآمدي مزمن     
 درصد شانس انتقـال بـه       50 تا   25گروه درآمدي قرار دارد بين      ) باالترين( ترين كه در پايين  

آن داشت كه منـاطق      هاي وي داللت بر     يافته. باشد  را دارا مي  ) تر پايين (گروه درآمدي باالتر  
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يكـي از   . باشـند   در رنـج مـي     از فقـر مـزمن       تـر   بـيش شهري در مقايسه با مناطق روستايي،       
باشد داللت بـر آن دارد كـه فقـر مـزمن در             هاي وي كه با موضوع اين مقاله مرتبط مي          يافته

  .باشد  رايج ميتر بيشسواد يا كم سواد  خانوارهاي با سرپرست بي
 آموزش و بعضي از ةآن رابط توان مطالعاتي را يافت كه در بررسي ادبيات موضوع مي  با

، بـا اسـتفاده از يـك        )1974 (1چنري و ديگران  . جمله درآمد بررسي شده است    از   ابعاد فقر 
 عوامل مختلف، از جمله آموزش بر       تأثير كشور به بررسي     66تحليل برش مقطعي در مورد      

نـرخ ثبـت نـام در مقطـع          ها براي آموزش عبارت بود از      معيار آن  .نابرابري درآمد پرداختند  
ي بـر نـابرابري درآمـد    معنـادار اثـر  آن بود كه آموزش  ازنتايج حاكي   وابتدايي و دبيرستان 

  .دارد
 اثر آموزش بر درآمد افراد شهري در ايـران         ة، با مطالع  )1382( كسرايي علمي، كريمي و  
 چند سطحي در جهت برطرف كردن مشكالت ناشي         الگوي تحليل هاي   با استفاده از روش   

هايي است كـه بـا در     از روش روش تحليل چند سطحي      .از كاربرد روش كالسيك برآمدند    
 .شود   مختلف انجام مي   حها در سطو   ن آن قرار داد ها و     نظر گرفتن ساختار سلسه مراتبي داده     

ـ سن«هاي  ابتدا با ترسيم منحنية خود مقال درها  آن  شاغلين منـاطق شـهري ايـران،    »درآمد  
توضـيح  ها براي    آن. بررسي كردند شهري مختلف   را در مناطق    درآمد افراد     آموزش بر  تأثير

  . شاغلين در مناطق شهري از تابع دريافتي مينسر استفاده كردندتغيير درآمد
 نظـام   كـارآيي ، با بررسي توزيع فقر درآمدي و فقـر مـسكن در كـشور               )1385( سوري

ـ هـاي اقتـصادي    ويژگـي  برتأكيدوي ضمن . قرار داد را مطالعه هاي مسكن پرداخت يارانه   
هـاي    در سـال    را ي، رفاه اقتصادي خانوارها و چگونگي توزيع آن       اجتماعي خانوارهاي ايران  

 مسكن خانوارها و خصوصيات منزل مسكوني       ةهزين .كرد بررسي و مقايسه     1385 و   1383
 وي بـا توجـه بـه ايـن          .توجه سـوري قـرار گرفـت      مستقل از سطح درآمدشان مورد       ها آن

 ةجامعـ ، نتيجـه گرفـت كـه        سـت  ا متفاوت از فقر درآمدي   اي     مقوله كه فقر مسكن  استدالل  
                                                           
1- Chenery 
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 هدف سياستي است كـه هـدف        هاي حمايتي مسكن متفاوت از جامعه       سياست  براي هدف
 .توجـه نبـود     ها بي   البته سوري به وجه اشتراك اين سياست      . آن مبارزه با فقر درآمدي است     

، معيـاري بـراي مقايـسه وضـع          بر مبناي خصوصيات قابل مـشاهده مـسكن خانوارهـا          وي
  .درآمدي پيشنهاد دادهاي مختلف  دهك

 آمـوزش بـر فقـر و نـابرابري          تـأثير  خود بـا موضـوع       ة، در مقال  )1387( وحيد مهرباني 
 وي از بعـد     .داد قرار مخارج آموزش بر فقر و نابرابري در آمد را مورد توجه             تأثيردرآمدها  

 كاهد و از بعد تجربي، بـا        داشت كه آموزش از سطح فقر و نابرابري درآمد مي          نظري اظهار 
 انساني متفاوت، به ايـن نتيجـه   ة كشور با سطوح توسع   91 مشاهده در مورد     111استفاده از   

 با فقر و نـابرابري      معنادار معكوس و    ةرسيد كه نرخ ثبت نام در مقطع دبيرستان داراي رابط         
 بـر فقـر و      معكـوس و معنـادار     ة نيز رابطـ   GNP درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشي به     

  .نابرابري دارد
اثرات پـولي   ،  ي آموزش بر فقر   تأثيرگذار خود با عنوان بررسي      ة، در مقال  )2007 (اذاالگ

 بـازده غيـر     ةهدف وي مطالعـ   . ارزيابي نمود  در كشور كلمبيا   و غير پولي آموزش را بر فقر      
 آموزش را با  ة خود درصدد آن بود كه رابط      ةوي در مطالع   .آموزش بود ) درآمديغير  ( پولي

 كرد كه توجه صرف بـه فقـر   تأكيد بر اين نكته  واسي بررسي كندميزان ارضاي نيازهاي اس   
  .شود هاي مختلف آن مي عدم درك صحيح از فقر و جنبهدرآمدي موجب 

 تـا در    داد قـرار  مورد استفاده    شاخص بورجينيون و چاكاراتي را    ،   خود ةدر مطالع ذاالگا  
به خط فقـر    اين شاخص    براي كاربرد    .نظر گرفته شود   هاي مختلف آن در     مطالعة فقر، جنبه  

ثـر آمـوزش بـر     ابراي ارزيابي   برين اساس ذاالگا    . هاي مختلف فقر نياز است      با جنبه  متناظر
  .كرد استفاده دهد پوشش ميرا  فقر كه ابعاد مختلف  زيراز شاخص هاي مختلف فقر جنبه
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x i2 وx i1  فـرد  جنبة اول و دوم براي     كميترتيب عبارتند از   به ت  i1.امz 2 وz     نيـز بـه 
  .باشند ترتيب خط فقر متناظر با جنبة اول و دوم مي

  
  روش
 هـاي مختلـف فقـر از    جنبه  موضوع محوري اين مقاله ارزيابي اثر آموزش بر  جاكه  آناز  

در ابتـدا بايـد     . سكن و فقر بهداشتي است به مقدماتي نياز است        فقر م  جمله فقر درآمدي و   
انواع خط فقر محاسبه شود كه در ادامة بحث نحوة محاسبة خط فقـر درآمـدي، مـسكن و                   

هاي مخارج خانوارهاي شهري و       پس از آن با استفاده از داده      . شود  بهداشتي توضيح داده مي   
هـايي كـه دچـار فقـر درآمـدي، مـسكن و             روستايي و انطباق آن با انواع خط فقـر، خانوار         

 تـأثير براي ارزيـابي    . شوند  باشند شناسايي و از خانوارهاي غير فقر تفكيك مي          بهداشت مي 
هـايي همچـون سـطح آمـوزش، سـن،            عوامل مختلف از جمله آموزش بر انواع فقر به داده         

وه عـال . اسـت  جنس، مخارج بهداشتي و مخارج مسكن خانوارهاي شهري و روستايي نياز          
  . بر فقر مورد توجه قرار گرفتتأثيرگذاربر اين نسبت افراد شاغل نيز به عنوان يك عامل 

 .كـاهش يابـد    انتظار اين است كه با افزايش سطح تحصيل سرپرست خانوار، ميزان فقر           
 انساني، با افزايش سـطح تحـصيالت نـه تنهـا ميـزان              ة سرماي ةيعني در واقع مطابق با نظري     

 ها و مشكالت افزايشرافراد براي مقابله با انواع خطهاي   بلكه قابليتبديا  ميدرآمد افزايش
. خواهد شدفقر هاي فردي و اجتماعي  به عبارت ديگر آموزش منجر به رفع زمينه      و يابد مي

انتظار اين است كه خانوارهاي با سرپرسـت زن بـا احتمـال    كه  اينعالوه بر اين با توجه به       
 آمـوزش بـر فقـر       تـأثير ر باشند، بنـابراين در ايـن پـژوهش          ي دچار محروميت و فق    تر  بيش

  .باشد خانوارهاي با سرپرست زن مورد توجه مي
 سـؤال هاي قبلي توضيح داده شد         همان گونه كه در بخش     :ت تحقيق سؤاالفرضيات و   

 تـأثير محوري اين تحقيق اين است كه آيا آموزش بر فقر خانوارهاي ايراني به لحاظ آماري          
توانـد موجـب كـاهش فقـر درآمـدي و فقـر مـسكن و فقـر                     و آيا آموزش مي     دارد معنادار
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بر اين اساس در اين تحقيق فرض بر آن است كه بـا افـزايش سـطح سـواد                   . بهداشت شود 
يابد و يا به عبارت ديگر        خانوار دچار فقر باشد كاهش مي     كه    اينسرپرست خانوار، احتمال    

عالوه بر اين نحـوة اثرگـذاري سـن و          . شود  افزايش سواد موجب كاهش فقر در جامعه مي       
  .باشند ت اين تحقيق ميسؤاالجنس بر فقر نيز در زمرة 

هـاي     پيرامون فقر، توزيع درآمد، الگوي مـصرف نيـاز بـه داده            ة مطالع :هاي مطالعه   ادهد
غني دارد، خوشبختانه طرح آماري هزينه و درآمد خانوار مركز آمار ايران با پوشش وسيعي               

.  حاضر را فراهم كرده است     ةهاي الزم براي انواع مطالعات از جمله مطالع         دادهاز خانوارها،   
درآمـدي، فقـر    هاي مختلف فقـر مثـل فقـر       در اين تحقيق براي بررسي اثر آموزش بر جنبه        

 مركـز   1385هاي خام طرح آمارگيري هزينـه و درآمـد سـال              مسكن و فقر بهداشتي از داده     
 .كنيم آمار ايران استفاده مي

  
  مسكن و بهداشتي، درآمد فقرخط 

را بر فقر درآمدي، فقر مسكن و     آموزش   تأثيراين مطالعه در نظر دارد      كه    اينبا توجه به    
الزم اسـت   ،  فقر بهداشتي خانوارهـا در منـاطق شـهري وروسـتايي كـشور بررسـي نمايـد                

ز يـك ا  بر اين اسـاس متنـاظر بـا هـر     .غير فقير را از هم تشخيص دهيم     هاي فقير و    خانوار
در اين مطالعه براي محاسبة خـط فقـر          .هاي فقر الزم است يك خط فقر محاسبه شود          جنبه

اين خصوص الزم به توضيح اسـت كـه          در. درآمدي از رويكرد انرژي دريافتي استفاده شد      
گيري هـر   كـار   بهها ي متعددي در ادبيات معرفي شده است و            براي محاسبة خط فقر روش    

انتخاب نحوة محاسـبه    . ها ارائه خواهد داد     اوت از ساير روش   ها نتيجة متف    يك از اين روش   
خط فقر به اين مسئله وابسته است كه آيا مفهوم مطلق فقر مورد نظر است يا مفهوم نـسبي                   

وجـود   هاي متفاوتي براي محاسبة اندازة فقر       البته در قالب هر يك از اين مفاهيم، روش        . آن
: سازمان ملل  (كند  متفاوت از روش ديگر ارزيابي مي      هر يك، اندازة فقر را       كه  طوري  بهدارد،  
در  مطالعات كاربردي پيرامـون فقـر   در )2005: ، بانك جهاني1998: ، مارتين راوليون  2005
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شان به مفهوم فقر و ارزيـابي شـان از بنيـه و تـوان اقتـصادي                  ايران محققين با توجه با نگاه     
ضمن معرفي  ) 1384( خداداد. اند  ئه داده هاي متفاوتي را ار     كشور در امر فقرزدايي، خط فقر     

ها براي    را متناسب با هر يك از روش       و خط فقر، خط فقر     گيري فقر   هاي اندازه   انواع روش 
 كرد كه اساساً روش واحد      تأكيدمناطق شهري و روستايي ايران محاسبه كرد و بر اين نكته            

دارد و لذا تفاوت در خـط       گران باشد وجود ن     گيري كه مورد توافق همة پژوهش       براي اندازه 
  .گران مختلف امري بديهي و قابل پذيرش است محاسبه شده توسط پژوهش فقر

نويسندگان اين مقاله با توجه به واقعيت اقتصاد ايران و توانايي موجود براي مبـارزة بـا                
بديهي اسـت ايـن روش در       . كنند  فقر روش انرژي دريافتي را براي محاسبة فقر انتخاب مي         

هاي خام بودجة  تر و زمان برتر است و به داده هاي محاسبة فقر پيچيده با ساير روشمقايسه 
هـاي شـهري و روسـتايي بـه ده دهـك              اين اساس ابتدا خـانوار     بر .باشد  خانوار نيازمند مي  

درآمدي تفكيك شدند و سپس ماتريسي استخراج شد كه عناصر آن ميـزان مـصرف اقـالم                 
. هاي غذايي ايجاد شـد      پس از آن ماتريس ارزش    .  بود هاي درآمدي   غذايي هر يك از دهك    

اين ماتريس محتواي كالري، پروتئين، فسفر، كلسيم و امالح معدني اقالم غذايي را معرفـي               
اي خانوارهاي شهري و روستاي به تفكيك         با ضرب اين دو ماتريس عملكرد تغذيه       .كند  مي

ميـزان انـرژي دريـافتي      بدين ترتيب بـا مـشخص شـدن         . هاي درآمدي استخراج شد     دهك
خـط فقـر درآمـدي      ) 1994( هاي مختلف درآمدي و با استفاده از روش فقر پژويـان            دهك

  .براي خانوارهاي شهري و روستايي محاسبه شد
 ماهانه براي هر فـرد از  خط فقر ) كالري در روز2000(با كاربرد رويكرد حداقل انرژي     

 و براي فرد شاخص از يـك       در ماه     ريال 296579  معادل 1385خانوارهاي شهري در سال     
  .شد ريال در ماه محاسبه 187408  ماهانه معادلخانوار روستايي

بـا  . كنـيم   اسـتفاده مـي   ) 1385(براي تعيين خط فقر مسكن از روش پيشنهادي سـوري           
توجه به روش سوري خط فقر مسكن از حاصلضرب خط فقـر مطلـق در نـسبت مخـارج                   

همـين رويـه بـراي       .آيـد   دسـت مـي   ه  ها ب  ل مخارج آن  به ك  )انروستايي(مسكن شهرنشينان   
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ن دارد كـه خـط فقـر        آمحاسبات داللت بر     .شود   گرفته مي  كار  به خط فقر بهداشتي     ةمحاسب
ريـال و خـط فقـر        286969  و 865004 مسكن در مناطق شـهري و روسـتايي بـه ترتيـب           

  .باشد صورت ساليانه براي هر فرد ميه ريال ب15646  و28883 بهداشتي
  
  ها ها وتخمين مدل ش تجزيه و تحليل دادهرو

 مـورد تجزيـه و تحليـل        Stataهاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آمـاري              داده
هاي مختلف    جنبه  آموزش بر  تأثيربررسي   اين مطالعه درصدد  كه    اينبا توجه به     .قرار گرفت 

كـار   بـراي ايـن    .اده شـود   موهومي استف  ةهاي با متغير وابست    الزم است از مدل    باشد  فقر مي 
در مدل الجيت و پروبيت      .شود   برده مي  كار  به LPM هايي هم چون الجيت، پروبيت و      مدل

در ايـن تحقيـق از تـابع توزيـع تجمعـي نرمـال اسـتفاده                 .نياز به تابع توزيع تجمعي داريم     
اي در مـدل پروبيـت اثـر متغيرهـ         .باشد   مدل انتخابي ما مدل پروبيت مي      درنتيجه  و كنيم  مي

بـه ايـن     .شـود    يا عدم فقر خانوار ارزيابي مي       بودن ري فق  احتمال برجمله آموزش     از مستقل
گيـريم بـه ترتيبـي كـه      نظر مـي   دررا I ترتيب كه ابتدا يك شاخص غير قابل مشاهده مانند       

، بـراي مثـال، هرچـه كـه درآمـد          .باشد  رهاي مستقل مي  يثر از مقادير متغ   أمت مقدار اين متغير  
تـر خواهـد     فرض بر اين است كه مقدار اين شاخص كم          باشد تر  بيش  خانوار ثروت و رفاه  

مدل انتخابي اين مطالعه به      .تر خواهد بود   احتمال فقير بودن خانوار كم     بود به عبارت ديگر   
  .باشد شرح زير مي

)1   (iiiii UNIASEI  4321  
 سـطح تحـصيالت سرپرسـت       ة نشان دهنـد   ،iE .باشد  متغير وابسته مي   I در مدل فوق  

 جنس سرپرست خانوار    ة، نشان دهند  iS. بندي شده است    گروه طبقه  6خانوار است كه در     
 گروه سني   5كه در اين مطالعه در       باشد  ، نشان دهنده سن سرپرست خانوار مي      iAباشد    مي

 نسبت افـراد داراي درآمـد خـانوار بـه تعـداد افـراد               ة، نشان دهند  iNI .شود  بندي مي  طبقه
  .باشد خانوار مي
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 چگونه به فقـر و يـا عـدم    I ة مطرح است كه شاخص غير قابل مشاهد  سؤالاكنون اين   
فقير باشـد   گيريم كه اگر خانوار را به ترتيبي در نظر مي Yمتغير  . باشد  فقر خانوار مرتبط مي   

 مثـل  I اي از شاخص سپس يك آستانه. بگيرد اگر غير فقير باشد مقدار صفر را مقدار يك و  
*
iI    به ترتيبي كه اگر مقدار شاخص      شود  در نظر گرفته مي I     براي هر خـانوار از*

iI   تجـاوز
*ةاگرچه آستان  .گردد  نمايد آن خانوار فقير تلقي مي     

iI  همانند شاخص I      غير قابـل مـشاهده
صورت نرمال با ميانگين معـين و واريـانس         ه  توان فرض كرد كه اين شاخص ب        اما مي  است

هـاي مـدل فـوق     آيد كه پارامتر با چنين فرضي اين امكان فراهم مي .ثابت توزيع شده است
*كـه   ايـن مـال   مي توان احت   Iالذكر تخمين زده شود با توجه به فرض نرمال بودن توزيع            

iI 
ندارد به ترتيب زير    باشد را از طريق تابع توزيع تجمعي نرمال استا         Iتر يا مساوي با      كوچك

  :استخراج كرد

 




 I

t
*
i dte)I(F)IIPr()yPr(Pi 2

2

2
11  









 iiiii UNIASE

t

dte4321

2

2
2
1  

ايـن احتمـال     .باشـد   مـي گر احتمال فقير بودن خانوارهاي معـين         بيان iP فوق، ةدر رابط 
اكنـون بـراي اسـتخراج مقـدار         .باشـد   قابل استخراج مي   )CDF( توسط تابع توزيع تجمعي   

 زيـر   ة پارامترهاي مـدل از رابطـ      تخمينفقر درآمدي و همچنين     و تعيين احتمال     Iشاخص  
  :كنيم استفاده مي

)1   (iiiiiiii UNIASE)P(F)I(FI  
4321

11  
بودن يك خانوار معين بـه تعـدادي از متغيرهـا           در مدل انتخابي اين مقاله، احتمال فقير        

را بـه    مدل احتمالي داراي توزيعي است كه احتمال وقوع فقر        ،  وابسته است و عالوه بر اين     
بر اين اساس براي ارزيابي اثـر متغيرهـاي مـستقل بـر              .نمايد   متغير مستقل وابسته مي    ةانداز
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 Pبـر  kxبراي مثـال اثـر نهـايي       .مكني  از اثر نهايي استفاده مي     احتمال فقير بودن خانوار   
  :شود از رابطه زير تعيين مي )تغيير در احتمال فقير بودن خانوار(

)4   ()x()p̂(p̂
dx

dp
kiik

k

i  1  
  .بستگي دارد

بهداشـت از روابطـي      فقر فقر مسكن و  احتمال وقوع    بين آموزش با     ةبراي تخمين رابط  
بـه عنـوان شاخـصي از وضـعيت          iz از متغير  6 ةدر رابط  .كنيم  استفاده مي ) 1 (ةرابطمشابه  

 :كنيم به عنوان شاخصي از وضعيت بهداشتي استفاده مي iHL از متغير7 ةمسكن و در رابط

)6   (iiiiiihoush UZNASEI  54321  
iz  رهـاي  يو بقيـه متغ    باشـد    مساحت زيربناي واحد مسكوني خانوار مـي       ةد، نشان دهن

  .باشد مي )1( ةتوضيحي مانند حالت فقر درآمدي يعني رابط
  . آموزش و ساير متغيرها بر فقر بهداشتي تصريح شده استتأثير) 7( در رابطة

)7   (iiiiiihelth UHLNASEI  54321  
كـشي و حمـام       دسترسي خانوار بـه آب لولـه       ة وضعيت ندنشان ده  iHLدر رابطة فوق  

نشانة عدم دسترسـي بـه       0 دسترسي خانوار و عدد      ة نشان دهند  1 عدد   كه  طوري  بهباشد    مي
پس  .دارند) 1(، تعريفي مشابه رابطة     رهاي توضيحي ي متغ ة بقي .باشد  مي بهداشتي آب سالم و  

 آمـوزش و سـاير متغيرهـا بـر          تـأثير از معرفي سه معادلة فوق شـرايط الزم بـراي تخمـين             
 نتـايج   1در جـدول     .هاي مختلف فقر خانوارهاي شهري و روستايي فراهم آمده است           جنبه

  . فقر درآمدي درج شده است متغيرهاي مختلف برتأثير حاصل از تخمين
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 روستايي  نتايج برآورد مدل پروبيت براي فقر درآمدي در ايران به تفكيك مناطق شهري و.1 جدول

  ضريب متغير  هايياثر ن
مناطق 
 روستايي

مناطق 
  متغير  مناطق شهري مناطق روستايي  شهري

-  -  349/1-  2623/0  
)6/4( 

 جملة ثابت

0121/0-  0427/0-  0698/0- 
2522/0-  

)31/28-(  
سطح تحصيالت 
  سرپرست خانوار

1243/0-  1832/0-  7183/0-  
)27/10-(  

0820/1-  
)3/13-(  

نسبت افراد داراي 
  درآمد خانوار

0040/0  0226/0-  0232/0  
)36/0-(  

1337/0-  
)68/10-(  

سن سرپرست 
  خانوار

0582/0  0054/0-  3366/0-  
)03/4-( 

0318/0-  
)68/1-(  

جنس سرپرست 
  خانوار

   

15689obsofNomber  
920052 /)(LRChi   

000002 /chiprob   
018202 /PseudoR   

13289obsofNomber

5123352 /)(LRChi   
000002 /chiprob   

115002 /PseudoR   

 

  هاي تحقيق يافته: خذأم

512332ةآمار /LRChi   بودن كلي رگرسيون برآورد شـده بـراي         معنادار ة، نشان دهند 
 تمـامي متغيرهـاي توضـيحي موجـود در          مطابق انتظار پـارامتر   . باشد  خانوارهاي شهري مي  

 سـطح تحـصيالت سرپرسـت خـانوار         .باشـند   مي معنادار رگرسيون به غير از جنس       ةدلمعا
سن سرپرست خانوار با متغير وابـسته   و) كسب كنندة درآمد( شاغل، نسبت افراد    )آموزش(
  همچنـين بـراي منـاطق روسـتايي آمـارة          .دارنـد  معنـادار  و    معكـوس  ةرابط )فقر درآمدي (

920052 /)(LRChi    ـ        معنـادار  ةنشان دهنـد  فقـر درآمـدي     ة بـودن كلـي رگرسـيون معادل
ر بـا   به غير از سن سرپرست خـانوا       تمامي متغيرهاي توضيحي  مناطق روستايي   در  . باشد  مي

الزم بـه توضـيح اسـت كـه هـم در            . باشند   مي معنادارابطة معكوس و    رفقر درآمدي داراي    
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ر بـودن خـانوار را      هم در مناطق روستايي وجود سرپرست زن احتمال فقيـ          مناطق شهري و  
نتايج جدول فوق داللـت بـر آن دارد كـه يـك واحـد افـزايش در سـطح                    . دهد  افزايش مي 

موجـب كـاهش احتمـال فقيـر بـودن خانوارهـاي شـهري و         تحصيالت سرپرست خـانوار   
  در افـزايش همچنين با يك واحـد . شود درصد مي 21/1 و 2/4روستايي به ترتيب به ميزان      

خـانوار در منـاطق شـهري و    كـه     ايـن احتمـال   ،   درآمـد خـانوار     داراي  شاغل و  نسبت افراد 
بـه ترتيـب    )  بگيـرد  1متغيـر وابـسته ارزش      ( روستايي در وضعيت فقر درآمدي قرار گيرند      

  .يابد  درصد كاهش مي4/12 و 3/18
انتقال به گروه سـني     (  با افزايش سن سرپرست خانوار به ميزان يك واحد         عالوه بر اين  

متغيـر  ( خانوار در مناطق شهري در وضعيت فقر درآمدي قرار گيـرد          كه   اين، احتمال   )باالتر
 در منـاطق روسـتايي،      متغير سن . كند   درصد كاهش پيدا مي    21/0) ارزش يك بگيرد  وابسته  

  .دهد ي بر متغير وابسته نشان نميمعنادار تأثير
 منـاطق  خانوار دركه  اين تغيير يابد، احتمال     1 به   0اگر متغير جنس سرپرست خانوار از       

ميـزان  بـه    )وابـسته ارزش يـك بگيـرد       متغير( روستايي در وضعيت فقر درآمدي قرار گيرد      
كند يعني مرد بودن سرپرست خانوار احتمال فقير بـودن خـانوار را               درصد كاهش مي   54/0

  . بر احتمال فقر خانوار نداردمعنادار تأثير مناطق شهري متغير جنس در. دهد كاهش مي
 آموزش و سـاير عوامـل بـر فقـر درآمـدي خانوارهـاي شـهري و                  تأثيرپس از بررسي    

 ةآمار مقدار.  همان عوامل را بر فقر مسكن ارزيابي كنيم        تأثيررسد كه     روستايي نوبت آن مي   
)(LRChi   بـراي منـاطق    معادلـه اين    تخمين  كلي  بودن معنادارداللت بر   ) 6(براي رابطه    52

آن دارد كـه     داللـت بـر   ) 6(اصـل از تخمـين رابطـة        خروجـي ح  .  و روسـتايي دارد    شهري
بـودن   متغيرهاي آموزش، سن و سطح زيربناي واحد مسكوني، نسبت افراد شـاغل و مـرد              

 . و كاهنده بر فقر مسكن خانوارهاي شهري و روسـتايي دارد           معنادار تأثيرسرپرست خانوار   
  .باشد  نميمعنادار سن بر فقر در مناطق روستايي تأثيرالبته 
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 روستايي  نتايج برآورد مدل پروبيت براي فقر مسكن در ايران به تفكيك مناطق شهري و.2 ولجد

  ضريب متغير  اثر نهايي
مناطق 
 روستايي

مناطق 
  متغير  مناطق شهري مناطق روستايي  شهري

-  -  6739/0  
)39/10( 

4788/1  
)28/20( 

 جملة ثابت

0403/0-  0986/0-  1065/0-  
)41/10-(  

65/2- 

)43/26-(  
سطح تحصيالت 
  سرپرست خانوار

1685/0  1268/0-  4456/0  
)4/8(  

3403/-  
)10/6-(  

نسبت افراد داراي 
  درآمد خانوار

0009/0-  0053/0-  0024/0-  
)23/1(  

0143/0-  
)16/15-(  

سن سرپرست 
  خانوار

0482/0-  0334/0-  1256/0-  
)15/3-(  

0908/0-  
)04/2-(  

جنس سرپرست 
  خانوار

0047/0-  0034/0-  0125/0-  
)3/42-(  

0092/0-  
)43/31-(  

سطح زير بناي واحد 
  مسكوني

    
15689obsofNomber 

44291052 /)(LRhi   
000002 /chiprob   

138102 /PseudoR   

13289obsofNomber 
47265052 /)(LRhi   

000002 /chiprob   
149802 /PseudoR   

 

  هاي تحقيق افتهي: خذأم
  

با افزايش سطح تحـصيالت  نتايج حاصل از تخمين معادالت فوق داللت بر آن دارد كه            
روستايي در  خانوار در مناطق شهري و   كه    اينسرپرست خانوار به ميزان يك واحد، احتمال        

 .يابـد   درصـد كـاهش مـي      4  و 9/9وضعيت فقر مسكن قرار داشته باشد به ترتيب به ميزان           
كـه    ايـن افزايش مساحت زيربناي واحد مسكوني به ميزان يك واحـد، احتمـال             با  همچنين  

 3/0خانوار در مناطق شهري و روستايي در وضعيت فقر مسكن قرار داشته باشد به ميـزان                 
منـاطق شـهري و روسـتايي         مرد بودن سرپرست خـانوار در      .يابد  درصد كاهش مي   47/0 و
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  .دهد كاهش مي  درصد8/4 و 3/3احتمال فقر مسكن را به ترتيب به ميزان 
 عوامل مؤثر بر فقر بهداشتي خانوارهاي شـهري و          نتايج حاصل از تخمين    3 در جدول 

LRChi)(ةآمـار  مقدار   . درج شده است   )7رابطة  ( روستايي ي كلـي   معنـادار  داللـت بـر      52
 .هم براي مناطق روستايي است تخمين فوق هم براي مناطق شهري و

 ج برآورد مدل پروبيت براي فقر بهداشت در ايران به تفكيك مناطق شهري وروستايي نتاي.3 جدول

  ضريب متغير  اثر نهايي
مناطق 
 روستايي

مناطق 
  متغير  مناطق شهري مناطق روستايي  شهري

-  -  8492/0-  
)09/9-(  

7961/0-  
)65/6-( 

 جمله ثابت

0070/0-  0060/0-  0422/0-  
)61/2-( 

0357/0-  
)45/2-(  

يالت سطح تحص
  سرپرست خانوار

0087/0  0473/0  0526/0  
)63/0(  

2812/0  
)28/1(  

نسبت افراد داراي 
  درآمد خانوار

0007/0-  0011/0-  0042/0-  
)56/30-(  

0068/0-  
  سن سرپرست خانوار  )-95/4(

2697/0-  0056/0-  1505/0-  
)48/2-(  

0325/0-  
)49/0-(  

جنس سرپرست 
  خانوار

0290/0-  0457/0-  1700/-  
)9/4-(  

2381/0-  
)54/3-(  

دسترسي خانوار به 
  و حمامكشي  لولهآب 

    
11009obsofNomber

165552 /)(LRChi   
000002 /chiprob   

008002 /PseudoR   

9270obsofNomber  
045252 /)(LRChi   

000002 /chiprob   
008902 /PseudoR   

 

  
شود متغيرهاي آموزش، سن، دسترسي به آب         حظة ارقام جدول فوق مشخص مي     با مال 

 تـأثير البتـه  .  بر احتمال فقر خانوارهاي شهري و روسـتايي دارنـد  معنادارسالم اثر كاهنده و     

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  46 شماره ،دوازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 
  

  
102 

متغير نسبت افراد شاغل بر احتمال وقوع فقر هم در مناطق شهري وهم در مناطق روستايي                
 معنـادار ي مرد بـودن سرپرسـت خـانوار موجـب كـاهش             در مناطق روستاي  . معني است   بي

ارقـام  . معنـي اسـت      اثر اين متغير در مناطق شهري بي       كه  درحاليشود   مي احتمال وقوع فقر  
با افزايش سن سرپرسـت خـانوار بـه ميـزان يـك واحـد،               جدول فوق داللت برآن دارد كه       

 07/0 و   11/0ترتيـب    در مناطق شهري و روسـتايي بـه          خانوارها قرار   ياحتمال فقر بهداشت  
 با افزايش سطح تحصيل سرپرست خـانوار بـه ميـزان يـك               همچنين .يابد  درصد كاهش مي  

 قـرار   يخانوار در مناطق شهري و روستايي در وضعيت فقـر بهداشـت           كه    اينواحد، احتمال   
 بـه    خـانوار  افزايش دسترسي  عالوه بر اين     .يابد   مي  درصد كاهش  7/0 و 6/0گيرد به ترتيب    

  به ميـزان    به ترتيب   را  در مناطق شهري و روستايي     وقوع فقر ، احتمال   بهداشتيسالم و   آب  
وجود سرپرست مـرد در خانوارهـاي روسـتايي موجـب     . دهد  درصد كاهش مي 9/2  و 6/4

  .شود  درصد مي27كاهش وقوع فقر به ميزان 
  

  ها يافته
 در  گـذاري   مايهسررات نظري در اين مقاله دريافتيم كه آموزش كاركردي مشابه           مطابق انتظا 

تر زندگي و رفـع مـشكالتي همچـون           نيروي انساني دارد و قابليت افراد را در مديريت مناسب         
 تأثيرگذارهمچنين نتايج اين مطالعه داللت بر آن دارد كه آموزش، متغيري            . دهد  فقر، افزايش مي  

 فقر هـم    با افزايش سطح آموزش احتمال وقوع     . باشد  هاي مختلف آن مي     بر كاهش فقر در جنبه    
عالوه بر اين دريافتيم    . يابد  در خانوارهاي شهري و هم در خانوارهاي روستايي ايران كاهش مي          

مـسكن و فقـر بهداشـتي در         با افزايش سن سرپرست خانوار، احتمال وقوع فقر درآمدي، فقـر          
ايـن دريـافتيم زن بـودن سرپرسـت خـانوار            عالوه بر . يابد  خانوارهاي شهري ايراني كاهش مي    

  .شود  افزايش احتمال وقوع فقر در خانوارهاي شهري و روستايي ايران ميموجب
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  تفسير نتايج
هاي مورد استفاده در       داده نتايج تحقيق الزم به توضيح است كه اوالً        در خصوص اعتبار  

اين پژوهش از طرح آماري درآمد و هزينة خانوار مركز آمار ايـران اخـذ شـده اسـت و بـا                    
هاي آماري است بنابراين بـر صـحت    ركز، مرجع و مسئول اجراي دادهاين مكه  اينتوجه به   

عمـدة   از طـرف ديگـر  . توان اطمينان داشـت    ها مي   ها و نتايج به دست آمده از اين داده          داده
نتـايج ايـن تحقيـق بـا عقايـد          . باشـد   هاي اين مطالعه با انتظارات نظـري سـازگار مـي            يافته

. باشـد  هاي آن منطبـق مـي       سرماية انساني و داللت   دانشمنداني همچون شولتز، بكر و نظرية       
 آموزش و بازار آموزش به عنوان خدمتي با آثار خارجي مثبت شناخته شده اسـت و                 اساساً

در واقـع آمـوزش نـه    . شود ها در نظر گرفته مي   توسعة آموزش به عنوان وظيفة سنتي دولت      
و افزايش بـازده درآمـدي      تنها به طور مستقيم منافعي را به صورت افزايش فرصت اشتغال            

سازد بلكه موجب افزايش آگاهي فرد و بهبـود كيفيـت زنـدگي وي در                 براي فرد فراهم مي   
براي مثال در اين پـژوهش دريـافتيم        . ابعاد مختلف از جمله مسكن و بهداشت خواهد شد        

افزايش سطح آموزش هم در منـاطق شـهري و هـم در منـاطق روسـتايي بـه كـاهش فقـر                       
  .شود كن وفقر بهداشتي منجر ميدرآمدي، فقر مس

هـاي ايـن پـژوهش نقـش          چنان كه مالحظه شد، هم نظرية سرماية انساني و هم يافتـه           
با توجه كشيدگي قاعدة هرم     . كنند  آموزش در بهبود شرايط زندگي وكاهش فقر را تأييد مي         

سني ايران، توسعة كمي و كيفي انواع آمـوزش در سـطوح مختلـف تمهيـد مناسـبي بـراي                    
  .باشد يري از فقر و تنگدستي مردم ايران ميجلوگ
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  پيوست
درآمدي خانوارها به ازاي سطوح مختلف   شده براي وضعيت فقربيني پيش احتمال .4نمودار  جدول و

  در مناطق شهري و روستايي كشور )سطح تحصيالت سرپرست خانوار( آموزش
  

0
.1

.2
.3

0 1 2 3 4 5
آموزش  

روستايي     شهري 
  

  شده براي وضعيت فقر مسكن خانوارها به ازاي سطوح مختلف آموزشبيني پيش احتمال .5 نمودار جدول و
  در مناطق شهري و روستايي كشور )سطح تحصيالت سرپرست خانوار(

.1
.2

.3
.4

.5
.6

0 1 2 3 4 5

آموزش  

روستايي   شهري

 روستايي  شهري  آموزش
0  284/0 1299/0 

1 1646/0 0936/0 

2 0837/0 0654/0 

3 0371/0 0443/0 

4 0142/0 029/0 

5 0047 0184/0 

 روستايي شهري آموزش
0 5489/0 4104/0 

1 4437/0 3696/0 

2  3424/0 3302/0 

3 2512/0 2925/0 

4 1749/0 257/0 

5 1151/0 2239/0 
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 شده براي وضعيت فقر بهداشت خانوارها به ازاي سطوح مختلف بيني پيش احتمال .6 جدول و نمودار
  در مناطق شهري و روستايي كشور )سطح تحصيالت سرپرست خانوار( آموزش

.0
7

.0
8

.0
9

.1
.1

1

0 1 2 3 4 5
آموزش  

روستايي   شهري
  

 روستايي شهري آموزش
0 106/0 0991/0 

1 0996/0 0919/0 

2 0935/0 0852/0 

3 0877/0 0789/0 

4 0822/0 0728/0 

5 0769/0 0671/0 
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، سـال    برنامه و بودجه   ةمجل »فقر، خط فقر وكاهش فقر     «1375،  پژويان، جمشيد ل -
  .2 اول شماره

برآورد خط فقر در     «1384حيدري، خليل و باقري، فريده،       خداداد كاشي، فرهاد   -
  .1384، تابستان 17، 4، رفاه اجتماعي» 1363ـ1379هاي  ن طي سالايرا

نحوه توزيـع فقـر بـين خانوارهـاي     « 1384خداداد كاشي، فرهاد، باقري، فريده،   -
ه ةفـصلنام » ايراني برحسب خصوصيات مختلف اقتـصادي، خانوارهـاي ايرانـي         

  .31ـ42، ص 1384، بهار 21، سال هفتم، شماره ي اقتصادي ايرانها پژوهش
، شـماره   رفـاه اجتمـاعي    »فقر وساختار قـدرت در ايـران       «1384راغفر، حسين،    -

  .1384تابستان 17
شاخص و پويش در    : گيري شدت فقر در ايران      اندازه «1384رئيس دانا، فريبرز،     -

  .17 ، شماره رفاه اجتماعيةفصلنام »ايران
و  ربررسي مقايسه توزيع فقر درآمدي و فقر مسكن در كـشو      « 1385داود،  سوري،   -

  . كنفرانس مسكن»هاي مسكن كارائي نظام پرداخت يارانه
  . چاپ پنجم، نشر ني»مدارهاي توسعه نيافتگي در ايران« 1388عظيمي، حسين،  -
اثـر آمـوزش در      «1385علمي، زهرا، كريمي پتـانلر، سـعيد، كـسرايي، كـامران،             -

 »1382 در سـال     هاي چند سطحي   شهري در ايران با استفاده از مدل       درآمد افراد 
  .249ـ272، ص1385، مرداد و شهريور  تحقيقات اقتصاديةمجل

ثير آمـوزش رسـمي بـر       أت« 1386درستكار، عزت اهللا،     و   كفايي، سيد محمدعلي   -
، 30، شماره   1386، بهار   ي اقتصادي ايران  ها  پژوهش ةمجل »توزيع درآمد در ايران   

  .53ـ76ص 
 »مبارزه با فقر  ،  2000ـ2001،  )1381( گزارش توسعه هزاره   «1381بانك جهاني،    -

  .ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه شده درترجمه
  .17 شماره رفاه اجتماعي» فقر قابليتي «1384محمودي، وحيد و صميمي فر، قاسم،  -
 تحقيقات ةمجل، »ثير آموزش بر فقر و نابرابري درآمدها  أت «1387مهرباني، وحيد،    -

  .211ـ225ص ، 1387، بهار 82شماره ، اقتصادي
بـرآورد خـط فقـر، انـدازه فقـر و           « 1386في، بهاالدين و شوشتريان، آشـان،       نج -

ـ ،  »هاي آن در خانوارهـاي روسـتايي و شـهري ايـران             بررسي تعيين كننده    ةمجل
 .86 پاييز، 59 ، سال پانزدهم، شماره اقتصاد كشاورزي و توسعهتحقيقات
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