
 

 

 

109  

 46، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  
  

  **فهيمه علي تبار، *زهرا علمي
  
  

هـاي كـاهش     يكي از مباحث اخير در تحقيقات توسعه، بررسي علل فقر و سياست      :همقدم
كني فقر از جامعه نياز است كه اطالع نـسبتاً كـاملي از پديـدة فقـر و                   براي ريشه . آن است 

  .وامل اثرگذار بر آن داشته باشيمع
ـ هاي طرح هزينه مطالعة حاضر با استفاده از داده: روش  درآمد خانوار مركز آمار ايران در  
 درصد ميانگين هزينة سرانة خانوار، خط فقر را         66، ابتدا با روش     1388 و   1384هاي   سال

كارگيري مدل الجيت  نمايد و سپس با به  محاسبه و براساس آن خانوار فقير را شناسايي مي        
ثر بر فقر در مناطق شهري ايران       و روش برآورد حداكثر درست نمايي به بررسي عوامل مؤ         

  .دازدپر  مي
بودن و سكونت   براي هر دو سال مورد بررسي، افزايش بعد خانوار، زن سرپرست:ها يافته

كـه   دهـد، درحـالي    در شرق، غرب و شمال كشور احتمال قرارگيري در فقر را افزايش مي            
ر در منـاطق  هاي آموزش، مالك بودن و سكونت در جنوب باعث كـاهش فقـ      افزايش سال 

  .شود شهري كشور مي
هاي كاهش فقر، بايـد بـه افـراد           گذاري  دولت در سياست  كه    اين از نتايج اين تحقيق      :نتايج

  .مسن سرپرست خانوار به خصوص زنان توجه ويژه داشته باشد
  JEL: I32, R20, O12 بندي طبقه

  
انگين  درصد مي66فقر در مناطق شهري ايران، مدل الجيت، روش : ها كليدواژه

  .درآمد خانوار  ـهاي هزينه هزينه سرانه خانوار، داده
  1/7/91: تاريخ پذيرش      13/10/90: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسندة مسئول(  <z.elmi@umz.ac.ir>دكتر اقتصاد، دانشگاه مازندران * 

  كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه مازندران** 

خروج از فقر دراثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال
 1388 و 1384  مناطق شهري ايران در دو سال
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  مقدمه
پديدة نـامطلوبي   ). 1369: 34گالبرايت،  (ترين مصيبت بشر است      ترين و شايع   فقر قوي 

ز بـين بـردن   كنون در صدد ا بشر از گذشته تا .  است كه جامعة انساني را گرفتار خود ساخته      
  . كن سازد  اين معضل را از جامعه ريشه استآن بوده، اما هنوز نتوانسته

ي  هـا  هـا و مكـان     زمـاني فقـر و غنـا در زمـان          اي مقطعي نيست و هـم       پديدة فقر پديده  
بنـابراين نـابودي آن     .  است هاي حاكم در طول تاريخ     مختلف، نتيجة تدريجي عملكرد نظام    

در حقيقت امحـاي فقـر بـه يـك          .  محدود، ميسر نخواهدبود   هم به يكباره و در مدت زمان      
درآمد آن شناسايي عوامل اثرگذار بـر فقـر          هرچند پيش . مدت و مستمر نياز دارد     برنامة بلند 

  .است
اي، اقدامات نمادين و عملي      المللي و منطقه   به منظور جلوگيري از توسعة فقر، نهادهاي بين       

 نـام  كنـي فقـر  كنـي فقـر    دهة ريشهدهة ريشه را 1997ـ2006 ملل متحد، دهة     براي مثال، سازمان  . را در پيش گرفتند   
بانك جهاني براي تحقق دنياي رها از فقر، جهانيان را به اقدام مؤثر و برخورداري عمومي                . نهاد

، سـازمان   1996در همـين راسـتا، در سـال         .  است از بهداشت، مسكن و آموزش دعوت نموده      
، نيمـي   2015ق مشاركت جهاني، تا سال      گذاري كرد كه از طري     توسعة همكاري اقتصادي هدف   

اين اقدامات در بسياري از منـاطق جهـان         . از افرادي كه فقير هستند از شرايط فقر خارج شوند         
هايي صـورت گرفتـه و چنـدين         بيني در ايران نيز براي مبارزه با فقر پيش       . با موفقيت مواجه شد   

ه ايـن اقـدامات نتـايج چنـدان         امـا متأسـفان   .  اسـت  بار اليحة فقر زدايـي تهيـه و تنظـيم شـده           
  ).1384ارضروم چيلر،  ( استبخشي به همراه نداشته رضايت

هـاي موفـق     نامطلوبي فقر و لزوم اطالع از عوامل مؤثر بر آن جهت دستيابي به سياست             
رو مقالة حاضر به     ازاين. سازد فقرزدايي، ضرورت انجام مطالعاتي در اين زمينه را آشكار مي         

 دو عامل مهم آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج از فقر در منـاطق                منظور بررسي تأثير  
پس از طـرح مـسئله، در چـارچوب نظـري           .  است شهري ايران در چند بخش تدوين شده      

تحقيق به تعريف مفاهيم فقر و مطالعات تجربي انجام شده در اين زمينه در داخل و خارج                 
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بخـش بعـد مربـوط بـه        . هيم پرداخـت  ها خـوا   سپس به توصيف داده   . پردازيم از كشور مي  
  .گيري و پيشنهادات است سرانجام پايان بخش، نتيجه. آورد الگوست شناسي و بر روش

  
  چارچوب نظري تحقيق

  رــفق
، معتقد اسـت    )Townsand,1985( تانسند.  است  تعاريف متفاوتي از فقر صورت گرفته     

ن فقير به حساب آورد كه با فقدان        توا هاي جمعيتي را زماني مي     ها و گروه   كه افراد، خانواده  
ها و شرايط و امكانات معمول  هاي غذايي، مشاركت در فعاليت منابع براي كسب انواع رژيم

 از نوعي ناتواني  ـ»چيزي نداري و بي« فارسي آن  هاي در معادل  ـفقر. زندگي، مواجه باشند
ايـن  . گيـرد   سرچشمه مـي   داشتن امكانات مادي الزم براي معيشت      آوردن يا نگاه   دست در به 

ـ هاي جسمي و رواني  فقدان استعدادناتواني ممكن است از  يـا   ـ  به صورت موقت و دائم 
ها و منابع موجود     از فراهم نبودن شرايط اجتماعي و اقتصادي الزم براي استفاده از استعداد           

يـن  اشـاره كـرده، همـة ا       Sen,1983)(طـور كـه سـن        اما همان ). 1373مهريار،  (ناشي شود   
 كه مفهوم محروميت يك مفهـوم        است اين درحالي . تعاريف به نوعي محروميت اشاره دارد     

شـود كـه ممكـن اسـت در طـي             هنجارهايي تعريف مي   براساساجتماعي و نسبي است و      
  .ف كامالً با هم فرق داشته باشندي مختل ها ها و مكان زمان

  
  1فقر مطلق

 فقر مطلـق نـاتواني در كـسب حـداقل           ، منظور از  )Rowentree,1901(نتري  واز نظر را  
، فقـر مطلـق از      )1373( طبـق مهريـار   . هايي است كه بـراي حفـظ زنـدگي الزم اسـت            نياز

 3 و ارضـاي نيازهـاي اساسـي       2محروميت يا ناتواني فـرد در كـسب حـداقل لـوازم معـاش             
حداقل معاش مفهومي است كه تعريف واحدي براي آن وجود ندارد و            . گيرد  سرچشمه مي 

                                                           
1- absolute poverty  2- minimal standards of living  3- basic necessities 
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با اين وجود معموالً نياز به مسكن، لباس و غـذا           . يابد  شور به كشور ديگر تغيير مي     از يك ك  
هـاي   اين تعريف در اصل با توجه به نيـاز        . شوند  به عنوان نيازهاي اساسي در نظر گرفته مي       

  .شود ار كالري مورد نياز بيان ميغذايي افراد با معي
  

  1فقر نسبي
ه فقر نسبي در مواردي مصداق دارد كه سـطح          ، عقيده دارد ك   )(Giavani,2005 گيوواني

. زندگي فرد نسبت به متوسـط شـرايط درآمـدي جامعـه، وضـعيت مناسـبي نداشـته باشـد               
 كـه در جامعـة      2عبارتي، فقر نسبي به عنوان ناتواني در احراز يك سطح معيشت معمولي             به

). 1373مهريـار،   (اسـت    شـود، تعريـف شـده       مـي   فعلي فرد الزم يا مطلوب تشخيص داده        
 .اي از نابرابري در جامعه است  اين تعريف، فقر به طور اساسي پديدهبراساس

گيرنـد   هر دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبي به منظور سنجش فقر مورد استفاده قرار مي               
تـر از ديگـري      كدام يك از اين دو مفهـوم مناسـب        كه    اينو اجماع كلي و صريحي مبني بر        

 .است وجود ندارد

  
  3خط فقر

، خط فقر عبارت است از مخارجي كه يـك فـرد            )Ravallion,1998( عقيدة راواليون    به
افرادي . شود در يك زمان و مكان معين براي دسترسي به يك سطح حداقل رفاه متحمل مي             

شوند و كساني كه به اين سطح حـداقل          كه به اين سطح رفاه دسترسي ندارند فقير تلقي مي         
  .باشند يرفاه دسترسي دارند، غير فقير م

اي  در تعريف فقر مفهوم مطلق يـا نـسبي در نظـر گرفتـه شـود، آسـتانه                 كه    اينبسته به   
خـط  خـط  اين آستانه   . كند شود كه مرز بين فقيران و ساير افراد جامعه را مشخص مي            تعريف مي 

  .)1384ارضروم چيلر، (شود   ناميده ميفقرفقر
                                                           
 

1- relative poverty   2- standard of living    3- poverty line 
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  خانوار
شود كه با هم در يك   نفر تشكيل مي   از چند » خانوار« تعريف مركز آمار ايران،      براساس 
بنـابراين  . خورنـد  خرج بوده و معموالً با هم غذا مـي         گاه زندگي كرده، با يكديگر هم      اقامت

» خـانوار «بـه عبـارتي     .  باشند  الزم نيست كه اعضاي خانوار با هم رابطة خويشاوندي داشته         
  .يكسان نيست» خانواده«لزوماً با 

  
   گرفته در دو دهة اخيرمرور برخي از مطالعات انجام

گـذاران كـالن      مسئلة فقر از ديرباز مورد توجه همة جوامع و مكاتب فكري و سياسـت             
در اين مقالـه برخـي از   .  استكشورها و انديشمندان حوزة علوم اقتصادي و اجتماعي بوده   

مطالعاتي كه در دو دهة اخير در اين زمينه در داخل و خارج از كشور صورت گرفته را بـه                    
  .نماييم ر اجمال ارائه ميطو
  

 مطالعات خارجي

 وضعيت فقر و عوامل مؤثر »تئوري و سياست فقر« در مقالة ،)(Sohotu, 1990 سوهاتو
 تـا   1960ايشان با استفاده از مدل الجيت در دورة         . بر آن را در پاناما مورد بررسي قرار داد        

اختار درآمـدي، سـاختار     هاي خانوار فقير جامعه، شامل س       شدت تأثيرگذاري ويژگي   1980
خانواده، سن سرپرست خانوار، وضعيت باروري، درصد برخورداري خانوار فقيـر از نظـام              

 فقيـر را    تأمين اجتماعي، وضعيت اشتغال، سطح آمـوزش و وضـعيت مـسكن خانوارهـاي             
 . استگيري نموده اندازه

هـاي فقـر    هتعيين كنند«در مقالة  ،(Ghazouani and Goaied, 2001) گازواني و گوايد
 را مـورد بررسـي      1990 خانوار در سـال      7734 وضعيت فقر    »شهري و روستايي در تونس    

هاي الجيت و پروبيت به بررسي عوامل مؤثر بر فقر در            ايشان با استفاده از مدل    . قرار دادند 
نتايج نشان داد كه در هر دو منطقة شـهري و روسـتايي   . مناطق شهري و روستايي پرداختند 
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 اثرگذار بر فقر شامل آموزش، نسبت وابستگي فرزنـد، نـسبت شـاغلين زن و                عوامل اصلي 
 توسط افراد و نسبت بزرگتر شـاغلين مـرد و زن در          تر  بيشآموزش  . مرد در خانواده هستند   

  .دهد خانواده احتمال قرارگيري در دايرة فقر را كاهش مي
هـاي فقـر    كننده يينتع« در مقالة خود با عنوان ،)(Okurut, 2002 اوكورات و همكاران

هـاي   بـا اسـتفاده از داده     . اي و ملي پرداختند     به برآورد خط فقر منطقه     »اي در اوگاندا   منطقه
ـ هزينه ، خـط  1 و با استفاده از روش فوستر، گريـر و توربـك  1992درآمد خانوار در سال   

 فقـر از    چنين براي تعيين عوامل مؤثر بـر       هم. فقر و شاخص فقر را مورد مقايسه قرار دادند        
نتايج نشان داد كه سطح آموزش، اندازة خـانوار و وضـعيت            . مدل الجستيك استفاده كردند   

  .روند مهاجرت از عوامل تأثيرگذار بر فقر خانوار به شمار مي
قـر و  ف«اي بـا عنـوان     در مقاله،)Lanjouw and Ravallion, 1995 (النجائو و راواليون

 4794مطالعه وضـعيت  .  آنان پرداختند عد خانوار و فقر به بررسي رابطة بين ب   »اندازة خانوار 
 نشان داد كه رابطه منفي قوي بين انـدازة خـانوار و             1986ـ1991خانوار پاكستاني در دوره     

  . نمودندتأكيدبنابراين بر بعد خانوار به عنوان عامل فقر . هزينة سرانة خانوار وجود دارد
 100 بـر فقـر روسـتايي در پاكـستان،     در بررسي عوامل مـؤثر ، )Malik ,1996 (ماليك

 نتايج اين مطالعه، براساس.  است بررسي نموده1990خانوار در روستاي پنجاب را در سال       
تـر، نـرخ مـشاركت و سـطح      ، نرخ وابستگي كمتر بيشخانوارهايي كه داراي مالكيت زمين      

  .گيرند آموزش باالتر هستند به احتمال قوي خارج از محدودة فقر قرار مي
هـاي فقـر در كنيـا، تحليـل در       كنندهتعيين«در مقالة ، )Geda, 2005( يدا و همكارانگ

هاي فقـر     كننده ، به بررسي تعيين   1994هاي خانوار در سال       با استفاده از داده    »سطح خانوار 
دهد كه در مناطق شهري، وضعيت       اين مطالعه نشان مي   . با استفاده از مدل الجيت پرداختند     

كه در مناطق روسـتايي، اشـتغال        ش و بعد خانوار در ارتباط است درحالي       فقر با سطح آموز   

                                                           
1- Foster Greer and Thorbeck 
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  .توان به اين عوامل افزود در بخش كشاورزي را مي
كنندة فقر خـانوار شـهري    تعيين«اي با عنوان  در مقاله، )Mok, 2007( موك و همكاران

ار شـهري در     با استفاده از مدل الجيت، به بررسي عوامل اثرگذار بـر فقـر خـانو               »در مالزي 
بنـابراين بـراي    . هاي مصرفي محاسبه شـد     خط فقر در مالزي بر پاية هزينه      . مالزي پرداختند 

 2004ــ 2005هـاي      خـانوار شـهري در سـال       2403هاي هزينة مصرفي     برآورد مدل از داده   
كننـدة فقـر     براساس نتايج، اندازه، نژاد و ناحيه زنـدگي از عوامـل تعيـين            .  شد كمك گرفته 
چنين آموزش، تعداد فرزند، تعـداد فرزنـد بـالغ           هم. خانوار شهري مالزي است   درآمدي در   

ها به داخل    پسر، تعداد افراد سال خورده و محل زندگي، از عوامل اثرگذار در انتقال خانوار             
  .يا خارج از فقر است

يـك مـدل رگرسـيون    «اي را تحـت عنـوان     مقالـه ،)Achia, 2010 (آچيا و همكـاران 
در . انـد   نگاشـته  »هاي دموگرافيك  ا استفاده از داده   ين عوامل كليدي فقر ب    لجستيك براي تعي  

 خـانوار شـهري و   400اين مقاله با استفاده از مدل الجيت به بررسي عوامل مـؤثر بـر فقـر         
نتايج نشان داد كه افزايش آموزش اثر مهمي را روي          .  پرداختند 2003روستايي كنيا در سال     

چنين براي يك خانوار روستايي احتمال قرارگيـري در فقـر            هم. احتمال خروج از فقر دارد    
سن سرپرست خانوار، اندازة خـانوار و تعـداد احـشام از            . بيش از يك خانوار شهري است     

  .اند ديگر عواملي بودند كه بر احتمال قرارگيري خانوار روستايي در فقر مؤثر بوده
در سـودان جنـوبي   بـه بررسـي وضـعيت فقـر      ،(Yassin, 2010) ياسين و همكـاران 

در اين مطالعه متغيرهايي مانند تحصيالت، وضـع زناشـويي سرپرسـت خـانوار،              . پرداختند
نتايج نـشان داد كـه   .  است سرپرست بودن خانوار و نوع شغل مدنظر بوده   اندازة خانوار، زن  

 سرپرسـت بـودن خـانوار تعيـين        تحصيالت متوسطه، سرپرست خانوار طالق گرفتـه و زن        
از سـوي ديگـر تحـصيالت دانـشگاهي،         . لي فقر خانوارهاي شـهري هـستند      هاي اص  كننده

سرپرست بودن خانوار از جملـه عوامـل         سرپرست خانوار ازدواج كرده، اندازة خانوار و زن       
  .اثرگذار بر فقر در منطقه روستايي هستند
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هـاي خـانوار    با استفاده از مدل الجيت و ريـزداده  ،)Malik ,2012( ماليك و همكاران
در ايـن بررسـي، تعـداد افـراد         .  فقر روستايي پاكستان را بررسي نمودند        كننده مل تعيين عوا

هـاي موجـود،       سـال، تعـداد اتـاق      17 تا   6داراي درآمد در خانوار، فرزندان در فاصلة سني         
 سال و به باال در خـانوار، تعـداد       18كنند، تعداد زن      تعداد افرادي كه در هر اتاق زندگي مي       

يابي به آب سالم از متغيرهـاي         به باال در خانوار، سرانه درآمد خانوار، دست        سال و    18مرد  
  . استاقتصادي ـ اجتماعي و جمعيتي اثرگذار بر فقر بوده

  
 مطالعات داخلي

بـه عنـوان نمونـه      . مطالعات زيادي در زمينة فقر براي كشور ايران انجـام گرفتـه اسـت             
 بـه مقولـة فقـر و توزيـع درآمـد و             » فقر فقر، خط فقر و كاهش    «، در مقالة    )1375( پژويان

  .پردازد سپس به محاسبة خط فقر مي
 مروري گذرا به مفهوم     »نگاهي به فقر و فقرزدايي    « اي با عنوان    در مقاله  ،)1375(ان  پير

 .دهد داشته و ابعاد گوناگون فقر را مورد تحليل قرار مي فقر

 ابتدا تعريفـي از  »يي براي كاهش آن فقر و راهبردها«اي با عنوان   در مقاله ،)1376(آسايش  
  .پردازد مل مؤثر بر اين پديده ميفقر و پيامدهاي فقر ارائه داده و سپس به توضيح عوا

 عوامل وقوع فقر را مورد كنكاش قرار        »هاي فقر  علل و ريشه  « در مقاله    ،)1376(پروين  
ان دو علـت عمـده در   نگارنده پايين بودن درآمد و نابرابري توزيع درآمد را به عنو         . دهد مي

  .كند مورد وقوع فقر بيان مي
 براسـاس  »بررسي عوامل مؤثر بـر فقـر      « در مقالة خود با عنوان       ،)1379( زاده علي حسن 

گيـري شـدت    يك الگوي اقتصادسنجي سعي در شناسايي عوامل مؤثر بر فقر در ايران و اندازه 
ين مطالعه بـه دسـت آمـده ايـن          نتايجي كه از ا   .  است تأثيرگذاري هر يك از اين عوامل نموده      

گذاري در نيـروي انـساني، اصـالح سـاختار توزيـع درآمـد و ثـروت، رشـد              است كه سرمايه  
  .هاي كشور است ين عوامل مؤثر بر كاهش فقر در استانتر مهمن  شدشهرنشيني و صنعتي
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هاي فقر در منـاطق       كننده تعيين«اي تحت عنوان      در مقاله  ،)1998(صادقي و همكاران    
  هـاي سـال     بـا اسـتفاده از داده      »مطالعة مـوردي كـشاورزان سـاوجبالغ در ايـران         : اييروست

 كشاورز ساوجبالغي بود به بررسي عوامل مـؤثر بـر فقـر در ايـن                350كه شامل    1998ـ99
ايشان با استفاده از مدل رگرسـيون خطـي تـأثير متغيرهـايي چـون تعـداد                 . منطقه پرداختند 

 آموزش، نوع تكنولوژي محصوالت و مسافت حومـه         پسران، سن كشاورزان، تجربه، سطح    
رفـتن سـطح    نتايج نشان داد كـه نـوع تكنولـوژي جـاري، بـاال           . را مورد بررسي قرار دادند    

  . آموزش در كاهش فقر خانوارهاي كشاورز مؤثر است
 اجتمـاعي   ـ هـاي اقتـصادي    كنندهتعيين«اي با عنوان   در مقاله،)1380( ازكيا و همكاران

آمدي به محاسبة خط فقر در جامعة         با استفاده از روش ميانة در      »ق روستايي كالله  فقر در مناط  
 درصــد از ســاكنان 7/15هــاي پــژوهش،  براســاس يافتــه. داختنــدروســتايي مــورد مطالعــه پر

كـشاورزي،    ـ در ايـن مقالـه عوامـل اقتـصادي    . روستاهاي اين منطقه زير خط فقر قرار دارند
  . عمدة فقر روستاييان برشمرده شد ميزان مشاركت از داليلعوامل شغلي، روابط اجتماعي و

هـاي   عوامل مـؤثر بـر فقـر خـانوار        « در مقالة خود     ،)1383( نژاد عرب مازار و حسيني   
او بـا   .  است مستقيم به نحوة شناسايي فقرا پرداخته       با رويكرد غير   »شاغل روستايي در ايران   

ـ آمد هاي در استفاده از يك مدل الجيت و داده هاي شاغل روستايي كشور در  هزينة خانوار  
.  اسـت  هاي شاغل روستايي كشور را شناسايي نموده       ، عوامل مؤثر بر فقر خانوار     1379سال  

نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كـه در ميـان كـشاورزان، افـزايش بارتكفـل و كـاهش                     
 بـه سـاير     ن خـانوار نـسبت     شـد  هاي خانوار، نقش زيادي در افـزايش شـانس فقيـر           دارايي
 .كند جمعيتي و جغرافيايي ايفا ميهاي  متغير

بودن سرپرست خانوار و كاهش دارايـي، شـانس          سواد   در گروه شاغالن استخدامي، بي    
ين متغيـر   تـر   مهمدر ميان دارندگان مشاغل آزاد،      . دهد ن را براي خانوار افزايش مي      شد فقير

هـا از ضـريب      ه به نسبت سـاير گـروه      هاي خانوار است ك    مؤثر بر فقر خانوار، ميزان دارايي     
  .خوردار است باالتري بر
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هري و  بررسي وضعيت فقر در مناطق ش     «اي با عنوان      در مقاله  ،)1384(خالدي و پرمه    
هـاي    وضعيت فقر مناطق شـهري و روسـتايي را طـي سـال       »)1382ـ1375(روستايي ايران   

 تغذيـة مناسـب   اسـاس برچنين خط فقـر مطلـق غـذايي خـانوار      هم. مذكور محاسبه كردند 
 محاسبه شده و در قالب سه روش مختلف، ميزان خط فقر مطلق كل خانوار برآورد گرديده               

) خوراكي و غير خـوراكي    (هاي كل    خط فقر نسبي هم از طريق نصف ميانگين هزينه        . است
 بـرآورد   خانوار به دست آمد و ميزان آن در سطح فرد به تفكيك مناطق شهري و روسـتايي                

  : نتايجساسبرا. گرديد
ها، مقادير    در مناطق شهري و روستايي طي دورة مورد بررسي، متناسب با افزايش قيمت             ـ1

و خـط فقـر نـسبي رونـد         )  بـراي منـاطق روسـتايي      1379به جز سال    (خط فقر مطلق    
  .صعودي داشته است

 . است از مناطق روستايي بودهتر بيش ميزان خطوط فقر مطلق و نسبي در مناطق شهري ـ2

 . استها در مناطق روستايي باالتر از مناطق شهري بوده ميزان فقر مطلق خانوار ـ3

 بـيش از ميـزان آن       1377ـ1379هاي    انتظار، در سال   برخالف ميزان فقر نسبي روستايي،      ـ4
 .  استدر مناطق شهري برآورد شده

 بـرآورد خـط فقـر، انـدازة فقـر و بررسـي تعيـين              « در مقالة    ،)1386( نجفي و شوشتريان  
هاي فقـر در      كننده  با هدف بررسي تعيين    »هاي روستايي و شهري ايران     هاي آن در خانوار    كننده

ايران، خط فقر در بخش روستايي، شهري و كل كشور را محاسبه و با استفاده از آن، خانوارهاي 
ه سپس با استفاده از تخمين مدل ب. هاي مورد مطالعه را مشخص كردند فقير در نمونه فقير و غير

هـا را مـورد      ن خانوار  شد كنندة فقر بر احتمال فقير     روش پروبيت، نقش هر يك از عوامل تعيين       
چنين در برآورد خط فقر غذايي، از روش تأمين انرژي غذايي بهره گرفته              هم. مطالعه قرار دادند  

ـ            و با استفاده از رگرسيون     . دهاي ناپارامتريك، خطوط فقر غذايي و غير غذايي را محاسبه نمودن
 و از    اسـت  تـري داشـته     دهد كه فقر در بخش روستايي ابعـاد بـزرگ          نتايج اين مطالعه نشان مي    

  .توان به اندازة خانوار و بار تكفل اشاره كرد هاي فقر مي  كنندهين تعيينتر مهم
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 به تأثير آموزش و     »تأثير آموزش بر فقر و نابرابري درآمدها      « در مقالة    ،)1387( مهرباني
 ژه در زمينة آموزش عالي بر فقر و نـابرابري درآمـدها از دو بعـد پرداختـه                 مخارج آن به وي   

 كه آمـوزش از سـطح فقـر و نـابرابري             شد از بعد نظري با رويكرد كينزي نشان داده       . است
 كـشور بـا سـطوح       91 مشاهده در مورد     111از بعد تجربي با استفاده از       . كاهد درآمدها مي 

 رسيد كه نرخ ثبت نام در مقطع دبيرستان داراي رابطـة            توسعة انساني متفاوت، به اين نتيجه     
 نيـز از    GNPمعكوس و معنادار با فقر و نابرابري درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشي به              

هاي ايـن تحقيـق      از ديگر يافته  . سطح فقر و نابرابري درآمدها به طرز معناداري كاسته است         
با اين ويژگي كـه     .  نابرابري درآمدهاست  عالي بر فقر و    تأثير منفي و معنادار مخارج آموزش     

  .تر است اين تأثير از اثر مخارج آموزشي در مقاطع ابتدايي و دبيرستان بزرگ
هاي آن را در بـين خانوارهـاي شـهري            كننده  فقر و تعيين   ،)1389(محمدزاده و همكاران    

آمد خانوارهاي شـهري   در ـ هاي طرح هزينه در اين مقاله با استفاده از داده. ايران مطالعه نمودند
گيـري سيـستم مخـارج خطـي، خـط فقـر بـرآورد و                 كار  و با به   1373ـ87هاي   كشور طي سال  

در ادامه با استفاده از مـدل پروبيـت در سـال            .  است گيري فقر محاسبه شده    هاي اندازه  شاخص
 داد كه نتايج اين مطالعه نشان. كنندة فقر در سطح خانوار پرداختند  به بررسي عوامل تعيين1387
ين كاهش احتمال فقر خانوارهاي شهري مربوط بـه تحـصيالت و جنـسيت سرپرسـت                تر  بيش

همچنين، سن سرپرست خانوار، نسبت تعداد افراد داراي درآمـد در خـانوار و              . باشد خانوار مي 
  .باشند بعد خانوار نيز در كاهش احتمال فقر خانوارها مؤثر مي

  
  ها توصيف داده

ـ هاي طرح هزينه زدادهدر اين مطالعه، از ري  درآمد مركز آمار ايران از خانوار شهري در  
خانوارهاي شهري مشمول اين طرح، در سـال        .  است  استفاده شده  1388 و   1384هاي   سال

قبل از ارائة   .  است  خانوار بوده  18665 معادل   1388خانوار و در سال      12925 معادل   1384
اقتصادي اجتماعي خانوارهاي مورد بررسـي،     مدل و برآورد آن، به منظور ارائة خصوصيات         

  .پردازيم هاي مركز آمار ايران مورد پردازش اوليه قرار گرفت كه در ادامه به آن مي ريزداده
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 بررسي بعد خانوار، سن، جنس و سطح سواد سرپرست آن

 2/91 كـه از ايـن تعـداد      خانوار بـوده 12925 معادل 1384نمونة مورد بررسي در سال   
 زن سرپرسـت بـوده    )  نفر 1137( درصد مابقي    8/8مردسرپرست و   )  نفر 11788(درصد آن   

، 1388گيري مركز آمار ايـران در سـال           خانوار شهري در نمونه    18665 از   كه  درحالي. است
ــادل  ــد  73/88مع ــر16561(درص ــت و )  نف ــد 27/11مردسرپرس ــر2104( درص زن )  نف

 نفر  19/4 معادل   1384در سال   متوسط بعد خانوار شهري     ). 1 جدول ( است سرپرست بوده 
  . است نفر بوده93/3 معادل 1388و در سال 

   تعداد و درصد سرپرستان خانوار برحسب جنس و گروه سني درمناطق شهري ايران.1جدول 
 كل زن مرد جنس

 درصد از كل تعداد درصد از كل تعداد درصد از كل تعداد گروه سني

 29/4 555 2/0 26 09/4 529  سال25تر از  كم

 67/23 3060 56/0 72 12/23 2988  سال35 تا 26

 54/27 3559 45/1 187 09/26 3372  سال45 تا 36

 28/21 2750 09/2 270 19/19 2480  سال55 تا 46

 22/23 3001 5/4 582 72/18 2419 تر بيش سال و 55

  سال
1384 

  100100  1292512925  88//88  11371137  9191//22  1178811788  كلكل

 88/2 538 19/0 35 69/2 503 ال س25تر از  كم

 49/20 3825 78/0 145 72/19 3680  سال35 تا 26

 94/25 4842 58/1 295 36/24 4547  سال45 تا 36

 26/23 4341 49/2 465 77/20 3876  سال55 تا 46

 43/27 5119 24/6 1164 19/21 3955 تر بيش سال و 55

  سال
1388 

  100100  1866518665  11,2711,27  21042104  88,7388,73  1656116561  كلكل

  1388 و 1384هاي  هاي طرح هزينه درآمد خانوار شهري در سال محاسبات انجام شده بر روي ريزداده: مأخذ
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 اكثر مردان سرپرست خانوار در گروه 1384، در سال 1 ارقام مندرج در جدول     براساس
 سـال و بـه بـاال        55 اين گروه سني براي زنان       كه  درحالياند    سال قرار داشته   45 تا   36سني  
 تـا   36در گروه سـني     ) در كل (چنين در اين بررسي، اكثر سرپرستان خانوار         هم.  است بوده
)  درصـد 4حـدود  ( سال 25تر از  و اقليت آن در گروه سني كم)  درصد28حدود ( سال   45

 20( نفـر    2585باسـواد و    ) درصـد  80( نفر   10340از كل سرپرستان خانوار     . اند قرار داشته 
  ).2 ولجد(اند  سواد بوده بي) درصد
 سرپرستان خانوار در گـروه  تر  بيش 1384 همانند سال    1388 در سال    1چنين براساس جدول     هم

 3حـدود   ( سـال    25تـر از      ها در گروه سني كم      ترين آن   و كم )  درصد 26حدود  ( سال   45 تا   36سني  
از ) نفـر  14414( درصـد    22/77تـوان گفـت      در مورد وضعيت سـواد آنـان مـي        . قرار دارند ) درصد
 در هـر دو     2طبـق جـدول     . سوادي هستند  بي)  نفر 4251( درصد   78/22ستان خانوار باسواد و     سرپر

  .تر از ديپلم هستند سال بررسي، اكثر سرپرستان خانوار در نمونة مورد مطالعه داراي تحصيالت كم
  1388 و 1384هاي   وضعيت سواد سرپرستان خانوار برحسب جنس و گروه تحصيلي در سال.2جدول 

  جنس جمع زن مرد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وه تحصيليگر

 20 2585 16/5 667 84/14 1918 سواد بي

 01/30 3879 21/2 286 8/27 3593 ابتدايي

 22/16 2097 36/0 47 86/15 2050 سيكل

 84/19 2564 63/0 81 21/19 2483 ديپلم

 19/4 541 12/0 15 07/4 526 كارداني

 8/7 1008 29/0 38 5/7 970 ارشناسيك

 2/1 155 02/0 2 18/1 153 كارشناسي ارشد

 53/0 68 01/0 1 52/0 67 دكتري

 22/0 28 0 ــ 22/0 28 نامشخص

 1384سال 

  100100  1292512925  88//88  11371137  9191//22  1178811788  كلكل
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  جنس جمع زن مرد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وه تحصيليگر

 78/22 4251 99/6 1305 78/15 2946 سواد بي

 14/10 1892 18/1 221 95/8 1671 ابتدايي

 32/38 7152 07/2 386 25/36 6766 سيكل

 42/15 2879 57/0 106 86/14 2773 ديپلم

 7/4 877 18/0 34 52/4 843 كارداني

 24/7 1352 25/0 46 7 1306 كارشناسي

 99/0 185 02/0 3 98/0 182 كارشناسي ارشد

 34/0 63 01/0 1 33/0 62 دكتري

 08/0 14 01/0 2 06/0 12 نامشخص

 1388سال 

  100100  1866518665  1111//2727  21042104  8888//7373  1656116561  كلكل

  1388 و 1384هاي  هاي طرح هزينه درآمد خانوار شهري در سال محاسبات انجام شده بر ريزداده: مأخذ
  

  ناشويي و فعاليت سرپرستان خانواروضعيت ز
  وضعيت زناشويي و فعاليت سرپرستان خانوار به تفكيك جنس ارائه شـده            3در جدول   

، تنهـا   1384سرپرسـت در سـال       عات منـدرج، از بـين خانوارهـاي زن        براساس اطال . است
ها داراي همسر هستند و مابقي يا همسران خود را بر اثر طالق يا فوت از                   درصد آن  16/11

 درصد از زناني كـه حتـي بـا          83/22چنين تنها    هم. اند و يا هرگز ازدواج نكردند      دست داده 
گيرند داراي شغلي براي گذران زندگي       ده مي وجود داشتن همسر سرپرستي خانوار را برعه      

 درصـد داراي شـغل      46/13در مورد زنان سرپرست خانوار بدون همسر نيز تنها          . باشند مي
درصـد خانوارهـاي زن سرپرسـت،       3/12توان گفـت كـه        نيز مي  1388براي سال   . باشند مي

ي سـاير   بـرا .  درصد زنان داراي همسر شغلي بـراي خـود دارنـد           20داراي همسر و حدود     
باشـند كـه     درصد آنان شـاغل مـي  11توان گفت كه در حدود   خانوارهاي زن سرپرست مي   

براي خانوارهايي بـا سرپرسـتي مـرد در    .  با كاهش روبه رو بوده است1384نسبت به سال    
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 با كاهش   1384 درصد سال    83  درصد شاغل هستند كه در مقايسه با       77 حدود   1388سال  
  .ايم مواجه بوده
  1388 و 1384هاي  سرپرستان خانوار شهري در سال) نفر( ضع زناشويي و وضع فعاليت و.3 جدول

 شاغلفعاليت وضع
كار  بي

)جوياي كار(
 ساير خانه دار محصلدرآمد بدون كار

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زنوضع زناشويي

  كلكل

  1153811538 125 1 3 34 9 ــ1518 62 237 1 9519 29 داراي همسر

بي همسر بر 
 فوت اثر

  10801080 13 4 7 118 ــ 2 98 691 3 2 45 97

همسر بر  بي
 اثرطالق

  7878 1 ــ ــ 4 ــ ــ 6 25 1 ــ 15 26

ازدواج  هرگز
 نكرده

  229229 2 ــ 1 1 35 13 11 14 12 ــ 127 13

سال 
1384

  1292512925  141141  55  1111  157157  4444  1515  16331633  792792  253253  33  97069706  165165  كلكل

  داراي
 همسر

  1626316263 171 1 2 46 6 ــ2909 158 416 2 12500  5252

همسر بر  بي
 فوت اثر

  19421942 8 14 9 95 ــ ــ 197 1422 1 4 58 134

همسر بر  بي
 طالق اثر

  155155 ــ ــ ــ 6 ــ ــ 16 54 7 1 29 42

ازدواج  هرگز
 نكرده

  305305 3 1 ــ 1 24 8 44 36 17 1 144 26

سال 
1388

  1866518665  182182  1616  1111  148148  3030  88  31316666  16701670  441441  88  1273112731  254254  كلكل

  1388 و 1384هاي  هاي طرح هزينه درآمد خانوار شهري در سال محاسبات انجام شده بر ريزداده: خذأم
  

  ها روش تحقيق و يافته
در مطالعات متفـاوت از فقـر از        . براي تعيين وضعيت فقر خانوار به خط فقر نياز داريم         

 در اين مطالعه به منظور تفكيـك خـانوار فقـر از          .شود خط فقر مطلق و يا نسبي استفاده مي       
 درصد ميـانگين هزينـة      66 و   50غير آن، از خط فقر نسبي و براي محاسبة آن نيز از روش              
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به اين صورت كه ابتدا با توجـه بـه بعـد خـانوار، هزينـة                .  است سرانة خانوار استفاده شده   
 66دسـت آوردن      از بـه   محاسـبه و پـس    1388 و   1384هاي   سرانة خانوار شهري را در سال     

 66 درصد و يا     50تعيين  . درصد متوسط اين هزينه، آن را به عنوان خط فقر در نظر گرفتيم            
توانـد آن را در مطالعـة خـود تعيـين نمايـد              هر محقق مـي   . درصد اختياري و تجربي است    

  ).1386؛ نجم، 1384؛ ارضروم چيلر، 1381خدادادكاشي و همكاران، (
   درصد ميانگين هزينة سرانة خانوار66 براساسة محاسبه شده  خط فقر ساالن.4جدول 

 ريال سال

1384 10303343 

1388 16296635 

  محاسبات تحقيق: منبع
  

و مقايسة آن با هزينة سرانة هر خـانوار،         ) 4جدول   ارقام مندرج در  (با محاسبه خط فقر     
 درصـد   16/45اسازي،  براساس اين جد  . نمونه را به دو گروه فقير و غير آن تفكيك نموديم          

 1388كه اين رقم بـراي سـال         شدند درحالي   فقير محسوب مي   1384خانوار نمونه در سال     
  . است درصد بوده76/42معادل 

  )درصد(  خط فقر نسبيبراساس اندازة فقر در مناطق شهري ايران .5جدول 
 1388 1384 سال

 76/42 16/45 اندازه فقر

  محاسبات تحقيق: منبع
  

، بـه  تـر  بـيش سبة خط فقر سرانه و شناسايي خـانوار فقيـر، جهـت واكـاوي         بعد از محا  
  ).11 الي 6جداول ( پردازيم هاي اقتصادي اجتماعي اين گروه مي بررسي ويژگي
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   درصد خانوارهاي فقير در مناطق شهري ايران به تفكيك گروه سني.6جدول 
 1388 1384 گروه سني

 98/2 25/4  سال25تر از  كم

 75/20 04/24 ال س35 تا 26

 36/27 77/27  سال45 تا 36

 41/22 75/20  سال55 تا 46

 5/26 2/23  سال به باال55

  محاسبات تحقيق: منبع
  

 تا  36 تجمع خانوار فقير در گروه سني        1388 و   1384 در هر دو سال      6بر طبق جدول    
صد در گروه   اين در .  است ها در دو سال تغيير نموده      هرچند كه درصد گروه   .  سال است  45

 در كـه  درحالي  است كاهش يافته1384 نسبت به سال 1388 سال در سال  46تر از     سني كم 
  .ايم هاي سني شاهد افزايش اين درصد بوده  گروهةبقي

يابـد و بعـد       با افزايش سن، درصد افراد فقير از كل فقرا ابتدا افزايش مي            1384در سال   
كنـد امـا در گـروه      سال شروع به كاهش مي  45 تا   36از رسيدن به نقطة اوج در گروه سني         

.  است نيز مشاهده شده1388اين مورد در سال . يابد  سال به باال دوباره افزايش مي   55سني  
 به باال قـرار دارنـد افـرادي    55 حاكي از آن است كه افرادي كه در گروه سني  تر  بيشتعمق  

اند و نياز به پوشش جـدي بيمـة          هستند كه وارد دوران بازنشستگي و يا ازكار افتادگي شده         
  .ها دارند ن اجتماعي و ساير بيمهتأمي

 در هر دو سال مورد بررسي، ورود به مقاطع باالي تحصيلي باكاهش             7  جدول براساس
 و به همين دليل انتظـار داريـم افـزايش سـطح سـواد يكـي از         است درصد فقرا همراه بوده   

  .هاي كاهش فقر باشد علت
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  هاي فقير در مناطق شهري ايران به تفكيك گروه تحصيلي درصد خانوار.7جدول 
 1388 1384 گروه تحصيلي

 33/32 31/29 بي سواد

 01/12 07/37 ابتدايي

 02/41 43/16 سيكل

 6/10 83/12 ديپلم

 72/1 75/1 كارداني

 02/2 87/1 كارشناسي

 11/0 26/0 كارشناسي ارشد

 1/0 14/0 دكتري

 09/0 34/0 نامشخص

  حاسبات تحقيقم: منبع
  

براساس محاسبات انجام شده، در هر دو سال        .  است  ارائه شده  8بعد خانوار در جدول     
  .كنند  زندگي ميتر بيشمورد بررسي اكثريت افراد فقير در خانوارهاي پنج نفره و 

   درصد خانوارهاي فقير در مناطق شهري ايران به تفكيك بعد خانوار.8جدول 
 1388 1384 بعد خانوار

 37/11 53/9  و دو نفرهيك

 35/42 61/39 سه و چهارنفره

 27/46 87/50 تر بيشپنج نفره و 

  محاسبات تحقيق: منبع
  

با توجه به ارقـام منـدرج       .  است  وضع فعاليت سرپرستان خانوار ارائه شده      9در جدول   
ين درصد سرپرستان خانوار فقير شاغل هستند اما اين درصد در سال         تر  بيشدر اين جدول،    

  . است كاهش يافته84 نسبت به سال 88
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  درصد خانوارهاي فقير در مناطق شهري ايران به تفكيك وضع فعاليت.9جدول 

 1388 1384 وضع فعاليت

 17/70 1/76 شاغل

 33/3 76/2 )جوياي كار(كار  بي

 75/23 59/17 داراي درآمد بدون كار

 14/0 33/0 محصل

 03/1 59/1 خانه دار

 58/1 63/1 ساير

  محاسبات تحقيق: منبع
  

دهد  اين بررسي نشان مي   .  است  درج شده  10وضعيت زناشويي خانوار فقير در جدول       
  . كه اكثريت خانوار فقير داراي همسر هستند

  درصد خانوارهاي فقير در مناطق شهري ايران به تفكيك وضع زناشويي.10جدول 

  سال
 وضع زناشويي

1384 1388 

 17/88 23/90 داراي همسر

 85/9 12/8 بي همسر بر اثر فوت

 78/0 51/0 بي همسر بر اثر طالق

 2/2 13/1 هرگز ازدواج نكرده

  محاسبات تحقيق: منبع
  

 11تري از فقر، درصد خانوار فقير به تفكيك مناطق در جـدول              به منظور تصوير روشن   
تـرين    كـم 1388 و 1384هـاي   نتايج مندرج حاكي از آن است كه در سـال .  استارائه شده 

  .ها در غرب ساكن هستند ين آنتر بيشدرصد خانوارهاي فقير در جنوب و 
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  * درصد خانوارهاي فقير در مناطق شهري ايران به تفكيك مناطق.11جدول 
 1388سال  1384سال  منطقة جغرافيايي

 34/11 45/13 گيالن، مازندران، گلستان، اردبيل: شمال

 17/11 66/9 انخوزستان، فارس، بوشهر و هرمزگ: جنوب

 94/22 29/25 مركزي، اصفهان، سمنان، يزد، تهران، قم و قزوين: مركز

آذربايجان شرقي و غربي، كرمانشاه، كردستان، همدان، چهارمحال : غرب
 و بختياري، لرستان، ايالم، كهكيلويه و بويراحمد و زنجان

67/32 26/29 

 29/25 93/18 خراسان، سيستان و بلوچستان و كرمان: شرق

  محاسبات تحقيق: منبع
  ).1383عرب مازار و همكاران،  ( است مشابهت اقليمي صورت گرفتهبراساسها  اي استان بندي منطقه تقسيم* 

  .دهند رها در وضعيت فقر ارائه مي تصوير ديگري از خانوا16 الي 12جداول 
   شهري ايرانقاطع تحصيلي در مناطق مبرحسب سهم سرپرستان خانوار فقير از كل .12جدول 

 1388 1384 گروه تحصيلي

 72/60 19/66 بي سواد

 69/50 79/55 ابتدايي

 79/45 73/45 راهنمايي

 39/29 21/29 ديپلم

 62/15 85/18 كارداني

 91/11 81/10 كارشناسي

 86/4 68/9 كارشناسي ارشد

 7/12 76/11 دكتري

 50 43/71 نامشخص

  محاسبات تحقيق: منبع
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ــدول  ــابق ج ــال 12 مط ــب  1388 و 1384 در دو س ــه ترتي ــد از 7/60و  2/66 ب  درص
 در هـر دو سـال بـا افـزايش       كـه   درحاليشدند   سواد فقير محسوب مي    سرپرستان خانوار بي  

در ايـن   .  اسـت  ، درصـد افـراد فقيـر كـاهش يافتـه          )به جز مقطع دكتري   ( هاي آموزش  سال
  . دانستيكي از عوامل خروج از فقرتوان آموزش را به عنوان  صورت مي

   بعد خانوار در مناطق شهري ايرانبرحسب درصد فقرا .13جدول 
 1388 1384 بعد خانوار

 94/26 83/26 يك و دو نفره

 88/36 08/39 سه و چهارنفره

 3/60 14/60 تر بيشپنج نفره و 

  محاسبات تحقيق: منبع
  

ز درصـد ا 60 حـدود  1388 و 1384دهـد در دو سـال     نشان مي13 طوركه جدول  همان
شدند در حالي اين درصد براي خانوار يـك    فقير محسوب ميتر بيشخانوارهاي پنج نفر و    

توان انتظار داشت افـزايش بعـد خـانوار          بنابراين مي .  است درصد بوده  27و دونفره حدود    
  .باشد تواند از عوامل ورود خانوار به دايرة فقر  مي

.  اسـت  اطق شهري ايـران ارائـه شـده       ، تأثير وضع فعاليت بر وضعيت فقر در من        14در جدول   
درصـد از كـل نمونـه        1/76( درصد از شـاغلين      45 معادل   1384براساس جدول مذكور در سال      

  . استدرصد بوده 14/43 معادل 1388اين رقم در سال . اند فقير محسوب شده.) اند شاغل بوده
  ن وضع فعاليت در مناطق شهري ايرابرحسب سهم خانوار فقير از كل .14جدول 

 1388 1384 وضع فعاليت

 43,14 45 شاغل

 59/24 89/62 )جوياي كار(بيكار 

 21/39 35/42 داراي درآمد بدون كار

 95/28 2/32 محصل

 57/51 36/55 دار خانه

 64/63 07/65 ساير

  محاسبات تحقيق: منبع
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   وضع زناشويي در مناطق شهري ايرانبرحسب سهم خانوار فقير از كل .15جدول 
 1388 1384 اشوييوضع زن

 28/43 65/45 داراي همسر

 47/40 89/43 بي همسر بر اثر فوت

 40 46/38 بي همسر بر اثر طالق

 48/31 82/28 هرگز ازدواج نكرده

  محاسبات تحقيق: منبع
  

، بـه   1388 و   1384دهد كه در دو سـال         نشان مي  15نتايج محاسبات مندرج در جدول      
. انـد   از سرپرسـتان خـانوار داراي همـسر فقيـر بـوده       درصد 28/43 درصد و    65/45ترتيب  

را را در گـروه خـود   تـرين درصـد فقـ    اند كم چنين سرپرستان خانواري كه ازدواج نكرده   هم
  .اند جاي داده

   سهم خانوار فقير از كل خانوار هر منطقة جغرافيايي در ايران.16جدول 
 1388سال  1384سال  منطقة جغرافيايي

 72/38 25/43 دران، گلستان، اردبيلگيالن، مازن: شمال

 90/37 58/40 خوزستان، فارس، بوشهر و هرمزگان: جنوب

 70/36 27/37 مركزي، اصفهان، سمنان، يزد، تهران، قم و قزوين: مركز

آذربايجان شرقي و غربي، كرمانشاه، كردستان، همدان، چهارمحال : غرب
  و زنجانو بختياري، لرستان، ايالم، كهكيلويه و بويراحمد

32/50 94/42 

 91/57 09/56 خراسان، سيستان و بلوچستان و كرمان: شرق

  محاسبات تحقيق: منبع
  

ة آن است كه درصد خانوارهاي فقير از كل خانوار همـان منطقـه              نشان دهند  16جدول  
.  اسـت   كـاهش يافتـه    1384 نسبت به سـال      1388به استثناي مناطق شرقي كشور، در سال        

ين درصد خانوارهاي فقير در هر منطقـه بـه ترتيـب مربـوط بـه               تر  بيش و   ترين  چنين كم  هم
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ين درصد خانوار فقيـر در هـر        تر  بيشخانوارهاي ساكن مركز و شرق كشور است در حالي          
 درصـد از خانوارهـاي      58 و   56به عبارتي حدود    . اند منطقه در غرب كشور سكونت داشته     

  . اند مرة فقرا قرار داشتهساكن در غرب كشور در دو سال مورد مطالعه در ز
هاي طرح هزينة درآمد خانوارهاي شهري ايران و توصيف          بعد از پردازش اولية ريزداده    

هاي فقر با استفاده از مدل اقتـصاد          كننده آن در جداول ارائه شده، در ادامه به بررسي تعيين         
احتمـال  اجتمـاعي خـانوار بـر     ـ  هـاي اقتـصادي   شود تـا تـأثير ويژگـي    سنجي پرداخته مي

  . خانوار در دايرة فقر بررسي شودگرفتن قرار
متغير وابسته، دو حالت فقير بودن يا نبودن خـانوار را           كه    ايندر اين مطالعه، با توجه به       

بنابراين بعـد از محاسـبة خـط فقـر، اگـر            .  است دهد، از مدل الجيت استفاده شده      نشان مي 
)Y(شـود    قير تلقي مي  تر از آن باشد، خانوار ف       مخارج سرانه خانوار كم    1    غيـر ايـن    و در 

)Y(صورت، خانوار فقير نيست  0.  
  :توان به صورت زير نوشت ها را ميبا در نظر گرفتن تابع لجستيك، احتمال فقير بودن خانوار

)1   (
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  .كنـد  گيـري مـي    غير وابسته دوتايي است كه فقر را انـدازه         يك مت  iY،  )1(در رابطه   
بردار متغيرهاي توضـيحي     Xiبردار پارامترهاي مدل است كه بايد مورد برآورد قرار گيرد و            

در اين صورت، اثر جزيي ناشي از تغيير يك واحدي هر يك از متغيرهاي مـستقل را          . است
  :وشتوان به صورت زير نت مي
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21
1  

 ثابت نبوده و در محدودة تغيير متغيرهاي        1جا اثر نهايي   هاي خطي، در اين    برخالف مدل 
كـه    ايـن برآورد مدل الجيت به اين صـورت، بـه دليـل            . مستقل، مقادير مختلفي را داراست    

                                                           
1- Marginal effect 
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ا انجام تغييراتي   به همين دليل ب   . سادگي ميسر نيست   خطي است، به   نسبت به پارامترها، غير   
 در اين راسـتا، اگـر تـابع       . دهند آن را به صورت خطي تبديل نموده و مورد برآورد قرار مي           

  : باشد3مورد نظر به صورت رابطة 
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  :، خواهيم داشت4از طرفين رابطة گيري  با لگاريتم
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 XY *  
  .شود به اين ترتيب تابع لجستيك به يك تابع خطي تبديل مي

ها به صورت بردار      اي از عوامل مؤثرند كه اگر آن       در وجود يا عدم وجود فقر، مجموعه      
Xرا نوشتتوان رابطة زير   شوند، مي  نشان داده:  

)6   (iii UXY   
 احتمال فقير بـودن خـانوار   iY، از آن جا كه     )4(با نگاهي مجدد به متغير وابستة رابطة        

i   دهد،    اُم را نشان ميiY1        درنتيجـه . دهـد    احتمال فقير نبودن خانوار را نشان مـي 
i

i
Y

Y

1
 

،  )5(بر اين اساس در رابطة      . دهد  به فقير نبودن را نشان مي      نسبت احتمال فقير بودن   
i

*

X

Y


 

حاكي از درصد تغيير شانس فقير شدن خانوار به فقير نبودن آن به ازاي يـك واحـد تغييـر                    
iX است .iUرمال دارد جملة خطا است كه تابع توزيع تجمعي ن.  
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  :يحي مورد مطالعه به شرح ذيل استمتغيرهاي توض
مجذور سن كـه بـه عنـوان        . باشد مي) سال(، و سن سرپرست خانوار      )نفر(بعد خانوار   

رود كه رابطة سن و احتمال قرارگيـري در فقـر       انتظار مي .  است متغير كنترل وارد مدل شده    
U  تـر   بـيش طار كسب درآمد    سالي انت  هاي جواني و قبل از ميان      سال زيرا در    . معكوس باشد 

ــي ــاني نظــري . رود م ــي )Mincer, 1958( براســاس مب ــات تجرب ــسياري از مطالع    و در ب
)Moke et al. ;2007 ( رابطة سن و درآمدUدر مطالعـة حاضـر   جاكـه  آناز  . اسـت  وارونه 

 . شكل را داريمUوابستة فقير بودن در مقابل غير آن است بنابراين انتطار برآوردي متغير 

و نحـوه تـصرف ملـك بـه         ) 0(و زن   ) 1( ت سرپرست خانوار به صـورت مـرد       جنسي 
 8سطح سواد سرپرست خانوار كه به       . وارد مدل گرديدند  ) 0(مستأجر  و  ) 1( صورت مالك 

سواد، ابتدايي، راهنمايي، ديـپلم، كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري تقـسيم             گروه بي 
بـه عنـوان مثـال، درصـورتي كـه          .  شد فتهگرديد و براي هر گروه متغير مجازي در نظر گر         

صورت صفر در    سرپرست خانوار داراي تحصيالت در مقطع ابتدايي باشد يك و درغير اين           
عنوان شاخصي از سرماية انـساني در مـدل           سرپرست خانوار به   سطح سواد .  شد نظر گرفته 
بت سرماية و تجربي انتظار تأثير مث )(Mincer, 1958 مباني نظري براساس.  استلحاظ شده

 .رود انساني بر درآمد و از اين رو كاهش فقر مي

 متغير مجازي براي پنج منطقة شمال، جنوب، مركز، غـرب و شـرق درنظـر                4چنين   هم
  . شدگرفته

 نتايج حاصل از برآورد مدل الجيت به روش حداكثر درست نمايي براي دو              17جدول  
 متغيرهـاي بعـد   1388 و 1384هـاي     نتـايج، در سـال  براسـاس .  اسـت 1388 و 1384سال  

خانوار، جنس و سن سرپرست خانوار، سطح سواد سرپرست خانوار، نحوة تصرف ملك و              
اثـرات  ) 1388به جز سـكونت در شـمال بـراي سـال            ( منطقه جغرافيايي    براساسسكونت  

  . معناداري بر احتمال قرارگيري خانوار در فقر دارند
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نهايي تغيير در متغيرهاي توضيحي   حداكثر درست نمايي و اثر نتايج برآورد مدل الجيت به روش.17جدول 
  شهري ايران درگروه فقرا احتمال قرارگيري خانوار بر

 1388سال  1384سال 

ضريب برآورد  متغير
 شده

]z|z[|p  اثر نهايي  
dy/dx 

ضريب 
 برآورد شده

]z|z[|p  اثر نهايي  
dy/dx 

 1195/0 000/0 4939/0 1161/0 000/0 4713/0 بعد خانوار

 -0393/0 007/0 -1609/0 -0420/0 032/0 -1697/0 جنس سرپرست

 -0388/0 000/0 -1607/0 -0382/0 000/0 -1554/0 )سال(سن

 0003/0 000/0 0012/0 0003/0 000/0 0012/0 توان دوم سن

 -2293/0 000/0 -0096/1 -2226/0 000/0 -9486/0 ابتدايي

 -3118/0 000/0 -5189/1 -3167/0 000/0 -4963/1 نماييراه

 -3821/0 000/0 -0870/2 -4232/0 000/0 -1547/2 ديپلم

 -3992/0 000/0 -8577/2 -4145/0 000/0 -7530/2 كارداني

 -4330/0 000/0 -2091/3 -4709/0 000/0 -3783/3 كارشناسي

 -4088/0 000/0 -1555/4 -4225/0 000/0 -3997/3 كارشناسي ارشد

 -3720/0 000/0 -8149/2 -4076/0 000/0 -0786/3 دكتري

 -0708/0 000/0 -2906/0 -0962/0 000/0 -3890/0 نحوة تصرف ملك

 0215/0 124/0 0885/0 07010/0 000/0 2823/0 سكونت در شمال

 -0731/0 000/0 -3101/0 -0481/0 000/0 -1977/0 سكونت در جنوب

 0198/0 071/0 0817/0 0780/0 006/0 3152/0 سكونت در غرب

 1767/0 000/0 7179/0 1320/0 000/0 5317/0 سكونت در شرق

 6508/3 000/0 6508/3 5390/3 000/0 5590/3 ثابت

 

7293/7158- Loglikelihood =  
1955/0 = 2Pseudo R  

12/3479 =) 16(2LR chi  
000/0 = 2Prob > chi  
155/0 = 2McFadden R  

12925 Observation= 

642/10387- Loglikelihood =  
1848/0 = 2Pseudo R  

25/4708 =) 16(2LR chi  
000/0 = 2Prob > chi  
185/0 = 2McFadden R  

1865 Observation= 

  نتايج حاصل از برآورد مدل: منبع
  

دار هستند و آمارة نسبت درست نمايي       ا درصد معن  95تمامي ضرايب در سطح اطمينان      
)LR (اهم نتايج به شرح ذيل است.  استداري كل رگرسيون عنية منشان دهند:  
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       بـا افـزايش بعـد خـانوار،         1384 در سال    كه  طوري  به. بعد خانوار رابطة مثبت با فقر دارد ،
 ايـن   كـه   درحالي. يافت  درصد افزايش مي   61/11احتمال قرارگيري خانوار در دايرة فقر       

  . استدرصد بوده 95/11و معادل  تر بيش، اندكي 1388احتمال براي خانوار در سال 
     كه در سال    سرپرست بودن اثر منفي بر فقر دارد به طوري          مردسرپرست بودن نسبت به زن

 درصـد   2/4 مرد سرپرست بودن خانوار، احتمال قرارگيري در فقـر را بـه ميـزان                1384
 درصـد كـاهش يافـت و ايـن خـود            9/3 بـه    1388داد كه اين رقم در سـال         كاهش مي 

 نـسبت بـه     1388سرپرست خانوار در سـال       گر كاهش فقر در ميان زنان          نشان تواند مي
  . باشد1384سال 

               اي بـر احتمـال       به دليل ورود متغير سن و مجذور آن، سن سرپرست خانوار اثـر دوگانـه
ن خـانوار    شد ابتدا با افزايش سن سرپرست، شانس فقير      . قرارگيري در فقر خانوار دارد    

افزايش سن، احتمال قرارگيري خانوار در فقر به دليـل فرارسـيدن            اما با   . يابد كاهش مي 
درحقيقت رابطة سن سرپرست خـانوار  . يابد هاي كهولت و بازنشستگي افزايش مي     سال

  . وارونه استUو احتمال قرارگيري در فقر يك 
  هاي آموزش سرپرستان خانوار و ورود آنان به مقاطع تحصيلي باالتر، شانس              افزايش سال

كـه در سـال      طـوري  بـه . دهـد   ميهش  كاسواد   ر شدن آنان را نسبت به سرپرستان بي       فقي
، سرپرستان خانواري كه در مقطع تحصيلي ابتدايي آموزش ديده بودند نسبت بـه              1384

بود   درصد احتمال قرارگيري در فقرشان كاهش يافته       26/22سواد به ميزان     سرپرستان بي 
البتـه در مقـاطع تحـصيلي       . بود رسيده  درصد   93/22، به   1388كه اين احتمال در سال      

باالتر از ابتدايي به جز مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري شاهد افزايش احتمـال خـروج                
 دريـافتيم كـه     1388 و   1384چنين با مقايسة دو سال       هم. ايم از فقر در هر دو سال بوده      

ي   عـده   باعـث خـروج    1388 نسبت بـه سـال       1384هاي آموزش در سال      افزايش سال 
عبارت ديگر تـأثير تحـصيل در مقـاطع عـالي بـر              به. بودي از دايرة فقر گرديده      تر  بيش

توانـد بـه     مي  اين نتيجه .  كاهش يافت  1384 نسبت به سال     1388خروج از فقر در سال      
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 1388التحصيالن آموزش عالي و نيافتن شغل اين گروه از افراد در سال              دليل انبوه فارغ  
  .گذار افتصادي قرار گيرد توجه سياستباشد كه بايد مورد 

 احتمـال خـروج از فقـر سرپرسـتان         . بودن محل سكونت ارتباط منفي با فقـر دارد           مالك
 1384براي سـال  مستأجر  خانه هستند نسبت به سرپرستان خانوار     خانواري كه صاحب  

  .  است درصد بوده7 به ميزان 1388 و در سال 6/9به ميزان 
 ي جغرافيايي صورت گرفته، سكونت در مناطق شمال، غـرب و شـرق             بند   تقسيم براساس

 در مقايـسه بـا   1388اين احتمال در سـال   . دهد احتمال قرارگيري در فقر را افزايش مي      
اما براي منطقه شـرق احتمـال       .  است تر شده   ، براي مناطق شمال و غرب كم      1384سال  

ر مقابـل سـكونت در منـاطق        د.  است  درصد افزايش يافته   4قرارگيري در فقر به ميزان      
 درصـد   7 و   1384 درصد در سال     4جنوبي كشور احتمال قرارگيري در فقر را به ميزان          

  . است كاهش داده1388در سال 
  

  گيري بندي و نتيجه بحث، جمع
هـايي اجتمـاعي     آسـيب .  اسـت  فقر پديدة نامطلوبي است كه بشر را درگير خود ساخته         

دارد بلكـه كـل جامعـه نيـز از گزنـد آن              مـي   را از رشد باز   ناشي از فقر نه تنها خانوار فقير        
امـا  . هاي مناسبي اتخاذ گـردد     كني فقر در جامعه بايد سياست      به منظور ريشه  .بهره نيستند  بي
بنـابراين بايـد    . آورنـدة آن اسـت      از درمان يك معضل، پيشگيري از عوامل به وجود         تر  مهم

بـه  . گردنـد شناسـايي گردنـد    سترش دامنة فقر مـي  عواملي را كه بر فقر تأثير گذاشته و باعث گ         
درآمد خانوار مركز آمار ايران هاي طرح هزينه ـ  ستفاده از ريزدادههمين منظور در اين تحقيق با ا

  .هاي اول و آخر برنامة چهارم توسعه را داشتيم سعي در شناسايي عوامل مؤثر بر فقر در سال
 خـانوار شـهري     18665 و   1384 در سال     خانوار شهري  12925هاي اين طرح شامل      داده
 سال قـرار    36ـ45اكثر خانوار نمونة مرد سرپرست و در گروه سني          .  است  بوده 1388در سال   
  . چنين درصد بااليي از سرپرستان خانوار باسواد و شاغل بودند  هم.داشتند
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 براي تعيين وضعيت فقر در بين خانوارهاي مورد مطالعه، بعد از محاسبة خـط فقـر بـا                 
 درصد ميانگين هزينة سرانة خانوار شهري، هزينة سرانة هر خـانوار بـا              66استفاده از روش    

 آن، مالحظه گرديد درصد افـراد فقيـر در          براساسدست آمده مقايسه گرديد كه       خط فقر به  
  . استرو بوده سال آخر برنامة چهارم توسعه نسبت به سال اول با كاهش روبه

بندي نمونة مورد بررسي به دو گروه فقيـر و غيـر             و تقسيم بعد از شناسايي خانوار فقير      
.  خصوصيات اقتصادي اجتماعي آنان پـرداختيم      براساسآن، به توصيف آماري خانوار فقير       

چنـين    هم سال قرار دارند،36ـ45بندي دريافتيم كه خانوارهايي كه در گروه سني        در اين تقسيم  
سـواد يـا داراي    نوارهايي كـه سرپرسـت بـي    و خاتر  بيشخانوارهاي با جمعيت پنج نفره و       

به عالوه اكثريت خانوارهاي فقير كشور در       . باشند تحصيالت پايين هستند در زمرة فقرا مي      
  . مناطق شرق و غرب كشور ساكن هستند
هاي فقر با استفاده از مـدل الجيـت و روش             كننده قسمت دوم مطالعه به بررسي تعيين     

 و اثر نهايي يك واحد تغيير در هريـك از            شد  اص داده برآورد حداكثر درست نمايي اختص    
  . متغيرهاي توضيحي بر احتمال فقير شدن خانوار برآورد گرديد

بودن و سكونت     نتايج حاصل از برآورد نشان داد كه افزايش بعد خانوار، زن سرپرست           
كـه   دهـد، درحـالي    در شرق، غرب و شمال، احتمال قرارگيري خانوار در فقر را افزايش مي            

بودن و سكونت در جنوب باعث كاهش فقر در منـاطق شـهري              افزايش سطح سواد، مالك     
  . شود كشور مي

براساس نتايج برآورد، بعد خانوار يكي از عوامل مهم در احتمال قرارگيـري خـانوار در    
تـوان اظهـار نمـود كـه افـزايش بعـد          مي 1388 و   1384هاي   با مقايسة سال  .  است فقر بوده 

رو،  ازاين. گرديد ي در دايرة فقر     تر  بيش، باعث قرارگيري خانوار فقير      1388ال  خانوار در س  
هـاي   هاي كنترل جمعيت براي متعادل ساختن بعد خانوار يكـي از سياسـت             اعمال سياست 
  .زدايي است ضروري در فقر

چنين برآورد مدل نشان داد كه با افزايش سن سرپرستان خانوار، احتمال قرارگيـري               هم
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دراين صورت ايجاد چتر حمايتي از قبيل بيمة بازنشـستگي و بيمـة             . يابد افزايش مي در فقر   
  . يابد درماني براي اين گروه از سرپرستان ضرورت مي

 نسبت 1388زن سرپرست بودن خانوار از ديگر عوامل اثرگذار بر فقر است كه در سال 
بنـابراين جهـت    .  است ته اثرگذاري آن بر احتمال قرارگيري بر فقر كاهش ياف         1384به سال   

  .اي شود امحاء فقر بايد به اين گروه توجه ويژه
براساس نتـايج، در هـر دو سـال،         . است آموزش نيز از عوامل مؤثر در كاهش فقر بوده        

بنـابراين بـا    . سـاخت  ي را از گـروه فقـرا خـارج          تـر   بـيش هاي تحصيل تعداد     افزايش سال 
البته بـه   . ها جلوگيري كرد   ال فقر در بين نسل    توان از انتق   گذاري بر روي آموزش مي     سرمايه

 بهتر 1384 نسبت به سال 1388دليل كاهش تأثير تحصيالت عالي بر خروج از فقر در سال    
 بـراي   تـر   بـيش هـاي شـغلي      است افزايش سطوح تحصيل همراه با فـراهم آوردن فرصـت          

  .نند ك خود استفادههاي التحصيالن آموزش عالي باشد تا اين افراد بتوانند از توانايي فارغ
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