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In the last decades, poverty has permeated Iran's economy. The developmental govern-
ment of Iran, as the most important center of decision making, has set its socio-economic 
aim to combat poverty. Government's expenditure is the main means of obtaining the 
purposes such as improving the level of education, health, and economic development 
as tools of combating poverty. Among different levels of poverty, absolute poverty is 
the most important one in the developing countries. Therefore, this study aims to an-
alyze the government's education and human resources expenditure on urban absolute 
poverty. Accordingly, modeling the effective factors of poverty and employing Markov 
Switching method, the research hypotheses were tested in a period from 1985 to 2014. 
The findings showed that urban poverty includes two levels of higher and lower poverty, 
in that the probability of staying in the latter is more than the former. Also, the findings 
from the model indicated that human capital and the ratio of education expenditure to 
the total government's expenditure has a significantly negative impact on the absolute 
urban poverty index. It is suggested that the ratio of education expenditure be increased 
to reduce urban poverty.
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نوع مقاله: گردآوری و مروری

ــران شــده  در دهه هــای اخیــر، چهــرۀ آشــکار فقــر جایگزیــن ســیمای پنهــان آن در اقتصــاد ای
اســت. دولــت رشــدمحور در ایــران، به عنــوان ثروتمندتریــن نهــاد تصمیم گیــر، مبــارزه بــا فقــر را 
مهم تریــن هــدف اقتصــادی ـ اجتماعــی خــود می دانــد. مخــارج دولتــی مهم تریــن ابــزار دولــت 
به منظــور نیــل بــه اهــداف میانــی ماننــد بهبــود ســطح آمــوزش و بهداشــت و رشــد اقتصــادی 
ــا فقــر اســت. در بیــن ســطوح مختلــف فقــر نیــز، آنچــه در  به عنــوان ابزارهایــی بــرای مقابلــه ب
ــن  ــدف ای ــب، ه ــن ترتی ــه ای ــق اســت. ب ــر مطل ــر اســت، فق کشــورهای درحــال توســعه مهم ت
پژوهــش بررســی تأثیــر مخــارج آموزشــی دولــت و ســرمایۀ انســانی بــر فقــر مطلــق شــهری در 
ایــران اســت. بدیــن منظــور، بــا مدل ســازی عوامــل مؤثــر بــر فقــر و به کارگیــری روش مارکــوف 
ســوئیچینگ، فرضیه هــای پژوهــش در بــازۀ زمانــی 1364 تــا 1393 مــورد آزمــون قــرار گرفــت. 
نتایــج بــرآورد مــدل  پژوهــش نشــان داد فقــر شــهری دارای دو رژیــم فقــر بــاال و پاییــن اســت کــه 
احتمــال مانــدن در رژیــم فقــر پاییــن بیشــتر از احتمــال مانــدن در رژیــم فقــر باالســت. همچنین 
طبــق نتایــج بــرآورد مــدل، ســرمایۀ انســانی و نســبت مخــارج آمــوزش و پــرورش بــه کل مخــارج 
دولــت تأثیــر منفــی و معنــا داری بــر شــاخص فقــر مطلــق شــهری داشــته اســت. مبتنی بــر نتایج 
پژوهــش، پیشــنهاد می شــود به منظــور کاهــش فقــر شــهری، ســهم مخــارج آمــوزش و پــرورش 
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1. مقدمه  

ــت  ــود. تقوی ــروزی محســوب می ش ــع ام ــد در جوام ــل تولی ــن عوام ــی از مهم تری ــانی یک ــرمایۀ انس س
ــن کشــورها، نســبت  ــر نســبی در ای ــه کاهــش فق ــعه ب ــال توس ــرمایۀ انســانی در کشــورهای درح س
ــه میانگیــن جهانــی، منجــر شــده اســت (UNDP, 2015). یکــی از اهــداف گــزارش توســعۀ انســانی  ب
ــر  ــه امضــای 189 رهب ــود و ب ــل متحــد ب ــۀ هــزارۀ ســازمان مل ــر بیانی (UNDP, 2000) کــه مبتنــی ب
 Sanz, Peris & Escámez,) کشــورهای جهــان رســید، کاهــش یــا حــذف فقــر تــا ســال 2015 م بــود
ــا  ــی ی ــت ســرمایۀ انســانی ســرمایه گذاری بخــش عموم ــای تقوی ــن راهکاره 2017). یکــی  از مهم تری
ــا تقویــت وجــود دولت هــای رفــاه،  دولــت در آمــوزش و پــرورش و همچنیــن آمــوزش عالــی اســت. ب
تخصیــص بهینــۀ هزینه هــای دولــت درجهــت افزایــش رفــاه و کاهــش فقــر اهمیــت می یابــد. همچنیــن 
ــرات  ــا، به خصــوص بودجــۀ عمومــی، تأثی ــع درآمده ــع و بازتوزی اجــرای سیاســت های دولتــی در توزی
تخصیصــی و توزیعــی کوتاه مــدت و بلندمــدت خواهــد داشــت کــه از ســوی اقتصادانــان کالســیک بــا 
ــی بخــش خصوصــی  ــد کارای ــازار و بخــش خصوصــی مقایســه خواهــد شــد و دســت کم بای ــی ب کارای
ــف  ــری از وظای ــش نابراب ــر و کاه ــع فق ــد (Osundina, Ebere & Osundina, 2014). رف ــته باش را داش
ــات  ــل خدم ــی، ازقبی ــات عموم ــۀ خدم ــا عرض ــد ب ــت می توان ــد. دول ــمار می آی ــت به ش ــی دول اصل
آموزشــی، وضــع اقتصــادی افــراد را تغییــر دهــد و نقــش مهمــی درکاهــش فقــر و نابرابــری ایفــا کنــد 

)حکیم آبــادی و ســعادتی، 1392(.

ــده  ــران ش ــاد ای ــان آن در اقتص ــیمای پنه ــن س ــر جایگزی ــکار فق ــرۀ آش ــر، چه ــای اخی در دهه ه
اســت )راغفــر، بــزازان، قاســمی و حســنوند، 1394(. فقــر نمــودی از توســعه نیافتگی اســت. بــه همیــن 
ــی  ــری حیات ــای توســعه محور در کشــورهای درحــال توســعه متغی ــرای دولت ه ــر ب ــل کاهــش فق دلی
شــمرده می شــود )ارشــدی و کریمــی، 1392(. همچنیــن در برنامه هــاي پنج ســالۀ توســعه، بــر مقابلــه 
ــدی اثربخشــی  ــن اولویت بن ــدی، 1391(. بنابرای ــده اســت )خدادادکاشــی و جاوی ــد ش ــر تأکی ــا فق ب
ــدم، 1384(.  ــی و جمالی مق ــد )ترکمان ــروری می نمای ــیار ض ــر بس ــش فق ــر کاه ــت ب ــای دول هزینه ه
ــن  ــر و تأمی ــه کاهــش فق ــران در اصــول 3، 21، 29، 31 و 43 به طــور شــفاف ب ــون اساســی ای در قان
ــن اصــول دور از عقالنیــت  ــاه از ای ــت رف ــک دول ــاه اشــاره شــده اســت؛ به طــوری کــه اســتنباط ی رف
ــت و  ــر اس ــر مؤث ــر فق ــا ب ــیعی از متغیره ــف وس ــادمهری و داودی، 1394(. طی ــدی ش ــت )احم نیس
راه حل هــای متعــددی بــرای مبــارزه بــا آن پیشــنهاد شــده؛ امــا ســؤال پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه 
ــا  ــا تخصیــص مجــدد مخــارج عمومــي مي تواننــد اثربخشــي ایــن مخــارج در مبــارزه ب آیــا دولت هــا ب
فقــر را افزایــش دهنــد. پاســخ ایــن ســؤال نیازمنــد شــناخت آثــار هریــک از اجــزاي مخــارج عمومــي 
بــر فقــر اســت. مارشــال متصــور بــود کــه  آمــوزش و پــرورش، به عنــوان ســرمایه گذاری ملــی، موجــب 
ــن  ــد در تأمی ــن بای ــت و هــم والدی ــل، هــم دول ــن دلی ــه همی ــراد می شــود؛ ب تحــوالت اساســی در اف
ــق  ــتکار، 1386(. مطاب ــی و درس ــل از کفای ــه نق ــد )ب ــارکت کنن ــرورش مش ــوزش و پ ــای آم هزینه ه
ــرای  ــن روش ب ــدت در ســرمایۀ انســانی، بهینه تری ــای ســرمایۀ انســانی، ســرمایه گذاری بلندم نظریه ه
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ــرمایۀ  ــرمایه گذاری در س ــت )Kakwani, Khandker & Son, 2003(. س ــع درآمدهاس ــر در توزی تغیی
انســانی بــه تخصیــص عادالنه تــر منابــع در بلندمــدت منجــر می شــود و از هــر دو طریــق بــازده پولــي 
و اثــرات غیرپولــي بــه کاهــش فقــر می انجامــد )Becker, 1964(. در جوامــع مــدرن، درآمــد و قــدرت 
ــازده  ــرخ ب ــرد در بلندمــدت تحــت تأثیــر هزینه هــای ســرمایه گذاری در ســرمایۀ انســانی و ن ــد ف خری
آن اســت )Mincer, 1985(. رشــد اقتصــادی، به ویــژه از طریــق ارتقــای ســرمایۀ انســانی، از عمده تریــن 
راهبردهــای کاهــش فقــر محســوب می شــود )Maalo &  Kelvin, 2016(. آمــوزش، به خصــوص 
آمــوزش دولتــی، اثــر کاهنــده بــر فقــر در ایــران دارد. به طــور میانگیــن افــراد دارای تحصیــالت بیشــتر 
درآمــد بیشــتر و احتمــال فقــر کمتــری دارنــد )خدادادکاشــی و جایــدی، 1391(. هزینه هــای آمــوزش 
ــه نفــع دهک هــای پاییــن درآمــدی اســت؛ امــا در مقاطــع باالتــر و  در ایــران در مقاطــع پایین تــر، ب
عالــی، بیشــتر بــه نفــع دهک هــای باالتــر درآمــدی اســت )حکیم آبــادی و ســعادتی، 1392(. بنابرایــن 
هــدف از مقالــه حاضــر بررســی اثرگــذاری مخــارج آموزشــی دولــت و ســرمایۀ انســانی بــر فقــر مطلــق 
در ایــران اســت. بــه عبــارت دیگــر، اگــر دولــت نحــوۀ تخصیــص بودجــه را به ســمت مخــارج آموزشــی 
بیشــتر تغییــر دهــد، می تــوان شــاهد کاهــش فقــر مطلــق بــود؟ پاســخ ایــن ســؤال اهمیــت زیــادی در 

مبحــث تخصیــص بهینــۀ منابــع بودجــه ای کشــور خواهــد داشــت. 

بــه ایــن ترتیــب، ســاختار پژوهــش بــه این شــکل اســت کــه بخــش دوم بــه ادبیــات نظری و پیشــینۀ 
تحقیــق اختصــاص دارد. در بخــش ســوم، مــدل پژوهــش ارائــه می شــود. در بخــش چهــارم، نتایــج بــرآورد 

مــدل بحــث می شــود. درنهایــت در بخــش پنجــم، نتیجه گیــری و پیشــنهادها آمــده اســت. 

2. پیشینۀ تحقیق
مالیــک1 )1996( در پاکســتان، گازوانــی و گوایــد2 )2001( در تونــس، فــن، هــازل و تــورات3 )2001( در هنــد، 
ــا،  ــو5 )2005( در کنی ــگ، کیمنــی و امواب ــدا، گیــدا، یان ــوا4 )2002( در اوگان ــان، ادوی و آدب اوکــورات، جانات
مــوک، گان و ســانیال6 )2007( در مالــزی نشــان دادنــد کــه آمــوزش موجــب می شــود افــراد در مناطــق 
روســتایی و شــهری از فقــر مطلــق خــارج شــوند. آجنــور، بایاکتــار و ال آینائــو7 )2008( نشــان دادنــد تأثیــر 
هزینه هــای دولــت اتیوپــی بــر فقــر و توزیــع درآمــد در زیرســاخت ها کمتــر از آمــوزش و بهداشــت اســت.

ــدا  ــا، اوگان ــد، تانزانی ــام، تایلن ــن، یمــن، ویتن ــن، برزســکا و شــیلدز8 )2007( در کشــورهای چی  ف
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ــه  ــد ک ــد و دریافتن ــام دادن ــر انج ــر فق ــت ب ــات های دول ــر سیس ــۀ تأثی ــه ای در زمین ــد مطالع و هن
ــه  ــاخت ها ب ــوزش و زیرس ــای آم ــدا، هزینه ه ــد و اوگان ــد هن ــدک، مانن ــد ان ــا درآم ــورهای ب در کش
کاهــش فقــر انجامیــده اســت. در کشــورهای بــا درآمــد متوســط، ماننــد تایلنــد، هزینه هــای آمــوزش 
ــت  ــز، ماننــد یمــن، هزینه هــای دول ــدارد. در کشــورهای نفت خی ــر فقــر ن ــا داری ب ــر معن ــی تأثی ابتدای
ــه و  ــا، وانگومب ــت. آچی ــته اس ــت داش ــر مثب ــر تأثی ــش فق ــر کاه ــتایی ب ــاورزی و روس ــش کش در بخ
خادیولــی9 )2010( در کنیــا دریافتنــد کــه تأثیــر مخــارج آموزشــی بــر احتمــال خــروج از فقــر در بیــن 

ــت.   ــهری اس ــای ش ــتر از خانواده ه ــتایی بیش ــای روس خانواده ه

ــا اســتفاده مــدل یوهانســن ـ جوســیلیوس طــی دورۀ 1961 تــا   اوقــداری و اوریاخــی10 )2010( ب
2007 در نیجریــه، یاســین، صالــح و غفــار11 )2011( در ســودان جنوبــی، آلــم، ســلطانا و بــوت12 )2010( 
در کشــورهای آســیایی در ســال های 1970 تــا 2005، وانــگ13 )2011(، بــرای 31 کشــور منتخــب در 
ــلی  ــانی نس ــای هم پوش ــتفاده از مدل ه ــا اس ــاروی و الن14 )2011( ب ــی، ه ــا 2007، اناب دورۀ 1986 ت
در دورۀ 1975 تــا 2009 و محدحســین، فیدلیــزان و رزاق15 )2012( بــا کاربــرد رابطــۀ علــت گرنجــری 
در مالــزی، نشــان دادنــد کــه هزینه هــای آمــوزش و هزینــۀ بهداشــتی دولــت تأثیــر مثبتــی بــر رشــد 

اقتصــادی دارد کــه می توانــد کانالــی بــرای کاهــش فقــر نیــز باشــد. 

 مالیــک، چادهــاری و حنیــف16 )2012( نشــان دادنــد کــه دسترســی بــه امکانــات بهداشــتی نظیــر 
آب پــاک تأثیــر معنــا داری بــر فقــر در خانوارهــای پاکســتانی دارد. براســاس نتایــج پژوهــش آرکوالنیــا، 
ــای  ــود، هزینه ه ــم ش ــین ه ــی جانش ــی و دولت ــش خصوص ــرف بخ ــر مص ــه و آزودا17 )2014(، اگ وال
دولــت کارا نخواهــد بــود و احتمــال ارتقــای ســطح کیفــی و کّمــی اســتاندارد زندگــی در میــان نخواهــد 
بــود و اگــر دو مصــرف یادشــده مکمــل یکدیگــر باشــد، کارایــی هزینه هــای دولــت در کاهــش فقــر و 
افزایــش رفــاه رشــد خواهــد کــرد. اومــاری و موتــاری18 )2016( و مالــو و کلویــن )2016( بــه بررســی 
هزینه هــای بخشــی بودجــۀ دولــت در دورۀ 1964 تــا 2010 و 1969  تــا 2013 در کاهــش فقــر نســبی 
و مطلــق در کنیــا پرداختنــد و دریافتنــد کــه هزینه هــای بهداشــت و کشــاورزی دارای تأثیــر مثبــت و 
هزینه هــای زیرســاختی دارای تأثیــر منفــی اســت. همچنیــن آمــوزش بــر فقــر نســبی تأثیــر معنــا دار 
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ــا نشــان  ــا دار و مثبــت دارد. نیارکــو19 )2016( در غن ــر معن ــق تأثی ــر کاهــش فقــر مطل ــی ب ــدارد؛ ول ن
داد کــه هزینه هــای بودجــۀ دولتــی به خصــوص در بخــش بهداشــت و آمــوزش موجــب کاهــش فقــر 
ــتفاده از روش  ــا اس ــران )2017( ب ــانز و دیگ ــت. س ــده اس ــتایی ش ــهری و روس ــق ش ــق در مناط مطل
توانمندســازی انســانی20 نشــان دادنــد کــه آمــوزش عالــی در اســپانیا در مقایســه بــا اتحادیــۀ اروپــا بــه 
کاهــش بیشــتر فقــر نســبی انجامیــده اســت. فرانکبــرگ و تومــاس21 )2017( بــه ارزیابــی ســه متغیــر 
مهــم در تعریــف ســرمایۀ انســانی شــامل آمــوزش، بهداشــت و تأمیــن حداقــل معیشــت بــر شــوک های 
اقتصــادی در اندونــزی پرداختنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه تقویــت ایــن ســه متغیــر منجــر بــه تقویــت 
ــرض  ــاد در مع ــن اقتص ــرار گرفت ــال ق ــود و احتم ــه می ش ــر در جامع ــش فق ــانی و کاه ــرمایۀ انس س

ــد. ــش می ده ــوک ها را کاه ش

ــه ســرمایه گذاری  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــۀ خــود ب ــدم )1384( در مقال ــی و جمالی مق ترکمان
در توســعه و عمــران روســتایی، تحقیــق و توســعۀ کشــاورزی و بهداشــت بیشــترین تأثیــر را بــر کاهــش 
فقــر روســتایی دارد. زیبایــی و شــیروانیان )1388( رابطــۀ متقابــل غیرخطــی بیــن متغیرهــای اقتصــاد 
ــبت  ــه نس ــان داد ک ــی )1387( نش ــد. مهربان ــات کردن ــا 1383 اثب ــر را در دورۀ 1357 ت کالن و فق
ــري درآمــد  ــام در مقطــع دبیرســتان موجــب کاهــش نابراب ــرخ ثبت ن ــه GNP و ن مخــارج آموزشــي ب
ــر متغیرهــای اقتصــادی و هزینه هــای آمــوزش و  ــي و داوودي )1390( تأثی و فقــر شــده اســت. صادق
ــج رســیدند  ــن نتای ــه ای ــد و ب ــا 1388 را بررســی کردن ــر روســتایی در دورۀ 1360 ت ــر فق بهداشــت ب
کــه ســرمایه گذاري عمومــي در صنعــت آب، زیرســاخت های بهداشــتی و حمل ونقــل بیشــترین تأثیــر 
را در کاهــش فقــر روســتایي دارد. مشــکانی )1391( بــا اســتفاده از یــک مــدل تعــادل عمومــی پویــا 
همــراه بــا ماتریــس حســابداری اجتماعــی ســال 1380 نشــان داد کــه رشــد مخــارج آمــوزش باعــث 
ــه 7/10  ــر از 7/11 ب ــط فق ــه خ ــوری ک ــود؛ به ط ــد می ش ــر درآم ــع مطلوب ت ــر و توزی ــش فق کاه
درصــد کاهــش می یابــد. خدادادکاشــی و جاویــدی )1391( بــا اســتفاده از مــدل پروبیــت دوگانــه بــه 
بررســی اثــر آمــوزش بــر فقــر شــهري و روســتایي در ایــران پرداختنــد. براســاس یافته هــای پژوهــش 
آن هــا، بــا افزایــش نســبت افــراد داراي درآمــد در خانــوار و ســطح آمــوزش، احتمــال فقــر مســکن، فقــر 
درآمــدي و فقــر بهداشــتي در خانوارهــا کاهــش مي یابــد و ایــن اثــر در آمــوزش دولتــی قوی تــر اســت. 
ــا روش  ــران ب ــوزش در ای ــی آم ــارج عموم ــع مخ ــی توزی ــه بررس ــعادتی )1392( ب ــادی و س حکیم آب
تحلیــل وقــوع منفعــت همــت گماشــتند. یافته هــای تحقیــق ایشــان گویــای ایــن اســت کــه در مقطــع 
ابتدایــی، توزیــع مخــارج آمــوزش فزاینــده اســت؛ یعنــی ســهم گــروه درآمــدی فقیرتــر از منافــع حاصــل 
از مخــارج دولــت بیشــتر از گــروه درآمــدی ثروتمندتــر بــوده اســت. در مقطــع راهنمایــی، متوســطه و 
آمــوزش عالــی ایــن توزیــع کاهنــده اســت؛ یعنــی ســهم گــروه درآمــدی ثروتمندتــر از منافــع حاصــل 
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ــوده اســت. درمجمــوع توزیــع مخــارج عمومــی  از مخــارج دولــت بیشــتر از گــروه درآمــدی فقیرتــر ب
ــه  ــر ب ــراد فقی ــی اف ــع دسترس ــود موان ــنهاد می ش ــن پیش ــت؛ بنابرای ــده اس ــران کاهن ــوزش در ای آم
ــات  ــه خدم ــراد ب ــن اف ــا راه هــای دسترســی ای ــت شناســایی و مرتفــع شــود ت ــات آموزشــی دول خدم
ــه  ــد ک ــان دادن ــا 1390 نش ــت و داودی )1392( در دورۀ 1360 ت ــردد. خداپرس ــوار گ ــی هم آموزش
ــد.  ــر می کن ــد را بهت ــع درآم ــت توزی ــای ســطح بهداشــت و آمــوزش و هزینه هــای اجتماعــی دول ارتق
ــه بررســی تأثیــر متغیرهــای  ــا اســتفاده از سیســتم معــادالت هم زمــان ب احمــدی و داودی )1394( ب
ــج  ــاس نتای ــد. براس ــا 1391 پرداختن ــر در دورۀ 1360 ت ــر فق ــی ب ــای دولت ــاد کالن و هزینه ه اقتص
ــااوش، شــیانی  ــر کاهــش فقــر دارد. ب ایــن پژوهــش، هزینه هــای آمــوزش و بهداشــت تأثیــر مثبتــی ب
و موســایی )1396( عوامــل اقتصــادی ـ اجتماعــی مؤثــر بــر فقــر و نابرابــری در حــوزۀ ســالمت طــی 
ــق،  ــر مطل ــان فق ــت آمده، می ــج به دس ــاس نتای ــد. براس ــل کردن ــا 1390 را تحلی ــال های 1394 ت س
ــورم، ضریــب جینــی،  هزینه هــای کمرشــکن ســالمت، فقــر ناشــی از هزینه هــای ســنگین ســالمت، ت
ــت در ســالمت به عنــوان متغیــر وابســته  شهرنشــینی و بیــکاری به عنــوان متغیرهــای مســتقل و عدال

رابطــۀ معنــادار و منفــی وجــود دارد.

3. چارچوب نظری
آدام اســمیت اولیــن اقتصاددانــی اســت کــه مهــارت )ســرمایۀ انســانی( و آمــوزش )تخصــص( را عامــل 
ــرورش را  ــوزش و پ ــس آم ــعادتی، 1392(. کوزنت ــادی و س ــرد )حکیم آب ــی ک ــاد معرف ــروت در اقتص ث
ــه  ــود )ب ــی وارد ش ــص داخل ــد ناخال ــبات تولی ــد در محاس ــه بای ــت ک ــانی می دانس ــرمایۀ انس ــی س نوع
نقــل از کفایــی و درســتکار، 1386(. آمــوزش از کانــال، افزایــش ســرمایۀ انســانی، بهــروه وری و کارایــی و 
درنهایــت دســتمزد بــه رشــد اقتصــادی و کاهــش فقــر و نابرابــری می انجامــد )ترکمانــی و جمالی مقــدم، 
1384(. فقــر تقســیم بندی های متنوعــی دارد: فقــر غذایــی )Pajooyan, 1994(، فقــر مطلــق یــا نســبی 
)خدادادکاشــی، حیــدری و باقــری، 1384(، فقــر شــهری یــا روســتایی )خالــدي، 1384(، فقــر دائمــی یــا 
 Sen,( )ــا فراگیــر و فقــر قابلیتــی )نداشــتن حــق انتخــاب، آزادی و مشــارکت ــره ای ی موقــت، فقــر جزی
1976( کــه مفاهیمــی عینــی اســت؛ فقــر آموزشــی، فقــر فرهنگــی )معنــوی(، فقــر روانــی و فقــر ذهنــی 
ــل اســتاندارد  ــي در کســب حداق ــق ناتوان ــا، 1379(. فقــر مطل کــه مفاهیمــی انتزاعــی اســت )رئیس دان
ــته و آن را  ــي دانس ــی عین ــق را موضوع ــر مطل ــري22 )1901( فق ــت )UNSD, 2005(. راونت ــي اس زندگ
بــا حداقــل معیشــت مرتبــط کــرده و فقــر نســبي را ناتوانــي در کســب ســطح معّینــی از اســتاندارهاي 
زندگــي کــه در جامعــۀ فعلــی الزم یــا مطلــوب تشــخیص داده مي شــود، تعریــف کــرده اســت )بــه نقــل 
ــی دو  ــی و شهســواری، 1388؛ خدادادکاشــی و دیگــران، 1384(. به صــورت کل ــدي، 1384؛ پیرای از خال
ــا اندکــی تعدیــل مبتنــی  رویکــرد عمــده در بــرآورد خــط فقــر مطلــق وجــود دارد و بیشــتر روش هــا ب
بــر ایــن دو رویکــرد اســت: رویکــرد نیازهــای اساســی )حداقــل معــاش( )Pajooyan, 1994( و رویکــرد 

22. Rowntree
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نســبت غــذا )معکــوس ضریــب انــگل( )Atkinson, 1987; Madden, 1999(. دو فــرض درخصــوص فناوری 
و عملکــرد بازارهــای عوامــل تولیــد وجــود دارد کــه نشــان می دهــد آمــوزش می توانــد کیفیــت نیــروی 
کار، بهــره وری نیــروی کار و دســتمزد نیــروی کار را افزایــش  دهــد. فــرض فنــی بیــان می کنــد کــه تولیــد 
نهایــی نیــروی کار ماهــر بیشــتر از نیــروی کار غیرماهــر اســت و اگــر عرضــۀ نیــروی کار ماهــر بیشــتر از 
عرضــۀ نیــروی کار غیرماهــر شــود، تولیــد نهایــی نیــروی کار ماهــر به طــور نســبی بیشــتر خواهــد شــد. 
فــرض بــازار عوامــل نیــز نشــان می دهــد دســتمزد نیــروی کار ماهــر ارزش پولــی تولیــد نهایــی اوســت 
ــا،  ــی را اندازه گیــری می کنــد )رئیس دان ــی، 1387(. خــط فقــر مطلــق شــکاف های قاطــع طبقات )مهربان
1379(. براســاس گــزارش اهــداف توســعۀ هــزاره23 )2015( ســازمان ملــل متحــد، در ســال 1990 م در 
کشــورهای درحــال توســعه، 47 درصــد مــردم زیــر خــط فقــر زندگــی می کردنــد؛  درحالــی کــه در ســال 
2015 م ایــن رقــم بــه 14 درصــد رســیده اســت. همچنیــن تعــداد افــراد به شــدت فقیــر از 1926میلیــون 
نفــر در ســال 1990 م بــه 836 میلیــون نفــر در ســال 2015 م کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن آمــوزش 
نه فقــط از کانــال بهــره وری، کارایــی، دســتمزد، تخصــص و تقســیم کار بــر کاهــش فقــر تأثیــر می گــذارد، 
ــر کاهــش فقــر  ــال بهبــود ســطح بهداشــتی و هزینه هــای بهداشــتی فــردی و خانوادگــی ب بلکــه از کان
اثرگــذار اســت (Sanz et al., 2017). آمــوزش عالوه بــر اثربخشــی مســتقیم بــر افزایــش درآمــد، بــا تأثیــر 
غیرمســتقیم در تصمیم گیــری فــرد، متغیــر کلیــدی در جلوگیــری از بــروز فقــر و حتــی خــروج از فقــر 
ــري درآمدهــا مي کاهــد  اســت )Sen, 1976(. براســاس رویکــرد کینــزي، آمــوزش از ســطح فقــر و نابراب
ــی، 1387(. موضــوع آمــوزش در مدل هــای رشــد از ســه دهــه قبــل، ابتــدا در مدل هــای رشــد  )مهربان
ــر25 )1990(  ــن24 )1991( و روم ــمن و هلپم ــد. گراس ــرح ش ــیک مط ــد نئوکالس ــای رش درون زا و مدل ه
ــورد  ــن کار را م ــری در حی ــای رشــد یادگی ــش، و آرو26 )1962( مدل ه ــر دان ــی ب ــای رشــد مبتن مدل ه
ــور  ــانی به ط ــرمایۀ انس ــت س ــوزش و تقوی ــف نشــان داد آم ــات مختل ــج مطالع ــد. نتای ــرار دادن ــه ق توج
 Barro, 1990; Romer,( ــاوری و رشــد اقتصــادی اثرگــذار اســت ــر فن ــود فراینــد تغیی ــر بهب مســتقیم ب
Lucas, 1988; Mankiw, Romer, & Weil, 1992; Acemoglu & Joshua, 2000 ;1990( و از ایــن طریــق 
ــورت  ــوزش به ص ــای آم ــت. هزینه ه ــر اس ــری مؤث ــق، و نابراب ــر مطل ــژه فق ــر، به وی ــش فق ــر کاه ــز ب نی
ــر اســت  ــر فقــر، هزینه هــای دولتــی اثرگذارت ــا در بررســی تأثی خصوصــی و دولتــی انجــام می شــود؛ ام
ــه  ــتیابي ب ــد دس ــی مانن ــی مثبت ــرات خارج ــوزش اث ــاي آم ــعادتی، 1392(. هزینه ه ــادی و س )حکیم آب
ــر، ســرمایه گذاری  ــوادۀ کمت ــد خان ــر، بُع ــر کمت ــردي مناســب تر، مرگ ومی ــي بیشــتر، بهداشــت ف آگاه
کارآتــر و انتخاب هــای اقتصــاد سیاســی بهینــه دارد کــه درمجمــوع موجــب بهــره وري و مشــارکت بیشــتر 
Schul- ( و کاهــش فقــر می شــود )صادقــی، 1393؛Abhijeet, 2010(  نیــروي کار و رشــد اقتصــادي باالتــر

tz, 1961(. راغفــر )1384( فقـــر را نتیجـــۀ ســـاختار قـــدرت و نظـــام اجتماعــي می دانــد و ایــن ســؤال را 

23. The Millennium Development Goals Report
24. Grossman & Helpman
25. Romer
26. Arrow
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ــزمن در  ــر مـ ــداوم دارد. فقـ ــر ت ــوز فق ــه چــرا باوجــود پیشــرفت های گســترده، هن ــد ک مطــرح می کن
خانوارهــاي بــا سرپرســت بي ســواد یــا کم ســواد بیشــتر  رایــج اســت و  ایــن مســئله در مناطــق شــهری 
بیــش از مناطــق روســتایی دیــده می شــود و  ایــن بی ســوادی بــر هزینه هــای بهداشــتی خانوادگــی نیــز 
ــر در  ــروج از فق ــال خ ــوزش در احتم ــای آم ــر هزینه ه ــت )Salehi & Majbouri, 2010(. تأثی ــر اس مؤث

 .)Osundina et al., 2014( مقطــع ابتدایــی بیــش از مقطــع تحصیــالت عالــی اســت

4. روش تحقیق
ــر فقــر شــهری در  به منظــور بررســی تأثیــر مخــارج آمــوزش و پــرورش و مخــارج بهداشــتی دولــت ب
ــا اســتفاده از مطالعــات پیشــین، به خصــوص تحقیــق ســوری )1377(، زیبایــي و شــیروانیان  ایــران، ب
)1388( و احمــدی شــادمهری و داودی )1394( و ســایر مطالعــات ذکرشــده در بخــش ادبیــات نظــری، 

مــدل زیــر تصریــح شــده اســت: 

  )1(

ــن  ــت. ای ــر اس ــمار فق ــبت سرش ــان نس ــا هم ــهری ی ــق ش ــر مطل ــاخص فق ــه در آن  ش ک
ــن میــزان  ــرای تأمیــن ای ــدن انســان و هزینــۀ الزم ب ــاز ب ــری مــورد نی شــاخص برحســب میــزان کال
ــن  ــت ای ــران محاســبه شــده اســت. درنهای ــار ای ــری در مناطــق شــهری، از ســوی پژوهشــکدۀ آم کال
ــری  شــاخص به وســیلۀ نســبت درصــد فقــرا در مناطــق شــهری )کســانی کــه در تأمیــن حداقــل کال
ــوزش و  ــارج آم ــبت مخ ــود.  نس ــبه می ش ــت محاس ــه کل جمعی ــد( ب ــاز ناتوا ن ان ــورد نی م
پــرورش دولــت بــه کل مخــارج دولــت،  نســبت مخــارج بهداشــتی دولــت بــه کل مخــارج 
دولــت،  شــاخص ســرمایۀ انســانی یــا نــرخ ثبــت نــام متوســطه،  شــاخص درجــۀ بــاز 
بــودن،  نســبت درآمدهــای نفــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی و   توان دوم نســبت 
درآمدهــای نفــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی اســت تــا بتــوان تأثیــرات آســتانه ای درآمدهــای نفتــی 
بــر فقــر شــهری را به دســت آورد. اثــرات آســتانه ای درآمدهــای نفتــی بــر رشــد اقتصــادی در مطالعــۀ 
ــای  ــتانۀ درآمده ــود آس ــۀ وج ــوان فرضی ــذا می ت ــده؛ ل ــان داده ش ــری )1388( نش ــرآرا و مکی نی مه
نفتــی بــر فقــر را نیــز مــورد آزمــون قــرار داد؛ زیــرا درآمدهــای نفتــی از طریــق مــواردی چــون ورود 
ــا از  ــت و ایجــاد اشــتغال و ی ــش مخــارج دول ــن افزای ــی و همچنی ــع داخل ــت صنای ــوژی و تقوی تکنول
ــی در  ــرات مثبت ــد تأثی ــرهای کم درآم ــه قش ــت ب ــای دول ــایر پرداخت ه ــه و س ــای یاران ــق اعط طری
ــترش  ــی و گس ــای رانت جوی ــت فعالیت ه ــق تقوی ــر، از طری ــری دیگ ــم از منظ ــر دارد و ه ــش فق کاه
انــدازۀ دولــت و درنتیجــه اثــر برون رانــی به خصــوص هنــگام ســهم بــاالی درآمدهــای نفتــی تأثیــرات 
ــر،  ــر فق ــی ب ــای نفت ــۀ درآمده ــرات دوگان ــل اث ــن به دلی ــذارد. بنابرای ــای می گ ــر برج ــر فق ــی ب منف
فرضیــۀ تأثیــر غیرخطــی بــودن آن فرضیــه ای قابــل آزمــون اســت کــه در ایــن مقالــه، نخســتین بــار 
ــر فقــر مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت. نیــز جــزء خطــای  تأثیــرات آســتانه ای درآمدهــای نفتــی ب

رگرســیون اســت.  
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شکل 1. نسبت سرشمار فقر شهری

ــق در برخــی ســال ها  ــر مطل ــه اینکــه فق ــا توجــه ب ــد، ب ــه شــکل 1 نشــان می ده همان طــور ک
ــاال و در برخــی ســال ها کمابیــش پاییــن بــوده، الزم اســت ایــن تغییــرات و پویایی هــای  به نســبت ب
فقــر مطلــق در طــول زمــان در مدل ســازی فقــر لحــاظ شــود. بنابرایــن به منظــور دســت یافتــن بــه 
نتایــج دقیق تــر، از تصریــح مارکــوف ســوئیچینگ بــرای مدل ســازی عوامــل مؤثــر بــر فقــر اســتفاده 
ــن  ــاال و پایی ــر ب ــم فق ــورت دو رژی ــر را به ص ــد فق ــازه می ده ــح اج ــوع تصری ــن ن ــت. ای ــده اس ش
ــرایط  ــی ش ــل پویای ــان و به دلی ــول زم ــن در ط ــاال و پایی ــر ب ــای فق ــه رژیم ه ــرد ک ــازی ک مدل س
اقتصــادی درحــال تغییــر و انتقــال از یــک رژیــم بــه رژیــم دیگــر اســت و ایــن دو رژیــم به واســطۀ 
ــم  ــه رژی ــم ب ــال از هــر رژی ــوان احتمــاالت انتق ــذا می ت ــاط دارد؛ ل ــا یکدیگــر ارتب ــۀ مارکــوف ب حلق
ــرا  ــا احتمــال اســت؛ زی ــان رژیم هــا ب ــوع مدل ســازی بی ــن ن ــز به دســت آورد. ویژگــی ای دیگــر را نی
ــود  ــل وج ــه به دلی ــد، بلک ــک باش ــداد آن ی ــال رخ ــه احتم ــدارد ک ــود ن ــم وج ــر رژی ــی در ه قطعیت
ــداد  ــال رخ ــوان از احتم ــادی، می ت ــای اقتص ــی متغیره ــرایط پویای ــا و ش ــا در متغیره ــواع خطاه ان
ــی از  ــان احتمال ــن لحــاظ کــردن عــدم قطعیــت و بی ــر اســتفاده کــرد و ای ــم فق ــا رژی ــه ی هــر واقع
ــوئیچینگ  ــوف س ــح مارک ــن تصری ــت. بنابرای ــوئیچینگ اس ــوف س ــح مارک ــم تصری ــای مه ویژگی ه

ــت: ــۀ 2 نوش ــورت معادل ــوان به ص ــۀ 1 را می ت معادل

 )2(
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ــر  ــرای فق ــم 1 و 2 را ب ــا دو رژی ــه در اینج ــت ک ــم اس ــوع رژی ــای ن ــس i به معن ــه در آن، اندی ک
مطلــق فــرض کرده ایــم کــه هــر رژیــم دارای یــک عــرض از مبــدأ مختــص خــود به همــراه واریانــس 
یــا انحــراف معیــار معّینــی از فقــر اســت کــه ایــن دو شــاخص یعنــی عــرض از مبــدأ یــا میانگیــن فقــر 
در رژیــم 1 دارای انحــراف معیــار یــا واریانــس معّینــی اســت کــه پراکندگــی فقــر حــول میانگیــن در 
رژیــم 1 را نشــان می دهــد؛ همچنیــن بــرای رژیــم 2 بــه همیــن شــکل میانگیــن و واریانــس معّینــی 
ــون نســبت  ــق، آزم ــر مطل ــم فق ــان از وجــود دو رژی ــرای اطمین ــه الزم اســت ب ــد. البت به دســت می آی
درســت نمایی )LR( هانســن27 )1992( را انجــام داد کــه در ایــن آزمــون، فرضیــۀ صفــر خطــی بــودن 
ــدل  ــرآورد م ــور ب ــود. به منظ ــون می ش ــدل آزم ــودن م ــی ب ــود دورژیم ــۀ وج ــل فرضی ــدل درمقاب م
ــم  ــع لگاریت ــن تاب ــود. بنابرای ــتفاده می ش ــت نمایی اس ــم درس ــوئیچینگ، از روش ماکزیم ــوف س مارک

ــت:  ــۀ 3 نوش ــورت معادل ــوان به ص ــتنمایی را می ت درس

     )3(

ــت  ــان t اس ــم i در زم ــرط رخ دادن رژی ــر به ش ــرطی فق ــع ش توزی ــه  ــوری  ک به ط
ــال  ــارت  احتم ــدل اســت. عب ــت م ــا وضعی ــم ی ــه st نشــان دهندۀ رژی ک
پیش بینــی شــده اســت کــه بیانگــر  مجموعــۀ اطالعــات در زمــان t-1 اســت. تابــع درســت نمایی 
ــن  ــع ای ــرآورد تاب ــددی ماکزیمــم می شــود. به منظــور ب ــای محاســبات ع ــا اســتفاده از روش ه ــوق ب ف
درســت نمایی، از نرم افــزار ایویــوز28 )نســخۀ 9( اســتفاده شــده اســت. دورۀ زمانــی بــرآورد بــازۀ 1364 

تــا 1393 اســت. 

5. یافته های پژوهش
قبــل از بــرآورد مــدل بایــد از مانایــی متغیرهــای مــدل اطمینــان یافــت. ابتــدا آزمــون وجــود ریشــۀ 
واحــد متغیرهــا بــا آزمــون زیــوت ـ انــدروز29 انجــام شــد. دلیــل به کارگیــری آزمــون زیــوت ـ انــدروز 
ــگ،  ــون جن ــددی همچ ــاختاری متع ــت های س ــا شکس ــران ب ــاد ای ــای اقتص ــه متغیره ــت ک ــن اس ای
ــتفاده از  ــران، اس ــاد ای ــرایط اقتص ــن در ش ــت. بنابرای ــوده اس ــه ب ــی مواج ــوک های نفت ــم و ش تحری
ــر ســایر آزمون هــای ریشــۀ واحــد ارجــح اســت.  ــا لحــاظ شکســت ســاختاری ب آزمون هــای مانایــی ب
بدیــن منظــور، از آزمــون زیــوت ـ انــدروز کــه یکــی از مهم تریــن آزمون هــای ریشــۀ واحــد بــا لحــاظ 
ــدروز در  کــردن شکســت ســاختاری اســت، اســتفاده شــده اســت. نتایــج آزمــون مانایــی زیــوت ـ ان
جــدول 1 نشــان داده کــه تمــام متغیرهــای پژوهــش در ســطح معنــای 5 درصــد مانــا اســت. بنابرایــن 
پــس از اطمینــان از وجــود مانایــی در متغیرهــای پژوهــش، می تــوان مــدل را بــا روش هــای متعــارف 

بــرآورد کــرد. 

27. Hansen
28. Eviews
29. Zivot-Andrews
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جدول 1. نتایج آزمون مانایی زیوت ـ اندروز

نتیجۀ آزمونP-Valueمتغیر

مانایی0/03فقر مطلق شهری

مانایی0/00نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت

مانایی0/05نسبت مخارج بهداشتی به کل مخارج دولت

مانایی0/01نرخ بیکاری

مانایی0/00درجۀ باز بودن

مانایی0/00سرمایۀ انسانی

مانایی0/00نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی

مانایی0/00مجذور نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی

)منبع: محاسبات پژوهش(

در ایــن پژوهــش، فــرض می کنیــم کــه متغیــر فقــر از دو رژیــم تبعیــت می کنــد کــه یــک رژیــم بــا 
میانگیــن فقــر بــاال و دیگــری بــا میانگیــن فقــر پاییــن مشــخص شــده اســت. امــا بــرای اطمینــان یافتن از 
وجــود دو رژیــم در مــدل پژوهــش، بایــد از آزمــون نســبت درســت نمایی )LR( هانســن )1992( اســتفاده 
کــرد. در ایــن آزمــون، فرضیــۀ صفــر خطــی بــودن درمقابــل فرضیــۀ وجــود دو رژیــم آزمــون می شــود. 

جــدول 2 نتایــج ایــن آزمــون را بــرای دو مــدل پژوهــش نشــان داده اســت.
جدول 2. آزمون نسبت درست نمایی )LR( هانسن

نتیجۀ آزمونP-Valueآمارۀآزمون

رّد فرضیۀ صفر و تأیید وجود دورژیمی بودن فقر شهری97/520/00

)منبع: محاسبات پژوهش(

نتایــج آزمــون نســبت درســت نمایی هانســن بــرای مــدل پژوهــش نشــان می دهــد فرضیــۀ صفــر 
خطــی بــودن مــدل  پژوهــش رد شــده و وجــود دو رژیــم فقــر شــهری در اقتصــاد ایــران تأییــد شــده 
اســت. لــذا بــا اســتفاده از ایــن آزمــون می تــوان اطمینــان یافــت کــه مــدل  فقــر شــهری را می تــوان 

بــا الگــوی مارکــوف ســوئیچینگ بــا وجــود دو رژیــم بــرآورد کــرد. 
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جدول 3. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای مدل فقر شهری

P-Valueآمارۀ tضریبمتغیر

0/3717/900/00عرض از مبدأ در رژیم 1

0/38688/30/00عرض از مبدأ در رژیم 2

16/480/00-2/59-لگاریتم انحراف معیار رژیم 1

24/130/00-8/33-لگاریتم انحراف معیار رژیم 2

156/010/00-0/65-نسبت مخارج آموزشی به کل مخارج دولت

424/120/00-0/005-سرمایۀ انسانی

4/69460/60/00نسبت مخارج بهداشتی به کل مخارج دولت

0/35129/60/00درجۀ باز بودن

474/990/00-2/85-نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی

7/80333/510/00توان دوم نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی

0/06168/640/00دامی جنگ

64/24لگاریتم درست نمایی

آزمون خودهم بستگی Q وقفه 4 
)P-Value(0/99

)منبع: محاسبات پژوهش با نرم افزار ایویوز(

خالصۀ نتایج برآورد مدل به این شرح است:   

1. فقــر مطلــق شــهری در اقتصــاد ایــران دارای دو رژیــم بــوده کــه یــک رژیــم بــا عــرض از مبــدأ 
و واریانــس کمتــر )رژیــم 1 یــا رژیــم فقــر پاییــن( و رژیــم دیگــر بــا عــرض از مبــدأ و واریانــس بیشــتر 
)رژیــم 2 یــا رژیــم فقــر بــاال( اســت. نتایــج ماتریــس انتقــال بیــن دو رژیــم فقــر نیــز به صــورت زیــر 

ــده اســت: به دســت آم

کــه در آن،  احتمــال مانــدن در رژیــم فقــر پاییــن را نشــان می دهــد کــه مقــدار 0/69 بــرای 
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آن به دســت آمــده اســت. درمقابــل،  بیانگــر احتمــال مانــدن در رژیــم فقــر باالســت کــه مقــدار 
احتمــال آن 0/13 به دســت آمــده اســت. همچنیــن احتمــال انتقــال از رژیــم فقــر پاییــن بــه رژیــم فقــر 
بــاال یــا  رقــم 0/31 اســت و احتمــال انتقــال از رژیــم فقــر بــاال بــه رژیــم فقــر پاییــن یــا  
ــذا احتمــال مانــدن در رژیــم فقــر پاییــن بیشــتر از احتمــال  نیــز احتمــال 0/87 را نشــان می دهــد. ل
مانــدن در رژیــم فقــر باالســت. همچنیــن نتایــج حاصــل از طــول دورۀ مانــدن در رژیــم فقــر پاییــن و 
بــاال حاکــی اســت کــه طــول دورۀ مانــدن در رژیــم فقــر پاییــن حــدود 3/28 ســال، و طــول دورۀ ماندن 
در رژیــم فقــر بــاال حــدود 1/15 ســال اســت. نمــودار احتمــاالت شــرطی قــرار گرفتــن در رژیم هــای 

فقــر بــاال و پاییــن نیــز در شــکل 2 نشــان داده شــده اســت.

شکل 2. احتماالت شرطی قرار گرفتن در رژیم فقر پایین )رژیم 1( و رژیم فقر باال )رژیم 2( در بازۀ زمانی 1364 تا 1393

2. نســبت مخــارج آمــوزش و پــرورش بــه کل مخــارج دولــت تأثیــر منفــی و معنــا داری بــر شــاخص 
ــرای گســترش  فقــر مطلــق شــهری داشــته کــه نشــان می دهــد مخــارج آمــوزش و پــرورش دولــت ب
آمــوزش و پــرورش در مناطــق شــهری کشــور توانســته اســت بــا تأثیــر بــر بهبــود ســرمایۀ انســانی و 
ــق در کشــور شــود.  ــده، موجــب کاهــش فقــر مطل ــراد آموزش دی ــرای اف ایجــاد فرصت هــای شــغلی ب

ــق  ــر مطل ــر فق ــادار ب ــی و معن ــر منف ــز تأثی ــطه نی ــام متوس ــرخ ثبت ن ــا ن ــانی ی ــرمایۀ انس 3. س
شــهری داشــته کــه ایــن نتیجــه بــا نتیجــۀ مخــارج آمــوزش و پــرورش دولــت نیــز ســازگار اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، بــا افزایــش ســرمایۀ انســانی و افزایــش نــرخ ثبت نــام متوســطه، فرصت هــای بیشــتری 
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بــرای اشــتغال، به خصــوص بــرای خانوارهــای کم درآمــد شــهری، ایجــاد شــده و لــذا توانســته موجــب 
کاهــش فقــر مطلــق شــود. درواقــع یکــی از راه هــای نجــات خانواده هــای فقیــر، فراهــم کــردن آمــوزش 
ــا کســب آمــوزش و  ــد ب ــر بتوانن ــا کــودکان بااســتعداد در خانوارهــای فقی ــن خانوارهاســت ت ــرای ای ب
ــود و  ــب، خ ــد مناس ــب درآم ــغلی و کس ــای ش ــت آوردن فرصت ه ــانی و به دس ــرمایۀ انس ــای س ارتق

ــد.  ــر برهانن ــر خــط فق خانواده شــان را از زی

4. نســبت مخــارج بهداشــتی بــه کل مخــارج دولــت تأثیــر مثبــت و معنــا داری بــر شــاخص فقــر 
ــار ســنگین  ــت نتوانســته اســت از ب ــارت دیگــر، مخــارج بهداشــتی دول ــه عب ــق داشــته اســت. ب مطل
ــد. ــه، بکاه ــط جامع ــد و متوس ــرهای کم درآم ــرای قش ــوص ب ــان، به خص ــت و درم ــای بهداش هزینه ه

5. درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد تأثیــر مثبــت و معنــا داری بــر فقــر مطلــق داشــته کــه ایــن مســئله 
ــت  ــت، همچــون ثاب ــران و برخــی سیاســت های اشــتباه دول ــه ســاختار ســنتی اقتصــاد ای ــا توجــه ب ب
نگــه داشــتن نــرخ ارز اســمی در شــرایط تورمــی و درنتیجــه کاهــش نــرخ ارز واقعــی، موجــب کاهــش 
ــل واردات  ــی به دلی ــب وکارهای داخل ــی کس ــن برخ ــت رفت ــل و از دس ــدات داخ ــی تولی ــوان رقابت ت
کاالهــای مشــابه و ارزان خارجــی شــده کــه نتیجــۀ آن بــه نفــع قشــرهای ثروتمنــد و بــازرگان و بــه 
ضــرر تولیــدات داخــل بــوده اســت. لــذا افزون بــر افزایــش فقــر، موجــب بدتــر شــدن توزیــع درآمــد در 
جامعــه نیــز شــده اســت. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد زمانــی نتیجــۀ 
ــر بهبــود نهــادی فضــای کســب وکار، ســایر سیاســت های پولــی و ارزی  مطلوبــی می دهــد کــه افزون ب

نیــز در خدمــت تولیــد ملــی باشــد.

6. نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــری غیرخطــی و آســتانه ای بــر شــاخص 
ــد  ــه تولی ــی ب ــای نفت ــه نســبت درآمده ــی ک ــا زمان ــر، ت ــارت دیگ ــه عب ــته اســت. ب ــر شــهری داش فق
ــص  ــد ناخال ــی در تولی ــای نفت ــهم درآمده ــش س ــد، افزای ــد30 باش ــر از 18 درص ــی کمت ــص داخل ناخال
داخلــی توانســته اســت از طریــق افزایــش مخــارج زیربنایــی و عمرانــی و مخــارج توســعه ای دولــت ماننــد 
ــد؛  ــم کن ــر را فراه ــش فق ــات کاه ــی موجب ــای انتقال ــی پرداخت ه ــتی و حت ــوزش و بهداش ــارج آم مخ
امــا پــس از افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در اقتصــاد و عبــور از حــد آســتانۀ 18 درصــد، افزایــش 
ســهم درآمدهــای نفتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی موجبــات افزایــش فقــر مطلــق را فراهــم کــرد؛ زیــرا 
افزایــش درآمدهــای نفتــی در اقتصــاد از طریــق تقویــت رانت جویــی، افزایــش بیــش از حــد بهینــۀ انــدازۀ 
دولــت در اقتصــاد و درنتیجــه اثــرات ازدحامــی حضــور دولــت در اقتصــاد، ناکارایــی مخــارج دولــت، دیــد 
ــش  ــب افزای ــت موج ــدت، درنهای ــه بلندم ــدت ب ــع کوتاه م ــح مناف ــت گذاران در ترجی ــدت سیاس کوتاه م
فقــر مطلــق شــده اســت. ایــن پدیــده را می تــوان کاربــردی از فرضیــۀ نفریــن منابــع دانســت کــه نشــان 
می دهــد اگــر اقتصــاد وابســتگی بیــش از حــد بــه درآمدهــای نفتــی داشــته باشــد، ایــن درآمدهــا به جــای 

30. این مقدار آستانه از برابر صفر قرار دادن مشتق »فقر مطلق شهری« نسبت به »درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی« 
به دست آمده است.
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کاهــش فقــر موجــب افزایــش فقــر نیــز می شــود. لــذا موهبــت منابــع در رژیــم درآمدهــای نفتــی پاییــن 
ـــ بــه  ــــ هنگامــی کــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی کمتــر از 18 درصــد باشــدـ 
ـــ هنگامــی کــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص  مصیبتــی در رژیــم درآمدهــای نفتــی بــاالـ 

داخلــی بیشــتر از 18 درصــد باشــد ــــ تبدیــل شــده اســت.

7. متغیــر دامــی ســال های جنــگ نیــز تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر شــاخص فقــر مطلــق داشــته 
اســت؛ زیــرا جنــگ تحمیلــی به ســبب تخریــب زیرســاخت های مالــی و انســانی و همچنیــن تخصیــص 
ــذا  ــده و ل ــکاری ش ــش بی ــب وکارها و افزای ــش کس ــب کاه ــگ موج ــارج جن ــن مخ ــه تأمی ــع ب مناب
موجــب بدتــر شــدن وضعیــت فقــر مطلــق در کشــور شــده اســت. درنهایــت آزمــون خودهم بســتگی 

ــوده اســت. حاکــی از نبــوِد خودهم بســتگی اجــزای خطــا ب

6. نتیجه گیری
ــر  ــر فق ــانی ب ــرمایۀ انس ــرورش و س ــوزش و پ ــارج آم ــذاری مخ ــی اثرگ ــه بررس ــن مقال ــدف از ای ه
مطلــق شــهری در بــازۀ زمانــی 1364 تــا 1393 اســت. بدیــن منظــور، بــا اســتفاده از روش مارکــوف 
ســوئیچینگ و تصریــح دورژیمــی فقــر مطلــق، بــه بــرآورد عوامــل مؤثــر بــر فقــر پرداختــه شــد. نتایــج 
ــوده و  ــاال ب ــن و ب ــر پایی ــم  فق ــران دارای دو رژی ــر شــهری در اقتصــاد ای ــدل نشــان داد فق ــرآورد م ب
رژیــم فقــر پاییــن مانــدگاری بیشــتری از رژیــم فقــر بــاال داشــته اســت. همچنیــن نتایــج بــرآورد مــدل 
بیانگــر ایــن اســت کــه  افزایــش نســبت مخــارج آمــوزش و پــرورش دولــت بــه کل مخــارج دولــت و 
بهبــود ســرمایۀ انســانی موجــب کاهــش فقــر شــهری در ایــران شــده کــه ایــن نتایــج بــا مطالعــات فــن 
و دیگــران )2001(، آچیــا و دیگــران )2010(، محــد و دیگــران  )2012(، مهربانــی )1387( و احمــدی و 
داودی )1394( ســازگار اســت. همچنیــن نتایــج نشــان داد افزایــش نســبت مخــارج بهداشــتی دولــت 
بــه کل مخــارج دولــت تأثیــر افزایشــی بــر فقــر شــهری داشــته کــه ایــن نتیجــه بــا یافته هــای پژوهــش 
ــا نتایــج ســایر مطالعــات پیشــین تفــاوت دارد. همچنیــن درجــۀ  صادقــی )1393( ســازگار اســت و ب
بــاز بــودن تأثیــر مثبــت و معنــا داری بــر فقــر مطلــق داشــته  اســت. درنهایــت نســبت درآمدهــای نفتــی 
ــر شــاخص فقــر مطلــق داشــته اســت.  ــه تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــری غیرخطــی و آســتانه ای ب ب
بــه عبــارت دیگــر، تــا زمانــی  کــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی کمتــر از 18 
ــی توانســته اســت موجــب  ــص داخل درصــد باشــد، افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در تولیــد ناخال
کاهــش فقــر شــود؛ امــا پــس از افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در اقتصــاد و عبــور از حــد آســتانۀ 18 
درصــد، افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی موجــب افزایــش فقــر شــده کــه 

ــوده اســت. ــری )1388( ب ــۀ مهــرآرا و مکی نی ــا یافته هــای مقال ــن نتیجــه همســو ب ای

6. پیشنهادها
برگرفتــه از نتایــج پژوهــش پیشــنهاد می شــود ســهم مخــارج آمــوزش و پــرورش دولــت افزایــش یابــد. 
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یونس نادمی و همکار. تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایۀ انسانی بر فقر شهری در ایران.

ــج ســایر  ــه نتای ــت ب ــا عنای ــز ب ــق بررســی شــد و نی ــن پژوهــش فقــر مطل ــه اینکــه در ای ــا توجــه ب ب
ــتری  ــر بیش ــق تأثی ــر مطل ــر فق ــر ب ــع پایین ت ــرورش در مقاط ــوزش و پ ــارج آم ــه مخ ــا ک پژوهش ه
ــی  ــع عال ــژه مقاط ــر به وی ــع باالت ــوزش در مقاط ــارج آم ــود مخ ــنهاد می ش ــبی، پیش ــر نس ــا فق دارد ت
ــوزش  ــش مخــارج آم ــه افزای ــد. البت ــص مجــدد یاب ــرورش تخصی ــوزش و پ ــر و آم ــه مقاطــع پایین ت ب
ــد رشــد  ــی مانن ــداف میان ــه اه ــق، دســتیابی ب ــر مطل ــی کاهــش فق ــداف نهای ــر اه ــرورش عالوه ب و پ
ــه هزینه هــای ســنگین  ــا توجــه ب ــت ب ــد. درنهای ــز تســهیل می کن ــری را نی اقتصــادی و کاهــش نابراب
بهداشــت و درمــان بــرای خانوارهــا و ناکارآمــدی مخــارج بهداشــتی دولــت در کاهــش فقــر، الزم اســت 
مخــارج دولــت در امــر بهداشــت و درمــان به صــورت هدفمنــد هزینــه شــود تــا بتوانــد بخشــی از بــار 

هزینــه ای مخــارج بهداشــت و درمــان خانوارهــا بکاهــد.   
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