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  یارشد، دانشگاه فردوس یکارشناس یدانشجو

)com.yahoo@afsharzadeh.raoufe(  
  
  

 در و افتندی دست دیتول مازاد به یانسان جوامع که گردد یم باز یزمان به فقر شیدایپ .کهنسال است یا دهیپد فقر 

ق به ین تحقیا. گرفت شکل مازاد، به نابرابر یدسترس از یناش زاتیتما اساس بر یاجتماع مراتب سلسله آن هیسا

انجام گرفته  )دکالن شهر مشه 3نطقه م( یخط فقر در منطقه مورد بررس یو بررس ییمنظور شناخت عوامل فقرزا

علی رغم تالشهای زیادی از سوی دولت مانند افزایش درآمدها، همچنان فقر وجود دارد و بر دامنه و انواع آن . است

 یبرا کردن نهیهز دالر اردیلیم صد چند وجود با کشور در فقر کننده نگران گسترش به توجه با. افزوده شده است

. است یضرور کامالً آن برداشتن انیم از یبرا ییراهکارها ارائه هیپا آن بر و ییفقرزا یها علت شناخت ،توسعه

د و یگرد یطراح یلین و مدل تحلییتعمورد نظر  یرهایمتغ هارائه شد یها مدلن منظور در فصل اول با استفاده از یبد

رها و یمتغ دان مشاهده وین شد و مییق تعیدر فصل دوم روش تحق. ن شدیتدو یمدل مذکور پرسشنامه ا اساس بر

ج مورد یانجام شده و نتا ها داده یآمار یبررس SPSSدر فصل سوم با کمک نرم افزار . پرسشنامه مشخص شدند

ب در ین ترتیبد. باشد یمات یاز قبول فرض یحاک ها دادهل یه و تحلیج حاصل از تحزینتا. ل قرار گرفتیه و تحلیتجز

د یات مورد تائیفرض% 90ر خط فقر قرار دارند و یخط فقر مشخص شده و اکثر خانوارها ز یمنطقه مورد بررس

  .باشد یم

  .، خط فقریشتی، فقر معیفقر، فقر شهر: يدیکل يها واژه 
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ه طرق مختلف بر زندگ یاست چندبعد یده ایفقر، پد    وه ین شیمعمول تر. گذارد یمر یمردم تأث یو به تبع آن، ب

که سطح  شود یمر محسوب یفق یشخص. بر درآمد است ی، مبتنرود یمفقر به کار  یریاندازه گ یکه برا یا

خط «ن سطح حداقل، یا. تنزل کرده باشد یاساس یازهایبرآوردن ن یبرا یضرور یر سطح حداقلیدرآمد او تا ز

ختلف زمان و جوامع م ، و درضرورت دارد یاساس یازهایرآوردن نب یکه برا یسطح شود؛ یمده ینام» فقر

 مختلف یکشورها نیب در و یمتماد انیسال یبرا که است یمشکل فقر .) 4: 1384رنادپور، ف( تمتفاوت اس

 در .دارد ادامه همچنان توسعه حال در ای و افتهینتوسعه یکشورها انیم در یاقتصاد رشد رغمیعل و داشته وجود

 که یطوربه دارد یبستگ آن عیتوز در ینابرابر درجه و درآمدها متوسط سطح عامل دو به فقر یکل حالت

 را آن تواندیم درآمدها عیتوز ینابرابر در شیافزا و شده فقر دامنه کاهش باعث تواندیم درآمدها شیافزا

  ).  2: 1387، اللیج( دده شیافزا

 فقر از یناش صدماتتعیین خط فقر و شناسایی میزان افرادی که زیر خط فقر هستند بسیار ضروری است، زیرا     

 ضرورت کی تنها فقر با مبارزهاست گسترده و مدت یطوالن ر،یدرگ امکانات و افراد با سهیمقا در یگرسنگ و

 یگام را ینیشهرنش گسترش ظراننصاحباز یبرخ.است ندهیآ یبرا یگذار هیسرما مثابه به بلکه ست،ین یاخالق

 حضور و ها ابانیخ در یگر یتکد رواج .)11:  2007 ،ارتین روالیونم( کنند یم یابیارز فقر کاهش جهت در

 خود یشهر یفضا در عموماً که اند شده شناخته فقر یاصل یها نماد از ها پارک کنار و گوشه در ها خواب نکارت

 قیعم یبررس اما شده لیتبد یستیژورنال روز مباحث از یکی به که است یسال چند لیمسا نیا .کنند یم یینما

 حوزه صاحبنظران و یشهر شناسان جامعه فیوظا از قطعاً ها آن حل یبرا ییراهکارها ارائه و امدهایپ علل،

 وفور به ما جامعه در متاسفانه که دارد یبیتخر نقش تجمل و رفاه کسوی از جامعه در.است یاجتماع یها بیآس

، حتشمیم( سازد یم فراهم را فحشا و فساد نهیزم که یعدالت یب و یازمندین و فقر گرید یسو از و شود یم دهید

1387 .( 

 
  

  



                                                                                               

٣ 
 

عزیرا فقرا کسانی هستند که بیش از دیگران از توزی آورد یممفهوم نا برابری را به ذهن  خود بهواژه فقر خود    

 یشیو درو ی، نادانیدستی، تهیتنگدست یفقر در لغت به معنا). 7: 1978 ،ان البنژ( اند دهیدثروتها زیان برابرنا

ه معنا انسان به منظور بر طرف کردن  یادیبن یازهاین یدر برآورده ساختن حد کاف یناتوان یآمده و در اصطالح ب

.)3:  1387 ،زاده یحاج( تاس یه زندگیاجات اولیحداقل احت

 یات باز مانده و تداوم زندگیح یبرا یضرور یازهاین حداقل نیاز تأم ها خانوادها یکه افراد  دهد یمرخ  یزمان   

  .)3:  1387 ،زاده یحاج(د ابنیر ممکن یه فردا را مشکل و غگذشتن از امروز ب یعنی

از درآمد  یکه معموالً مالک آن درصد رساند یمرا  یشده ا نیمع یها مالکاد از یچه کم و چه ز یفاصله ها   

 )4:  1387 ،زاده یحاج( شود یم تر کینزدبه فقر مطلق  یاد شود، فقر نسبیز ین فاصله ایهر چه چن. جامعه است

.  
  

ا فقر و نابرابر یخط فقر ارتباط    در  یحفظ زندگ یزم بران حد درآمد الین ترین خط پائیا. دارد ینسب یب

  . )4:  1387 ،یجنوب( دهد یمشت را نشان یحداقل مع
  

 

این مفهوم بر اساس تخمین سطح معینی از میزان درآمد الزم برای خرید مواد غذایی الزم به منظور برآوردن     

  .)64:  1386 ،ازکیا( ، در هر خانواده استمتوسط نیازهای تغذیه ای هر فرد بزرگسال و خردسال

–

اند که تحقیق سه گروه اطالعات و آمار به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد استفاده واقع شده نیا در   

  :عبارتند از

  آمار بودجه خانوار -1 
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  .هقیمت در گروه کاالهای چهارگانه خوراک، پوشاک، مسکن و متفرقشاخص  -2

  . آمار مربوط به شاخصهای نابرابری توزیع درآمد باالخص سهم دهکهای توزیع درآمد -3

�ام و  Iکاالی ) حیاتی(عبارتست از مصرف ضروری  �1    �

n

i ipY
خانوار برای ای است که هر حداقل هزینه 1

در . گریز از فقر مجبور به پرداخت آن به روی چهار قلم کاالی خوراک، پوشاک، مسکن و متفرقه خواهد بود

-های مصرفی ساالنهگردد و چنانچه خانواری سطح هزینهاین گزارش این سطح هزینه بمعنای خط فقر تلقی می

باید رابطه  �جهت برآورد پارامتر . گرددمی اش کمتر از مقدار مذکور باشد از لحاظ اقتصادی فقیر محسوب

UXYرگرسیونی  �� با توجه به اینکه کاالهای موجود در سبد مصرف کنندگان به چهار . تخمین زده شود �

  د آمد؛ذیل در خواه به صورتگردد، رابطه باال هنگام تخمین و پس از رسیدن به همگرایی گروه تقسیم می

                   4,...,1ˆˆˆˆˆˆ
4321 ������ iZWxxxxY iiidcba �����

. تواند مفید واقع گردد ضریب انگل استبرآورد فقر حاکم بر جامعه یکی دیگر از متغیرهایی که می منظور به   

به همین لحاظ عالوه بر درصد جمعیت فقیر ضریب انگل نیز برای مناطق شهری در طول سالهای مورد بررسی 

  .رفت این دو متغیر ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارندهمانگونه که انتظار می. گردیده استمحاسبه و درج 

در  ینفر 100 صدک جامعه نمونه یرا در  ییایکن جاد فقر در زنان سرپرست خانواریمقاله مذکور، عوامل ا    

الدورتشهر 
1
.قرار داده است یش و بررسیمورد آزما 

زنان سرپرست خانوار، اساساً ناشیکه فقر موجود در ب دارد یمان یق حاضر بیجه تحقینت    ض، یاز فرهنگ تبع ین 

ه زنان را یعل یاسیکه به عنوان مثال عدم تعادل س باشد یماز فرهنگ جامعه آنان است،  یجدانشدن یکه جزئ

ل استخدام و یقانون از قب یف اصلیوظا ید چهارچوب قانونین خصوص که باین مقاله در ایا. نام برد توان یم

و مرور شود،  ی، بررسیاقتصاد یحوزه ها یدر تمام یتینان از تعادل جنسیر جهت حصول اطمیگیپ یتهایفعال

  .کند یمت یحما

                                                             
١ - Eldoret 



                                                                                               

٥ 
 

سه . کنند یمافت یز دریدرآمد آن را ن% 78و  کنند یمد یخدمات آن را تولدات و یتول% 78ا، یک ششم مردم دنی

ار دارند، یدر اختدرآمد جهان را % 6جهان که تنها  ین کشورهایرتریکشور از فق 61ت جهان در یپنجم جمع

  .)2000، یبانک جهان( کنند یم یزندگ

و مطلق از انواع فقر  یپرداخته شده که عموما فقر نسب یف متعددیتعارفقر به در نظریات اصلی موجود درباره    

عوامل نام برده  نیتر مهماز ... و  یض قومیتبع ،یستم اقتصادیس ،تیچون رشد جمع یذکر شدند و عوامل یشتیمع

و این در حالی است که اگر  شود یمرشد بی رویه و فزاینده جمعیت موجب گسترش فقر  1از نظر اکانر .اند شده

برای جوابگویی به این زمین و دیگر منابع تولیدی و به طور کلی منابع حمایتی این جمعیت دستخوش تغییر 

معتقد است که فقر  2البرایتگ. شود یمول برای مردم بسیار دشوار ی قابل قب، تأمین یک سطح زندگجمعیت نشود

که دو علت برای فقر  دارد یمنین بیان وی چ. ی استل امکانات زندگاز حداقمعیشتی به معنای عدم برخورداری 

ه معادن و ذخایر است . توده ای وجود دارد دلیل دوم ساختار دولت و  واول، عدم وجود منابع طبیعی و دسترسی ب

ر جامعه استسیستم اقتصادی حاکم  د در تعریف فقر به برآورده نشدن نیازهای اساسی به حد کفایت یا 3راچ. ب

رابرت چمبرز وضعیتی را در طرح نظری دوره  .کند یمو نسبی را برای فقر بیان  وی دو تعریف مطلق. کند یم

او معتقد است که مردم بس از اولین یورش . کشد یمتسلسل فقر و تله محرومیت و فقر فزاینده به خوبی به تصویر 

 ها آن، آسیب بذیری که به موازات افزایش سریع فقر شوند یمفقر به سرعت دچار شدیدترین وضعیت محرومیت 

ات و آراء یبا توجه به نظر .انجامد یمو حاالتی نظیر آن  4نیز در مقابل مشکالت افزایش یافته و به بی قدرتی

که از  یفیمختلف انجام شده است، تعر یکه از فقر از جنبه ها یف گوناگونیتعار یصاحبنظران مختلف و بررس

در  یناتوان زعبارتست ا یشتیقر معف«: ل استیق مدنظر قرار گرفته است به شرح ذین تحقیدر ا یشتیفقر مع

  »)مسکن(امل خوراک، پوشاک، سرپناه ش یه زندگیاول یازهایبرآورده ساختن ن
 
 
 
  

                                                             
١ - O’Connor 
٢ - Galbraith 
٣ - Rauch 
٤ - Powerlessness 
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با توجه به موارد استخراج شده از نظریات مختلف و تعریف بیشنهادی فقر، عوامل فقر به دو دسته اصلی زیر    

   :شوند یمتقسیم 

:

ه خود فرد  شوند یم، از طریق شرایط جامعه تعیین باشند یماین عوامل که عوامل فرافردی     و توسط دیگران و ن

  :ر را نام بردیموارد ز توان یماز جمله این عوامل . خورند یمرقم 

  )1979ت، یو گالبرا 1998اکانر، (امکانات و منابع مناسب  -

  ) 1970لسون، یو( یمحالت و مناطق شهر ییمات فضایتقس -

  ) 1970لسون، یو( یطبقه اجتماع -

  )1980و راچ،  1979ت، یگابرا( یستم اقتصادیساختار دولت و س -

  ) 1979ت، یگابرا( ییایجغرافت یموقع -

  )1980راچ، (ن اقشار مختلف جامعه یع درآمد بینحوه توز -

  ) 1970س، یلوئ(حاکم بر جامعه  یفرهنگ و فضا -

ندارد از  یدخالت ها آنط جامعه بوده و فرد در یاز شرا ین عوامل ناشینکه ایالزم به ذکر است با توجه به ا   

  . شود یمت یکفا ها آنط به ذکر نام ق خارج بوده و فقین تحقیحوصله ا
  

فرد است در  یو اجتماع یط زندگیاز مح یکه ناش یرونین عوامل در رابطه با خود فرد هستند و عوامل بیا   

ن عوامل یاز جمله ا. رگذار استیاست که تأث یو یتین خود فرد و مشخصات شخصیا یعنی. ندارند یریتاث ها آن

:ر اشاره کردیبه عوامل ز توان یم

 ): 1970س،یو لوئ 1998اکانر، ( یدانش و آگاه -

ه مسائل و رو یو اطالعات عموم ها دانستهمجموعه  یالت وبه طور کلیزان تحصیم ، یاجتماع یدادهایفرد نسبت ب

  .دهند یمل یفرد را تشک یسطح دانش و آگاه یجملگ

 ): 1979س،یو لوئ 1990چمبرز،  ،1970لسون،یو( یه اجتماعیسرما -

فرد  یت برایجاد احترام، اعتبار و محبوبیسازنده و سودمند که باعث ا یآن دسته از رفتارها و تعامالت اجتماع

  . شود یمر یتعب یه اجتماعی، از آنها به سرماشوند یم
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 ) : 1990چمبرز،( یضعف جسمان -

ه افراد  ها آن گردد یمکه سبب  باشد یما نقص عضو در افراد ی یاز ناتوان یکه ناش یاست جسم یده ایپد نسبت ب

 .برخوردار باشند یو شغل یاجتماع یتهایدر انجام فعال یکمتر و محدودتر ییاز توانا یسالم و قو

 ): 1979س، یلوئ( یخود باور -

  .شود یمت اعتماد به نفس یشتن است که منجر به تقویاز شناخت نسبت به خو یدرجه ا 

 ): 1979س، یو لوئ 1990چمبرز،  ،1970لسون،یو( یچانه زن قدرت -

  .شود یمگفته  یافراد در رفتارها، برخوردها و تعامالت اجتماع ییبه توانا

 ): 1970لسون،یو و 1979ت، یگالبرا(ت یقوم -

  .مختلف است یو نژادها ها تیقوماز تعلق افراد جامعه به  یناش ها تفاوتن گونه یا  

 ) :1980راچ، (ت خانوار یجمع -

  .کنند یک خانه زندگیعبارتست از تعداد افراد خانواده که تحت تکفل سرپرست خانوار که ممکن است در 

  

ه تعر      : میده یمقرار  یر را مورد بررسیز یه اصلیفرض 7جاد کننده آن یف ما از فقر و عوامل عمده ایبا توجه ب

  

ر باشدیب» یدانش و آگاه«هرچه :  1ه یفرض   .تکمتراس یشتیفقر مع، شت

  .کند یمدا یکاهش پ یشتیفقر مع، »یه اجتماعیسرما«ش یبا افزا:  2ه یفرض

ر باشدیب» یضعف جسمان«هرچه :  3ه یفرض   .تشتر اسیب یشتیفقر مع، شت

  .ابدی یمکاهش  یشتیفقر مع، »یخود باور«ش یبا افزا:  4ه یفرض

  .کند یمدا یکاهش پ یشتیفقر مع، »یقدرت چانه زن«با ارتقاء :  5ه یفرض

  .تمختلف متفاوت اس یتهایقومدر  یشتیزان فقر معیم:  6ه یفرض

  .شود یمشتر یب یشتیاحتمال فقر مع، باشد تر بزرگ» بعد خانوار«هرچه :  7ه یفرض
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مدل تحلیل نظري فقر -1شکل   

  امکانات و منابع مناسب  .1

محالت و مناطق  ییمات فضایتقس .2

  يشهر

  یطبقه اجتماع .3

  يستم اقتصادیساختار دولت و س .4

  ییایت جغرافیموقع .5

ن اقشار مختلف یع درآمد بینحوه توز .6

 جامعه 

  حاکم بر جامعه   يفرهنگ و فضا .7

یدانش و آگاه یقدرت چانه زن   

تیقوم  

یضعف جسمان  

ت خانواریجمع یه اجتماعیسرما   

يخود باور  
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همانطور . باشد یمرتبط با آن باتوجه به عوامل م یشتیوسنجش فقرمع ی، بررسقین تحقیدرا یموضوع موردبررس    

 . اند شدهل یتشک) خرد( يوفرد) کالن( ياز دودسته عوامل ساختار یشتیعوامل موثر برفقرمع ،که اشاره شد

راموردسنجش  یشتیک ازعوامل موثر برفقرمعیم شد که بطور مجزا هریتنظ يباتوجه به موارد مطروحه پرسشنامه ا    

ساکن  يدان توسط اطالعات حاصل از سرپرستان خانوارهایدرمرحله ورود به م یابیدهد و پس از اعتباریقرارم

  .ل شده استیدان مورد بحث تکمیدرم
  

عدد از کل  50ه تعداد ید که در هر ناحیم گردیه تقسیناح 3به  یبه صورت تصادف) مشهد 3منطقه (دان مشاهده یم    

  .دان مورد بحث بودندیافراد پرسش شونده، سرپرستان خانوار ساکن در م. دیل گردیعدد پرسشنامه تکم 150
  

ه ترتیل شده در میتکم يحاصل از پرسشنامه ها يداده ها    و  ها لیتحل و دیگرد SPSSب وارد نرم افزار یدان، ب

  .فتریصورت پذ ها آن ياز بر رویمورد ن يها یبررس
  

ر یبه شرح ز یشتیر خط فقر معیت زیجمع یاتیف عملیبه دست آمده از پرشنامه ها تعر يبا توجه به داده ها    

 يانه برخورداریکمتر از م ها آن) ه در گردش و درآمدیپس انداز، سرما( ياقتصاد يکه برخوردار یکسان«: باشد یم

 یه در گردش پرسش شوندگان بررسین منظور عالوه بر درآمد، پس انداز و سرمایبد .»باشد یمجامعه موجود 

فقر  يک شاخص برایف یبه تعراج یم احتین کنییف فوق تعیم خط فقر را مطابق با تعرین که بتوانیا يبرا. دیگرد

ه در گردش و درآمد پرسش شوندگان از یمربوط به پس انداز، سرما ين کار ابتدا داده هایا يبرا. میداشت یشتیمع

.Z( دش يساز استاندارد SPSS رف و سپس توسط نرم افزایدر پرسشنامه به صورت فاصله تعرحالت موجود   Score 

ن یبر هم. به دست آمد یشتیسنجش فقر مع يبرا یر استاندارد شده شاخصیمقادن یب ایسپس با ترک). دیمحاسبه گرد

ابتدا حد باال و پائ م شد یتقس ير درآمدها به سه بازه مساوید و سپس بازه مقادیانه درآمدها مشخص گردین و میاساس 

 و انه استیکمتر از م ها آنکه درآمد  ي، افرادجهیدر نت .دیف گردیدر نرم افزار تعر Downو  Center، Up يکه با نامها

  .ر خط فقر قرار دارندیز رندیگ یم قرار Down هیر در ناحیاخ يم بندیطبق تقس

و نمودار نرمال آن به  ها لیتحل ین خصوص، خروجیدر ا SPSSار انجام شده توسط نرم افز يلهایبا توجه به تحل    

  :باشد یمر یشرح ز
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  درآمد پرسش شوندگان با احتساب درصد فراوانی تجمعی درآمدهاي بی پاسخ -1جدول 

  
 Percent Valid Percent Cumulative Percent تومان

Valid 100000 10,0 10,7 10,7 

 350000 63,3 67,9 78,6 

 600000 13,3 14,3 92,9 

 800000 6,7 7,1 100,0 

 Total 93,3 100,0  

Missing System 6,7   

Total 100,0   



                                                                                               

١١ 
 

  

 
  ع نرمال درآمدینمودار توز - 2شکل 

  

  سه گانه يف بازه هایو تعر يدرآمد يدسته بند - 2جدول 

 Percent Valid Percent Cumulative Percent بازه

Valid 

missing 6,7 6,7 6,7 

center 63,3 63,3 70,0 

down 10,0 10,0 80,0 

up 20,0 20,0 100,0 

Total 100,0 100,0  

  

 ین به معنیده شده است که اینمودار به سمت چپ کش ی، چولگشود یممشاهده  ستوگرام نرمالیهمانطور که در ه    

درآمد انه یبا در نظر گرفتن مو  1با توجه به شکل . باشد یمالعه مورد مط يع نرمال درآمد در جامعه آماریعدم توز

Mean=391071 باشند یم ر خط فقریز جامعه مورد مطالعه% 10نفر معادل  15ه جه گرفت کینت توان یم .  
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XY

  :ر استیج به شرح زیکه نتا میکن یمرا محاسبه  Reincomeو  Educationر یون متغیل رگرسین تحلیدر ا
  

  الت و درآمدیتحص یب همبستگیضر -3جدول 
  

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

education ٠٠٠. ٩٫٦٣١ ٨٨٠. ١٠١٢٠٫٢١٦ ٩٧٤٦٣٫٧٦٨ 

  

ه مقاد    R ير به دست آمده برایبا توجه ب
ق مورد قبول است و معادله یفرض صفر باطل و فرض تحق .Sigو  2

  :ون به صورت استیرگرس

Y= 0,883X1 + 0  

XY

ا نام  يریمتغ    ) Reincome(ر و درآمد ین متغین ایون بیو سپس رگرس میکن یمره یذخ SPSSرا در نرم افزار  Self beliefب

  :باشد یمر یج به شرح زیکه نتا میکن یمرا محاسبه 

  

  و درآمد يخودباور یب همبستگیضر -4جدول 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

self belief ٠٠٠. ١١٫٦٤٩ ٩٤٠. ١٩١٥٫٦٥٧ ٢٢٣١٤٫٩٩٧ 

ق مورد قبول است یفرض صفر باطل و فرض تحق .Sigو  R2 ير به دست آمده براین مرحله با توجه به مقادیدر ا   

  :صورت استون به یو معادله رگرس

Y= 0,94X2 + 0  
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XY

ا نام  يریمتغ    را  Reincomeر و درآمد ین متغین ایون بیو سپس رگرس میکن یمره یذخ SPSSدر نرم افزار  Bargainingب

 :باشد یمر یج به شرح زیکه نتا میکن یممحاسبه 
  

  و درآمد یقدرت چانه زن یب همبستگیضر -5جدول 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

bargaining ٠٠٠. ٨٫٤٤٤ ٨٨٤. ٦٤١٢٫٠٠٠ ٥٤١٤٤٫٨٠٦ 

  

ق مورد قبول است و یفرض صفر باطل و فرض تحق .Sigو  R2 ير به دست آمده براین مرحله با توجه به مقادیدر ا   

  :ون به صورت استیمعادله رگرس

Y= 0,884X3 + 0  

XXXY

  و درآمد ی، قدرت چانه زنيالت با خودباوریتحص یب همبستگیضر -6جدول 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

education ٢٩٩. ١٫٠٧٤ ٢٠٨. ٢١٨٥١٫٣٢٨ ٢٣٤٥٨٫٩١٥ 

self belief ١٤٢. ١٫٥٤٣ ٥٥٦. ٨٥٥١٫٢٤٧ ١٣١٩٥٫١٧٤ 

bargaining ٤٦٩. ٧٤١. ٢٠٦. ١٧٦٧٤٫٥٤٠ ١٣٠٩٧٫٠٤٣ 

  

مورد قبول است و ق یفرض صفر باطل و فرض تحق .Sigو  R2 ير به دست آمده براین مرحله با توجه به مقادیدر ا   

به ) Bب ثابت یبا فرض صفر بودن ضر(د با درآم یو چانه زن يالت، خودباوریر تحصیون سه متغیمعادله رگرس

  :صورت است

  

Y= 0,208X1 + 0,556X2 + 0,206X3 + 0 



                                                                                               

١٤ 
 

  

جه گرفت که ینت توان یم Mean=391071انه درآمد یمشهد با در نظر گرفتن م 3قات در منطقه یپس از انجام تحق   

ر و با لحاظ یاخ يم بندیکه با تقس یدر حال. ر خط فقر قرار دارندیز يافراد جامعه آمار% 3/73نفر معادل  110تعداد 

برابر با  ين جامعه آماریر خط فقر در ای، تعداد افراد ز3جدول  يداده هاا مطابق ب ،Downو  Center، Upه یسه ناح

به  spssله یق بوسیات تحقیفرض یونیپس از انجام محاسبات رگرس .باشد یمجامعه مورد مطالعه % 10نفر معادل  15

  :م یافتیر دست یج زینتا

  

Y= 0,883X1 + 0 → Y= 0,94X2 + 0 → Y= 0,884X3 + 0 

 
                  → Y= 0,208X1 + 0,556X2 + 0,206X3 + 0  

  

ه زنیمورد قبول است و تحصق یات تحقیفرض ،جهیدر نت     زان درآمد موثر یبر م يو خودباور یالت و قدرت چان

   .باشند یم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                               

١٥ 
 

  

  

 .مت؛ سهرانت. تیریآمار و کاربرد آن در مد).1379( یآذر، عادل و مومن .1

 .امیرکبیرانتشارات  ؛هرانت. رجامعه شناسی فق ).1354. (کراچ، ج .2

رایث، جان کن .3  .همانتشارات ؛ اهرانت. يا طبیعت فقر توده ).1360. (تگالب

 .نتشارات اطالعات؛ اهرانت. یماهیت فقر عموم ).1368. (ت، جان کنتگالبرای .4

وسسه فرهنگی دانش و اندیشه ؛ مهرانت. منگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسال ).1370. (دفراهانی فرد، سعی .5

 .معاصر

 .شر نی؛ نهرانت. لت ملاز فقر تا ثرو ).1372. (وهایامی، یوجیر .6

 .کویرشر ؛ نهرانت. یتعدیل ساختاري فقر و ناهنجاریهاي اجتماع ).1378. (هبابایی، فاطم .7

 .خوارزمیشر ؛ نتهران).مجهان سوم و جهان چهار(جامعه شناسی فقر  ).1379. (نالبن، ژا .8

؛ هرانت. لچاپ او. Spss 10,0 يق و نرم افزار آماریوش تحق، رکیآمار ناپارامتر).1382. (بعقوید ی، سینیحس .9

 .ینتشارات دانشگاه عالمه طباطبائا

  

[10] WSBI(August 2006) ” The status of Access to Finance in Asia-Pacific”, WSBI Javad M. Sadeghi, 

M. Toodehroosta(2002) ” DETERMINANTS OF POVERTY IN RURAL AREAS: CASE OF 

SAVEJBOLAGH FARMERS IN IRAN”. 

[11] Paul C. Hewett (2005) “Urban Poverty and Health in Developing Countries”, 2004 The Population 

Council, Inc. 
[12] Scott w.allard(2004) ”the changing urban geography of poverty” the brookings institution The 

world bank of Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA(2005) ” Land Development, Urban 

Policy and Poverty Reduction”. 
[13] Gunnar M. Sørbø and Arne Strand(2007) ” LAND ISSUES AND POVERTY REDUCTION” 

Alemayehu Bishaw(1999) ”poverty’, U.S. Census Bureau “United Nations Common Country 

Assessment for the Islamic Republic of Iran”(2002). 

[14] Richard D. Parsons(2008) ”INCREASING OPPORTUNITY AND REDUCING POVERTY 

INNEW YORK CITY”, Bloomberg CIESIN, Columbia University1(2005) ” Urban Population, 

Poverty and Sustainable Development”, Columbia University1. 



                                                                                               

١٦ 
 

[15] Malcolm Jack(2006) ” Urbanisation, Sustainable Growth and Poverty Reduction in Asia”, Parallel 

Group 3A: Topic Paper 5. 

[16] Djavad Salehi-Isfahani(2006) ” Revolution and redis tribution in Iran: poverty and inequality 25 

years later”, Department of Economics Virginia Tech. 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


