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چكيده
فقر و نابرابری درآمد دو عامل مهم نگرانکننده در راه رسيدن به توسعه در کشورهای در حال توسعه است .در
این راستا با عنای .به اهمي .بخش کشاورزی و روستایي در اقتصاد کشور و با توجه به اینكه قسم .عمتدهای از
جمعي .ایران در مناطق روستایي زندگي مي کنند ،پژوهش حاضر به بررسي و مقایسته توزیتع درآمتد در بتين
خانوارهای روستایي شاغل در فعالي.های کشاورزی و غيرکشتاورزی و شناستایي عوامتل ترثيرگتبار بتر آن در
روستاهای شهرستان ابهر ميپردازد اطالعات مورد نياز در این پژوهش از دادههتای آمتاری هزینته و درآمتد
خانوارهای روستایي شهرستان ابهر در سال  1392بدس .آمده اس .یافتههای تحقيق نشتان متيدهتد ،ضتری
جيني افراد شاغل در بخش کشاورزی برابر با  0/55و شاغلين غيرکشاورزی  0/56بوده است .همچنتين  3دهت
باالی جامعه روستایي شهرستان ابهر 73/4 ،درصد از هزینهی کل و سه ده

فقير  3/5درصد هزینهها را به ختود

اختصاص دادهاند از سوی دیگر ،یافتههای تحقيق مؤید این اس .که خانوارهای با سرپرس .مسنتتر از ست
درآمد کمتری برخوردار بوده و خانوارهای با سرپرس .مرد ،بيشتترین هزینته را داشتتهانتد نتتای ،،حكایت .از
درآمد باالی خانوارهای با سرپرس .با س

تحصيالت باالتر دارد همچنين بين هزینه ناخالص ساالنه خانوارهای

با وضعي .شغلي مختلف ،تفاوت معنيداری وجود ندارد
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مقدمه و بررسي منابع

فقر و نابرابری درآمد دو عامل مهم نگران کنندد در را رسدیدن بده توسدده در کشدوردای در تداع توسدده اسدت
افزایش نابرابری درآمد ،ادددا

رشدد اصتددادی و کدادش فقدر را مدورد تهدیدد صدرار مدیدددد Olaniyan and

 )Awoyemi, 2005وجود نابرابری گسترد در توزیع درآمد در سطح جهانی منجر به بروز فقر و افدزایش دامنده
آن گشته است چرا که با فرض در سطحی از رشد اصتدادی ،نابرابری باال در توزیع درآمد باعد
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بیشتر و گسترش فقر میشود این عامل میتواند به آن دلیل باشد که سهم اندکی از منابع به دست آمد به اصشدار
محروم و طبقات پایین درآمدی میرسد؛ بدالو سطوح باالی نابرابری در توزیع درآمد ،توالی رشد اصتدادی و به
تبع آن ،فرآیند کادش نابرابری توزیع درآمد را کند مدیکندد تديریر منفدی ندابرابری در توزیدع درآمدد بدر رشدد
اصتدادی را میتوان از جنبهدای مختلف ارزیابی نمود ،بدنوان مثاع ،دسترسی به منابع اصتدادی و درآمدی در نزد
گرو دای رروتمند و غندی جامدده متمرکدز شدد و ایدن مدانع از دسترسدی سدایر گدرو ددا بده ایدن مندابع و انجدام
سرمایهگذاری توسط آنها میشود نابرابری باال در توزیدع درآمدد ،مزایدای تاصدل از رشدد اصتددادی را تنهدا بده
گرو دای رروتمند جامده تخدیص داد و مانع از دسترسی افراد فقیر به مزایای تاصل از رشد اصتدادی می شدود
 )Deputy of strategic planning and monitoring of president, 2008در این راستا ،اجالس دزار سازمان
ملل متحد با تمایت تقریباً دمه ردبران جهان اعالم کرد است ،بروز فقر درآمدی در کشوردای در تاع توسده از
 30درصد به  15درصد بین سالهای  1990و  2015کادش یابد  )Olaniyan and Awoyemi, 2005در ایدن بدین،
یای از اددا

اساسی توسده روستایی ،کادش و از بین بردن فقر در مناطق روسدتایی اسدت در بیشدتر طدرح ددا و

پروژ دای توسده روستایی ،منافع تاصدل از آنهدا کمتدر عایدد فقدرای روسدتایی شدد و تتدی در بیشدتر طدرح ددا،
رروتمندان سود بیشتری از اجرای آنها برد اند از این رو ،شناخت سطح درآمد و نحو ی توزیدع آن در ایدن گدرو
از کشوردا ،برای شناخت شدت فقر ضروری است از سوی دیگر ،چون بیشتر مستمندان در کشوردای جهان سوم
ساکن روستا دستند و اغلب به کشاورزی میپردازند ،شناخت توزیع درآمد در میان کشاورزان ساکن در روسدتادا
میتواند کمک شایانی به شناخت میزان فقر در آن جامده کند Toude Rousta and Mirmohamad Sadeghi,

 )2003در شرایط کنونی با عنایت به سیاستدای دولت ایدران در زمینده افدزایش جمدیدت و توسدده فدالیدتددای
اصتدادی ،ضروری است تا شیو دای تخدیص منابع که منجر به کادش نابرابری درآمددا میشود شناسایی شدوند
و نحوة تخدیص منابع بین بخشدای اصتدادی به منظور کادش نابرابری درآمددا اصالح گردندد بددیهی اسدت،
توجه به این مسئله میتواند در نحوة نگرش به سیاستگذاری اصتددادی تديریر صابدل تدوجهی داشدته باشدد در ایدن
راستا با توجه به ادمیت بخش کشاورزی و روستایی در اصتداد کشور و با مالتظهی این مسئله که صسمت عمد ای
از جمدیت ایران در مناطق روستایی زندگی میکنند ،الزم است تا جهت کادش فقدر در منداطق روسدتایی و بهبدود
توزیع درآمد اصدامات اساسی صورت گیرد ،زیرا بزرگترین عامل ایجادکنند ی فقر در مناطق روستایی نده کمبدود
درآمد ،بلاه توزیع ناعادالنه درآمد میباشد لذا به دالیل ذکر شد  ،ارزیابی نابرابری توزیدع درآمدد در جامدده و
کمّی نمودن آن و شناسایی عوامل و ریشهددای افدزایش ددندد و راداارددای کدادش آن ،موضدوعی اسدت کده
بایستی مرکز توجه اصتداددانان و برنامهدای اصتدادی صرار گیرد و به مسائل عددالت اجتمداعی و توسدده اصتددادی
پایدار توجه گردد لذا پژودش تاضر در راستای کمک به تل این مسئله ،بده بررسدی وضددیت توزیدع درآمدد در
روستادای شهرستان ابهر خوادد پرداخت ،تا ضمن بررسی وضدیت درآمدی روسدتاییان ایدن شهرسدتان بده مقایسده
توزیع درآمد در بین خانواردای روستایی شاغل در فدالیتددای کشداورزی و غیرکشداورزی پرداختده و در جهدت
شناسایی عوامل تيریرگذار بر توزیع درآمد در این منطقه دمت گمارد
با شروع صندتی شدن به ویژ پس از جنگ جهانی دوم ،پدید فقر دمدوار بده نحدوی از انحدا افادار جوامدع
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بشری ،به ویژ کشوردای در تاع توسده را بیشتر بده خدود مشدغوع کدرد اسدت ایدن جوامدع بدا توجده بده سدطح
صرارگیری در مدار توسده ،به تل این مدضل پرداخته و با اتخاذ رادبرددایی چون رشدد اصتددادی ،رشدد تدومم بدا
توزیع و  ...درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند اما در بسیاری موارد ،خدوصداً در کشدوردای
جهان سوم به دالیل مختلف ،گرو کثیری از مردم از اررات توزیدی رادبرددای رشد برخوردار نشدند و این امدر
منجر به بروز شاا دای اصتدادی ،اجتماعی و گسترش پدید فقر گردید در دده  19٨0وضدیت فقدرا دمچندان
بدتر شد ،به گونهای که بانک جهانی ،این دده را ددهی فراموش شدن فقرا نامیدد ددده  1990چدار ای نبدود جدز
تغییر رادبرددای توسده ،از رادبرددای رشد به رادبرددای فقرزدایی ،لذا این دده ،دده جندگ بدا فقدر نامیدد شدد
 )Johansen, 1993نظریات مختلفی در ایدن دوران در ارتبداب بدا چگدونگی دمسدویی رشدد اصتددادی و توزیدع
درآمد در جهت بهر مندی تمام اصشار اجتماع از موادب رشدد مطدرح گردیدد کده ددر یدک ضدمن سدتایش نقدش
عدالت توزیدی در جامده ،به بررسی تقدم و تيخر آنها پرداخته و سدی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطده ایدن
دو با یادیگر داشتند
در مناطق روستایی که دارای اصتداد ناپایدار دستند ،فقر گسترد است در مقایسه با گذشته ،رویارددای فدلدی
توسده روستایی دیدگا جامعتری را به تدویب رساند است که بر مبنای آن شدناخت مودبدتددای متندوع منداطق
روستایی بویژ مندابع درآمدد خانوارددای روسدتایی مدورد تيکیدد اسدت ;OECD, 2006; World Bank, 2007

 )Mollers and Buchenrieder, 2011گفتنی است ،در بررسی توزیع درآمد تئوریددای متددددی شدال گرفتده
است براساس ترتیب تاریخی و ارتباب بین نظریات ،سادوتا ) (Sahota, 1987نظریات توزیدع درآمدد را بده نظریده
توانایی ،نظریه تدادفی ،نظریه انتخاب فردی ،نظریه سرمایه انسانی ،نظریات مبتنی بر نابرابری تحددیالت ،نظریدات
مبتنی بر ارث ،نظریات ادوار زندگی ،نظریات بازتوزیع درآمد عمومی ،نظریدات تاامدل یافتده و نظریدات عددالت
توزیدی تقسیم نمود اسدت دمچندین بررسدی اردر رشدد و توسدده بدر ندابرابری بدا پدژودش کدوزنتس

Kuzents,

)1955آغاز شد است کوزنتس رشد مدرن اصتدادی را به صورت افزایش مدداوم درآمدد سدرانه یدا تولیدد سدرانه
کارگر که غالباً با افزایش در جمدیت و تغییرات ساختاری گسترد دمرا است ،تدریف کرد است براسداس نظدر
وی ،دو عامل در افزایش نابرابری تا سطح مدینی از توسده اصتدادی مورر میباشد :یای تمرکز پسانداز در دسدت
باالترین گرو دای درآمدی و دیگری ساختار اشتغاع بدورت فرآیند صدندتی شددن و شهرنشدینی Abou Nouri

)and Abbasi Ghaderi, 2007
دمچنین لوئیس ،در مدع دو بخشی خود مشتمل بر یک بخش مدیشتی روستایی که دارای نیروی کدار مدازاد بدا
تولید نهایی صفر و یک بخشی صندتی شهری نوین که در آنجا نیروی کار دارای تولید نهایی بداال اسدت ،اسدتدالع
می کند که با انتقاع نیروی کار از بخش سنتی به بخش مدرن ،بخش نوین با سرعت بیشدتری از بخدش سدنتی رشدد
می کند و سهم نسبی سود درآمد ملی افزایش خوادد یافت این مسيله سبب نابرابرتر شدن توزیع درآمدددا خواددد
شد در بلندمدت زمانی که فرصت دای ایجاد اشتغاع افزایش یافت و بخش سنتی نیز توسده یافت ،توزیع درآمد به
طور خودکار تثبیت شد و نیز عادالنهتر خوادد شد  )Gharebaghian, 1996از سوی دیگر ،مطالدات انجام شد
توسط  De Janvryو دماارانش و دمچنین  Kinsleyنشان میددد که تنوع درآمد نه تنها رابطه مثبتی با ردروت و
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دارایی دارد ،بلاه توانایی برای رویارویی با شوكدا را افزایش داد و بدبارت دیگر ،تنوع آسدیبپدذیری مدیشدت
را کادش میددد )Schwarze & Zeller, 2005
علیرغم این تفار ،بارت و دمااران ) ،(Barret et al,. 2001نشان داد اند که خانواردای روستایی درآمدشان
را عمدتاً با اتاا به دارایدی ددای سدرمایه طبیددی ،انسدانی و فیزیادی در میدان دیگدر فدالیدتددای درآمددزا بدسدت
میآورند  )Ndambiri et al,. 2012چناناه در مطالدات آمد است ،بیش از دو سدوم خانوارددای بددون زمدین،
منبع اصلی درآمدشان از بخش غیرکشاورزی تيمین مدیشدود  )Vatta et al,. 2008چناناده مطالددات دیگدر نیدز
مؤید این مطلب بود و نشان داد اند که در کشوردای در تاع توسده ،تجزیه و تحلیل دصیق از منابع درآمدد منداطق
روسددتایی ،ادمیددت فددو الددداد ی اشددتغاع در فدالیددتدددای غیرکشدداورزی را در افددزایش درآمددد نشددان داد اسددت
 ) Reardon et al,. 2007; Mollers and Buchenrieder, 2011بدبدارت دیگدر ،یدک ارتبداب صدوی بدین سدهم
درآمد غیرکشاورزی و مجموع درآمد خانوار وجود دارد خانواردای فقیر در مقایسه با خانواد دای مرفهتر ،تمایل
کمتری به انجام فدالیتدای غیرکشاورزی دارند در این راستا گفتنی اسدت ،تندوع بخشدیدن بده فدالیدتددا ارتبداب
بسیاری با انواع مختلف داراییدا مانند سرمایه اجتماعی ،انسانی و فیزیای دارد )Schwarze & Zeller, 2005
اگر کشوردای در تداع توسدده در دوران صدندتی شددن بیشدتر از پدروژ ددای سدرمایه و تانولدوژیبدر اسدتفاد
میکنند که اتتیاج به نیروی کار کمتری دارد ،در نتیجه میزان بیااری شهری افزود میشود و بیشدتر نیدروی کدار
مهاجر روستایی ،جذب فدالیتدای ساختمانی که نیاز به تخدص و مهارت ندارند ،میشوند در این تاع بده علدت
پایین بودن سطح دستمزددا بین کارگران ساختمانی نسبت به کارگران صندتی ،اختال

درآمدد بدین کدارگران در

مناطق شهری نیز شدت خوادد یافت  )Gharebaghian, 1996; Ahmadi, 2003عالو بدر ایدن ،وضددیت تولیدد
درآمد در در جامدهای ،عالو بر جنبه دای اصتددادی ،در ابدداد سیاسدی و اجتمداعی نیدز تدائز ادمیدت اسدت و ددر
رویارد اصتدادی به توزیع درآمد ،ناگزیر پیآمددای سیاسی و اجتماعی نیز خوادد داشت )Ahmadi, 2003
نگادی گذرا به تاریخچه توسده روستایی نشان می ددد که طی ددهددای  1950و  ،1960توسدده کشداورزی بده
عنوان مهمترین عامل در توسده روستایی مورد توجه صرار گرفت ،در اواخر دده  1960و در طوع دده  1970شدادد
تيکید بیشتر بدر افدزایش بدازددی کشداورزی بدودیم ،ولدی تجربده نشدان داد کده بدا وجدود افدزایش کدل تولیددات
کشاورزی ،نابرابری دا به دلیل توزیع نامناسب این افزایش تولید ،تشدید شد است  )Barati, 2006در ساعددای
اخیر و بدد از عنوان شدن طرح کادش فقر در جهان ،چگونگی توزیع درآمد بیشتر از صبل مورد توجه صرار گرفت،
زیرا در دنیای امروز بزرگترین عامل ایجادکنند ی فقر ،نه کمبود درآمدد بلاده توزیدع ناعادالنده آن اسدت و طبدق
موازین علمی تقسیم درآمد در یک کشور باید به نحوی باشد کده سدهم بیشدتری از مدردم در طبقده متوسدط جدای
بگیرند در یک جامده متدادع شمار رروتمنددان و فقیدران کشدور بسدیار کدم اسدت زیدرا وجدود گدرو ددای بسدیار
پردرآمد یا بسیار کم درآمد نشان ددندد ی توزیدع نامتناسدب ردروت در آن منطقده اسدت بدرای محاسدبهی میدزان
عدالت در توزیع درآمد از سهم درآمدی که در یک از گرو دای جامده به دست مدیآورندد ،اسدتفاد مدیشدود،
اگر فاصله بین درآمدی که د درصد پایینترین گرو جامده به دست میآورد با درآمد د درصد از رروتمندترین
افراد ،تفاوت زیادی داشته باشدد ،نشدان ددندد ی توزیدع ناعادالنده درآمدد در یدک سدرزمین اسدت Deputy of
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 )strategic planning and monitoring of president, 2008در ایدن زمینده )Quah, 1997 ،ادعدا مدیکندد،
نابرابری مالایت زمین بطور گسترد ای برای توضیح سطح باالیی از نابرابری درآمد در اصتداددای در تاع توسدده
کشاورزی تحت سلطه در نظر گرفته میشود اما مسئله اصلی در اینجا این اسدت کده آیدا ندابرابری مالایدت زمدین
می تواند به توضیح رونددای اخیر افزایش گسترد د ر ندابرابری درآمدد کمدک کنددا بدرای بسدیاری از کشدوردا،
وجود یک ارتباب مستقیم بدید است؛ اما با این تاع ،بطور غیرمستقیم نابرابری زمین ممان است بیانگر افدزایش در
نابرابری درآمد بدا فشدار تدداصل دسدتمزد در بخدش روسدتایی باشدد  )Ndambiri et al,. 2012از سدوی دیگدر،
الگودای رشد ،تغییر در توزیع درآمددا و فرصتدا و میزان کادش فقر ،بازتاب مجموعهای از تدامل سیاستددا و
نهاددا است و امروز درك عوامل مؤرر در رشد نابرابر و سازوکاردای اختداص منافع رشد به افدراد فقیدر بدرای
تنظیم رادبرددای کادش فقر یک ضرورت است
برابر مطالده ،عوامل مورر بر پراکندگی توزیع درآمد ضریب جینی) را در موارد زیر میتوان ردیابی نمود:
 فقدان سرپرست خانوار :خانواردای با سرپرست زن ،چون تحرك اصتدادی کمتری دارند ،ارتقای توزیع درآمدددر آنها کمتر و فقر بیشتر است
 سطح تحدیلی اعضای خانوار :درجات مختلف تحدیلی اعضای خانوار بر توزیع درآمد تاریر میگدذارد درچدهسطح سواد خانوار بیشتر باشد ،تحرك اصتدادی خانوار بیشتر و از درآمد باالتری برخوردار خوادند بود) به طدوری
که ضریب خط فقر در خانواد دایی که سرپرست آنها تحدیالت عالیه دارند ،تدود  25درصد کادش مییابد
 تمرکزگرایی :توزیع نابرابر اماانات دولتی و ملی در شدهردای بدزرس سدبب ایجداد ندابرابریددای منطقدهای درکشور میشود به عنوان مثاع ،ساونت در روستادای استاندای شرصی 25 ،درصد ضریب ریسدک فقدر را افدزایش
می ددد
 بیااری :بیااری در شهر  ٨درصد و در روستا  11درصد ،ریسک فقیر شدن را افرایش میددد تحرك اصتدادی خانوار :با میزان اشتغاع اعضای خانوار رابطده مسدتقیمی دارد چده تدددادی از اعضدای خدانوادشاغل دستند).

وجه تمایز این مطالده بدا سدایر مطالددات ایدن اسدت کده ایدن تحقیدق بده بررسدی وضددیت دزینده ناخدالص سداالنه
خانواردای روستایی ،مقایسه وضدیت توزیع درآمد در بین شاغلین دو بخش کشاورزی و غیرکشداورزی بدا تيکیدد
بر ویژگی دای روستاییان شامل سن سرپرست خانواردا ،جنس سرپرست خانواردا ،سدطح تحددیالت و ندوع شدغل
پرداخته است
مواد و روشها

پژودش تاضر با روش توصیفی -تحلیلی انجام پذیرفته است در این مطالده برای سنجش توزیع درآمد ،از منحنی
لورنز ،ضریب جینی ،نسبت سهم گرو دای پردرآمد به سهم گرو دای کم درآمد و مقایسهی ددکدا و پنجکدا
و دمچنین به منظور بررسی عوامل مؤرر بر توزیع درآمد دمچون سن سرپرست خانواردا ،جنس ،سطح تحددیالت
و نوع شغل ،از ضریب دمبستگی پیرسون استفاد شد است
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جدول -1پيشينه م العاتي تحقيق
Table 1- Literature Review
ردیف

پژودشگران

ساع

Row

Researchers

Year

1

Ndambiri,. et al

2012

2

& Möllers
Buchenrieder

2011

3

& Abou Nouri
Abbasi Ghaderi

2007

4

Barati

2006

5

& Mahdavi Adeli
Ranjbaraki

2005

6

& Toude Rousta
Mirmohamad
Sadeghi

2003

7

Galli & Hoeven

2001

٨

& Canagarajah
Bhattamishra

2001

9

& Jahangard
Mahboub

2000

10

Kakwani & Pernia

2000

یافتهدا

دد

Outcomes

Goal

درآمد تاصل از فدالیتدای غیرکشاورزی باالترین ضریب جینی را
تحلیل توزیع درآمد و مدیشت

نشان داد دمچنین توزیع درآمد در بین خانواردای غیرکشاورز از

خانواردای کشاورز و باغدار

وضدیت مطلوبتری نسبت به خانواردای کشاورز برخوردار بود
است

اررات اشتغاع در بخشهای
غیرکشاورزی بر رفا و توزیع
درآمد کشاورزان مناطق روستایی
برآورد ارر تورم و بیااری بر توزیع
درآمد

نتایج نشان داد اشتغاع در بخشدای غیرکشاورزی در توزیع درآمد
روستاییان از طریق پایداری زندگی کشاورزان فقیرتر و خرد
کشاورزان و دمچنین تدوع منابع درآمدی بیشتر برای کشاورزان
متوسط میشود
تورم باع

افزایش سهم چهار بیستک اوع درآمدی و کادش سهم

بیستک پنجم شد است بیااری باع کادش سهم دو بیستک اوع
درآمدی و افزایش سهم درآمدی شدت درصد باال شد است
میزان نابرابری در توزیع درآمد بین خانواردایی که تنها به کشاورزی

بررسی وضدیت توزیع درآمد در
بین خانواردای روستایی کشاورز و
غیرکشاورز

اشتغاع داشتهاند ،بیشتر از خانواردایی بود که تنها به فدالیت
غیرکشاورزی اشتغاع داشتهاند
بهترین وضدیت توزیع درآمد مربوب به خانواردایی بود که عالو بر
اشتغاع در کشاورزی به فدالیتدای غیرکشاورزی نیز مشغوع بود اند
و مقدار ضریب جینی در این گرو  0/36تدیین گردید است

بررسی رابطه بلندمدت بین رشد

نتایج این تحقیق نشان میددد که فرضیه کوزنتس در این دور در

اصتدادی و توزیع درآمد در ایران

ایران صاد نیست و یک رابطه دمگرایی بلندمدت مثبت میان رشد

طی ساع دای  1347تا 13٨0

اصتدادی و شاخص توزیع نابرابر درآمد ضریب جینی) وجود دارد

بررسی وضدیت توزیع درآمد
کشاورزان در دو ناتیه ی دشت و
کو

میزان نابرابری درآمد در ناتیهی کو بیشتر از ناتیهی دشت بود
است نابرابری در توزیع درآمد کل در نواتی دشت و کو بیشتر از
منابع کشاورزی نشيت میگرفته و درآمددای غیرکشاورزی در این
نابرابری نقش کمتری داشتهاند

ارر سیاست پولی و تورم بر نابرابری
اصتدادی در کشوردای در تاع
توسده
مقایسه توزیع درآمد در بین
خانواردای با فدالیتدای زراعی و
غیرزراعی

اجرای سیاستدای پولی انقباضی در کشوردایی که تورم باال دارند،
در کادش نابرابری مؤرر واصع شد است
درآمددای تاصل از فدالیتدای غیرزراعی نسبت به زراعی موجب
بهبود وضدیت توزیع درآمد در بین خانواردای روستایی شد است
این وضدیت در بین خانواردای واصع در سطوح پایین درآمدی بهتر
از سطوح باالی درآمدی بود است

تيریر توزیع مجدد درآمد به نفع
گرو دای درآمدی پایین بر
متغیردای کالن اصتدادی ایران

توزیع مجدد درآمد به نفع گرو دای روستایی ارر مثبت بر بخشدای
تولیدی اصتداد دمچون کشاورزی ،مددن و صندت و ارر منفی بر
تولید بخش خدمات خوادد داشت میان توزیع عادالنهتر درآمددا و
رشد اصتدادی تضادی مشادد نمیشود
تولید ناخالص داخلی واصدی سرانة کشور در بین ساعدای -1993

رشد فقرزدا و نابرابری درآمدی

1992و  1997-199٨دارای رشد ساالنة  4/6درصد بود است در
طی این دور دا افزایش در نابرابری ،موجب کادش تغییر ساالنة
شاخص فقر به اندازة  3/1درصد شد است
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آمار و اطالعات مورد نیاز در این پژودش در دو بخش کتابخانهای یا اسنادی و میدانی داد دای طرح آمارگیری
دزینه و درآمد خانواردای روستایی شهرستان ابهر در ساع 1392؛ مرکز آمار ایران) به دست آمدد اسدت در ایدن
تحقیق پس از جمعآوری و استخراج داد دای مورد نظر ،جهت انجام محاسبات آماری از نرمافدزار آمداری SPSS

و  Excelاستفاد شد است بر این اساس سؤاالت پژودش عبارتند از:
 -1وضدیت دزینه ناخالص ساالنه خانواردای روستایی شهرستان ابهر چگونه استا
 -2وضدیت توزیع درآمد در بین شاغلین دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی چه تفاوتی با یادیگر داردا
 -3آیا ویژگیدای روستاییان شامل سن سرپرست خانواردا ،جنس سرپرسدت خانوارددا ،سدطح تحددیالت و ندوع
شغل تيریر مدنیداری بر توزیع درآمد در بین روستاییان شهرستان ابهر داردا
نتای ،و بحث

سن :براساس یافتهدای تحقیق مندرج در اطالعات جدوع  ،2میانگین سن افراد مورد مطالده تقریباً  49/٨ساع بدود
که جوانترین آن دا  22ساع و مسنترین آن دا  ٨0ساع سن داشته است بیشترین فراوانی مربدوب بده گدرو سدنی
 31تا  40ساع و کمترین آن مربوب به گرو سنی  60-51ساع میباشد
جنس :نتایج توزیع فراواندی مربدوب بده جنسدیت سرپرسدت خانوارددا نشدان مدیدددد کده  ٨7/2درصدد  6٨نفدر)
سرپرستان خانواردا مرد و  10نفر  12/٨درصد) آن دا زن میباشند
وضدیت تيدل :دمچنین نتایج توزیع فراوانی افراد مورد مطالده بر اساس وضددیت تيددل نشدان مدیدددد کده ٨0/٨
درصد  63نفر) دارای دمسدر بدود اندد 15/4 ،درصدد  12نفدر) دمسرشدان فدوت نمدود  2/6 ،درصدد  2نفدر) از
دمسرشان جدا شد اند و  1/3درصد  1نفر) درگز ازدواج نارد اند
میزان تحدیالت :براساس نتایج جدوع  2میتوان گفت 2٨/2 ،درصد سرپرسدت خانوارددای روسدتایی شهرسدتان
ابهر بیسواد بود اند 24/3 ،درصد دارای تحددیالت ابتددایی 16/7 ،درصدد سدیال 19/2 ،درصدد دارای مددرك
دیپلم و  11/6درصد نیز دارای مدرك تحدیلی دانشگادی بود اند
وضدیت شغلی :از سوی دیگر داد دای مرتبط با وضدیت اشتغاع تداکی از آن اسدت کده  73/1درصدد سرپرسدت
خانواردا شاغل بود اند 20/5 ،درصد بیاار 1/3 ،درصد خانهدار و  4نفر نیز مشاغل دیگری داشتهاند
نوع شغل :بر این اساس ،یافتهدای تاصل از توزیع فراوانی سرپرست خانواردا بر اساس ندوع شدغل نشدان مدیدددد
که شغل  29/5درصد  23نفر) کشاورزی بود که در بین کشاورزان نیز  17نفر زارع 4 ،نفر دامدار و  2نفر باغدار
بود اند  70/5درصد  55نفر) غیرکشاورز بود اند و از بین آنها نیز  3نفدر کارمندد 10 ،نفدر خدود اشدتغاع 16 ،نفدر
بیاار 1 ،نفر خانهدار و  4نفر مشاغل دیگری داشتهاند
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 ویژگيهای توصيفي خانوارهای روستایي شهرستان ابهر-2جدول
Table 2- Descriptive characteristics of rural households Abhar county
شرح

طبقه بندی

فراوانی

درصد

Description
جنسیت

Classify
Man مرد

Abundance
68

Percent
82.2

Sex

Woman زن

10

12.8

Total جمع

78
12
19
12
9
12
14
78

100
15.4
24.4
15.4
11.5
15.4
17.9
100

20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
Totalجمع

سن
age

وضدیت تيدل

Married متيدل

63

80.8

Marital status

Spouse زوجه

12

15.4

Divorced مطلقه

2

2.6

Never married غیر متيدل

1

1.3

Total جمع

78

100

تحدیالت

Illiterate بی سواد

22

28.2

Education

Elementary ابتدایی

19

24.3

Third grade of Secondary school سیال

13

16.7

Diploma دیپلم

15

19.2

Associate and higher degrees فو دیپلم و باالتر

9

11.6

Total جمع

78

100

وضدیت شغلی

Employed شاغل

57

73.1

Job status

Unemployed بیاار

16

5.1

Housewife خانه دار

1

2.6

Other jobs سایر مشاغل

4

3.8

Total جمع

78

100

Cultivation زارع

17

21.8

Live stock دامدار

4

5.1

Orchardman باغدار

2

2.6

3

3.8

Self-employed خود اشتغاع

10

12.8

Worker کارگر

21

26.9

Unemployed بیاار

16

20.5

Housewifeخانه دار

1

1.3

Other jobsمشاغل دیگر

4

5.1

78

100

نوع شغل
Job Type

Farmerکشاورز
Employeeکارمند
Nonfarmغیرکشاورز

Total جمع

Source: Research findings

 یافتهدای تحقیدق:ميخذ
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فرضيه اول

میانگین دزینه ناخالص ساالنه در بین خانواردای کشاورز شهرستان ابهر بیشتر از خانواردای غیرکشاورز است
نتایج بررسی دزینه ناخالص ساالنه خانواردای کشاورز و غیرکشداورز در سداع  1392نشدان مدیدددد کده میدانگین
دزینه ساالنه خانواردای کشاورز در طی دور ی آماری مورد بررسی  ٨0972٨19ریداع بدود و تدداصل و تدداکثر
دزینه این گرو از افدراد بده ترتیدب برابدر بدا  9539526و  414101476مدیباشدد دمچندین میدانگین دزینده سداالنه
خانواردای غیرکشاورز 60774147ریاع و تداصل و تداکثر دزینه این گرو از افراد به ترتیب برابر بدا  141٨٨٨٨و
 3٨1636190بود است بدین ترتیب مشخص میشود میانگین دزینه ناخالص سداالنه خانوارددای کشداورز زارع،
باغدار ،دامدار) در ساع  1392بیشتر از خانواردای غیرکشاورز خوداشتغاع ،کارمند ،کارگر ،بیاار) بود است
جدول -3ميانگين هزینه ناخالص داخلي ساالنه خانوارهای کشاورز و غير کشاورز
Table 3- The average cost of annual GDP farmer and non-farm households
انحرا

مدیار

میانگین

شغل

تداکثر

تداصل

Mean

Job

Maximum

Minimum

Standard deviation

کشاورز زارع ،دامدار ،باغدار)

414101476

9539526

70344276.6

80972819

381636190

1418888

98191602.1

60774147

Non-farmer (Self-employed,
)Employee, worker, Unemployed
جمع

414101476

1418888

77337016.4

60774147

Total

Farmer (Tiller, Orchardman,
)Livestock
غیر کشاورز خود اشتغاع ،کارمند ،کارگر ،بیاار)

Source: Research findings

ميخذ :یافتهدای تحقیق

فرضيه دوم

وضدیت درآمد شاغلین فداع در بخش کشاورزی با درآمد شاغلین فدداع در بخدش غیرکشداورزی شهرسدتان ابهدر
تفاوت مدناداری نشان میددد
منحنی لورنز ،ضرایب جینی و نسبت سهم ددکدای مختلف

اگر در یک دستگا مختدات روی محور طوعددا "درصدد تجمددی جمدیدت" و روی محدور عدرضددا "درصدد
تجمدی درآمد" مشخص شد  ،سپس نقاب با طوع و عرض دای مختلف نمونه یا جمدیت مدوردنظر بده ددم وصدل
شوند ،منحنی لورنز به دست می آیدد ،بده عبدارتی منحندی لدورنز مادان دندسدی نقداطی اسدت کده مختددات آنهدا
درصددای تجمدی جمدیت و درآمد است در چه توزیع درآمدد در جامدده ندابرابرتر باشدد ،منحندی لدورنز از صطدر
فاصله ی بیشتری خوادد گرفت ،به این ترتیب با مشادد ی منحنی لدورنز رسدم شدد بدرای یدک جامدده مدی تدوان
تدویری تقریبی از چگونگی توزیع درآمد را در آن جامده مجسم کرد بدین ترتیب برای به دست آوردن منحندی
لورنز ،ابتدا درصددای تجمدی جمدیت و درآمد برای در دو گرو شدغلی محاسدبه گردیدد نتدایج ایدن آزمدون در
جدوع  4صابل مالتظه است
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جدول -4درصد جمعي .و هزینه ناخالص ساالنه گروههای شغلي مجزا
Table 4- Percent of the total population and gross annual cost to the separation of occupational groups
شاغل در بخش کشاورزی

شاغل در بخش غیر کشاورزی

Employed in agriculture
درصد تجمدی درآمد
درصد تجمدی جمدیت

Employed in non-agricultural sector
درصد تجمدی درآمد
درصد تجمدی جمدیت

Cumulative percentage of
population
9.52
19.04
29.57
41.85
51.38
61.90
71.42
80.95
90.47
100

Cumulative percentage of
population
10.9
20
30.9
41.81
52.72
61.81
72.72
81.81
90.90
100

Cumulative percentage of
income
37.23
57.97
72.26
83.58
88.14
91.53
94.34
96.82
98.66
100

Cumulative percentage of
income
42.05
58.04
71.70
81.54
89.32
93.82
96.97
98.63
99.59
100

Source: Research findings

ميخذ :یافتهدای تحقیق

دمان طور که در نمودار  1صابل مشادد است ،منحنی لورنز مربوب به کشاورزان نسبت بده غیرکشداورزان تفداوت
چندانی نداشته و فقط منحنی لورنز کشاورزان اندکی به خط برابری کامل درآمد نزدیکتر اسدت کده ایدن بیدانگر
این است که توزیع درآمد در بخش کشاورزی اندکی متدادعتر میباشد

نمودار  -1منحني لورنز مربوط به شاغلين کشاورزی و غيرکشاورزی
Figure1- The Curve related to farm and non-farm jobs

روش دیگر سنجش توزیع درآمد ،روش جبری است که جینی ،آماردان ایتالیایی آن را ابداع کرد اسدت ،در ایدن
روش مساتت بین منحنی لورنز و صطر مربع را بر مساتت ندف مربع تقسیم میکنند؛ به این ترتیب مقددار ضدریب
جینی بین صفر و یک خوادد بود بدد از مرتب کردن صددودی درآمدد سدرانه خانوارددا ،داد ددا بده گدرو ددای
مساوی تقسیم شد  ،سپس تدیین میشود که در یک از گرو دای مورد نظر چه درصدی از درآمدد جامدده را بده
خود اختداص داد اند ضریب جینی با داد دای گرو بندی شد از فرموع زیر محاسبه میشود:
)  yi

N 1

i 1

(y
i 1

1
N

G 1

 :Gضریب جینی؛  : Yiدرصد تجمدی درآمد خانواردا؛  :Nتدداد گرو دای درآمدی)
با توجه به رابطه فو  ،ضریب جینی عددی بین  0و  1اختیار میکند که صفر بده مدندای برابدری کامدل و ضدریب
جینی  1نیز به مدنای نابرابری کامل خوادد بود به عبارت دیگر در چه ضریب جینی به عدد  1نزدیکتر باشد بده
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مدنای آن است که توزیع درآمد در آن اصتداد نابرابرتر است
با این توضیح ،نتایج بررسی ضریب جینی دو گرو شغلی تاکی از این است که ضریب جیندی افدراد شداغل در
بخش کشاورزی برابر با  0/55بود و در مقابل ضریب جینی شاغلین غیرکشاورزی  0/56بود است
جدول  -5ضری

جيني دو گروه شغلي مجزا

Table 5- Gini coefficients in the separation of occupational groups
ضریب جینی

گرو دای شغلی

Gini coefficient
0.55

Occupational groups
شاغل در بخش کشاورزی

0.56

Employed in agriculture
شاغل در بخش غیر کشاورزی
Employed in non-agricultural sector
Source: Research findings

ميخذ :یافتهدای تحقیق

نسبت سهم دزینهی گرو دای پردرآمد و کم درآمد خانواردای روستایی شهرستان ابهر

یای از مدیاردای متداوع در بررسی وضدیت توزیع درآمد ،محاسبهی نسبت سهم دزینهای گرو دای پدر درآمدد و
کم درآمد است مهمترین تالتدا در این مدیدار ،محاسدبهی سدهم  20درصدد خانوارددای پردرآمدد بده سدهم 40
درصد خانواردای کم درآمد و نیز نسبت سهم  10درصد خانواردای پردرآمد به  10درصد خانواردای کم درآمد
است ،البته این نسبت را بنابر سلیقه میتوان تغییر داد ،ولی استفاد از این دو نسبت رایجتدر از دیگدر نسدبتداسدت
بدیهی است که در چقدر میزان این نسبتدا بزرگتر باشد میزان نابرابری دم بیشتر است در پدژودش تاضدر ،ابتددا
سهم  20درصد پردرآمدترین خانواردا ،سهم  40درصد خانوارددای متوسدط و سدهم  40درصدد کدم درآمددترین
خانواردا محاسبه گردید و سپس نسبت سهم  20درصد پردرآمدترین خانواردا به سهم  40درصد کدم درآمددترین
خانواردا و نسبت سهم  10درصد پردرآمدترین خانواردا به سهم  10درصد کم درآمدترین خانواردا محاسبه شد
جدول  -6سهم ده

های خانوارهای روستایي در من قه مورد م العه

Table 6- Deciles proportion of rural households in the study area
تمامی روستائیان

غیر کشاورز

کشاورز

شرح

The whole villagers

Non-farm

Farmer

6.7

6.2

8.5

Description
سهم  %40کم درآمدترین خانواردا

32.9

35.8

33.6

40.4

58.1

57.9

9.1

9.4

6.8

77.3

74.4

27.9

Share 40% lowest income households
سهم  %40خانواردای با درآمد متوسط
40% of middle-income households
سهم  %20پردرآمدترین خانواردا
20% profitable share of households
سهم  %20پردرآمدترین خانوار دا به سهم  %40کم درآمدترین خانواردا
proportion in 20% profitable to the share of 40% lowest income
households
سهم  %10پردرآمدترین خانواردا به  %10کم درآمدترین خانواردا
proportion in 10% of profitable households to the share of 10%
lowest income households
Source: Research findings
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نتایج بررسی سهم  20درصد پردرآمدترین خانواردا نشان میددد که این گرو  ،در بدین کشداورزان  57/9درصدد
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دزینه ،در بین غیرکشاورزان  5٨/1درصد دزینه و در بین کل افراد جامده روسدتایی شهرسدتان ابهدر  40/41درصدد
دزینه را دارا بود اند
نتایج بررسی سهم  40درصد فقیرترین خانواردا نشان میدددد کده ایدن گدرو  ،در بدین کشداورزان  ٨/5درصدد
دزینه ،در بین غیرکشاورزان  6/2درصد دزینه و در بین کل افراد جامده روستایی شهرستان ابهر  6/6درصدد دزینده
را به خود اختداص داد بودند
دمچنین سهم  40درصد خانواردای متوسط نیز نشان میددد که گرو مذکور ،در بین کشاورزان  33/5درصدد
دزینه ،در بین غیرکشاورزان  35/٨درصد دزینه و در بین کل جامده روستایی مدورد مطالدده  32/9درصدد دزینده را
دارا بود اند
محاسبه نسبت سهم دزینهی گرو دای پر درآمد به کم درآمد نیز بررسی شد و نشان میددد که نسبت سهم 20
درصد پردرآمدترین خانواردای کشاورز به سهم  40درصد کم درآمدترین این خانوارددا برابدر بدا  6/٨بدود  ،ایدن
نسبت برای خانواردای غیرکشاورز  9/4و برای کل جامده روستایی شهرستان ابهر برابر  9/1میباشد
نسبت سهم  10درصد پردرآمدترین خانواردای کشاورز به سهم  10درصد کم درآمدترین این خانواردا27/9 ،
بود  ،این نسبت برای خانواردای غیرکشاورز  74/4و برای کل جامده روستایی شهرستان ابهر برابر  77/3میباشد
سهم دزینه ناخالص ددکدای مختلف

برای تدیین ددکدا و پنجکدای درآمدی ،نخست کل افراد جامده از نظدر سدطح درآمدد از کوچدک بده بدزرس
مرتب میشوند ،سپس این افرد به د گرو ددک) یا پنج گرو پنجک) تقسیم میشوند و جمع درآمد ددر طبقده
محاسبه میگردد ،در چقدر ددکدا و یا پنجکدای با درآمد کم ،با ددکددا و یدا پنجدکددای بدا درآمدد زیداد
اختال

بیشتری داشته باشد ،نابرابری درآمدی بیشتر است و بالداس در چه اخدتال

کمتدر باشدد ،توزیدع درآمدد

متدادعتر است  )Todeh Rousta & Mirmohammad Sadeghi, 2003از مدیار ددکدا و پنجدکددا بده طدور
مستقل و یا به عنوان مدیار تامیلی در کنار منحنی لورنز و ضریب جینی استفاد میشود
بدین ترتیب ،نتایج بررسی سهم ددکدای مختلف از دزینهدا در بین روستاییان شهرستان ابهر نشان میددد کده
رروتمندترین ددک 40/2 ،درصد از دزینهی کل را داشته و فقیرترین ددک تنها  0/4درصد دزینه کل را بده خدود
اختداص داد است دمچنین نتایج نشان میددد که  3دددک بداالی جامدده  73/4درصدد از دزیندهی کدل را دارا
بود و  7ددک دیگر تنها  30درصد دزینهدا را به خود اختداص داد اند از سدوی دیگدر ،سدهم سده دددک فقیدر
نشان میددد که این ددکدا تنها  3/5درصد دزینهدا را به خود اختداص داد که این مقددار در مقابدل سدهم سده
ددک باالی جامده بسیار ناچیز است
سهم دزینه پنجکدای مختلف

جدوع  ٨سهم در یک از پنجکدا را از کل دزینه خانواردای شهرستان ابهدر نشدان مدیدددد نتدایج بررسدی سدهم
پنجکدای مختلف از دزینهی خانواردا در مناطق روستایی مورد مطالده نشان میدددد کده رروتمنددترین پنجدک،
 60/4درصد دزینهدا و فقیرترین پنجک ،تنها  1/5درصد را بده خدود اختدداص داد اسدت دمچندین نتدایج نشدان
میددد که  2پنجک رروتمند ٨2/2 ،درصد دزینهدا را داشته و در مقابل دو پنجک فقیر ،تنها  6/6درصد دزیندهددا
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را به خود اختداص داد اند
جدول  -7سهم هزینه ناخالص ده

های مناطق روستایي شهرستان ابهر

Table 7- Share of gross expenditure deciles of the rural areas of Abhar county
سهم درصد)

ددک دا

)Share (percent

Decile
اولین ددک

40.2

The first decile
دومین ددک

20.2

Second decile
سومین ددک

13

Third decile
چهارمین ددک

8.8

Fourth decile
پنجمین ددک

6.7

Fifth decile
ششمین ددک

4.5

Sixth decile
دفتمین ددک

3.1

Seventh decile
دشتمین ددک

2

Eighth decile
نهمین ددک

1.1

Ninth decile
ددمین ددک

0.4

Tenth decile
Source: Research findings
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جدول -8سهم پنج

های مختلف بين مناطق روستایي شهرستان ابهر

Table 8- Share costs the different quintiles among rural areas of Abhar county
سهم درصد)

پنجک دا

)Share (percent
60.4

Quintile
اولین پنجک

21.8

The first quintile
دومین پنجک

11.2

second quintile
سومین پنجک

5.1

Third quintile
چهارمین پنجک

1.5

Fourth quintile
پنجمین پنجک
Fifth quintile
Source: Research findings
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سهم دزینه پنجکدای مختلف در بین گرو دای شغلی

جدوع  9سهم در یک از پنجکددا را از کدل دزیندهی خانوارددای کشداورز و غیرکشداورز شهرسدتان ابهدر نشدان
میددد دمان طور که در این جدوع صابل مشادد است 20 ،درصد از غنیترین افراد شداغل در بخدش کشداورزی
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پنجک اوع)  57/9دزینهدا را دارا بود و در مقابل  20درصد فقیرترین این گرو پنجک پنجم) تنهدا  3/2درصدد
دزینهدا را به خود اختداص داد اند در مورد افراد غیرکشاورز ،افدراد واصدع در پنجدک اوع رروتمنددترین افدراد)
 5٨/1درصد دزینهی کل و افراد واصع در پنجک پنجم فقیرترین افراد)  1/3درصد را به خدود اختدداص داد اندد
در مورد کل جامده روستایی شهرستان ابهر کشاورزان و غیرکشاورزان) این نسبتدا به ترتیب برابر با  60/4و 1/5
درصد بود است
جدول  -9سهم هزینه پنج

های مختلف در بين روستایيان شهرستان ابهر در بين گروههای شغلي

Table 9- The share of the cost of various quintiles between the villagers of Abhar county among
occupational groups
تمامی روستاییان

غیر کشاورزی

کشاورزی

The whole villagers
60.4

Nonfarm
58.1

Agriculture
57.9

پنجک
quintile
اولین پنجک

21.8

23.5

25.6

The first quintile
دومین پنجک

11.2

12.3

8

second quintile
سومین پنجک

5.1

4.8

5.3

Third quintile
چهارمین پنجک

1.5

1.3

3.2

Fourth quintile
پنجمین پنجک
Fifth quintile

Source: Research findings
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فرضيه سوم

بین ویژگی دای روستاییان شهرستان ابهر سن ،جنس ،سطح تحدیالت و نوع شغل سرپرست خانواردا) بدا دزینده ناخدالص
ساالنه رابطه مدنادار آماری وجود دارد.

به منظور بررسی ارتبداب بدین سدن سرپرسدت خانوارددای مدورد مطالدده و دزینده ناخدالص سداالنه آنهدا از ضدریب
دمبستگی پیرسون استفاد شد ،یافتهدای تحقیق نشان داد که بین سن افراد مورد مطالده با دزینه خدانوار آنهدا رابطده
آماری مدنیدار منفی در سطح  5درصد خطا وجود داشته است
جدول  -10ارتباط بين سن خانوارها با هزینه ناخالص ساالنه توسط آزمون پيرسون
Table 10- The relationship between age households with annual gross cost using Pearson test
sig
0.046

دمبستگی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

Correlation

The independent variable

The dependent variable

*-0.221

سن

دزینه ناخالص ساالنه

age

The annual gross cost

Source: Research findings
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دمچنین تفاوت مقایسه بین دزینه ناخالص ساالنه خانواردای با سرپرسدت زن و مدرد بدا اسدتفاد از آزمدون  tمدورد
بررسی صرار گرفت و نتایج آن در جدوع  11آمد است و نشان میددد که بین دزینه ناخدالص سداالنه خانوارددای
زنان و مردان تفاوت مدنیداری وجود داشته و این متغیر وابسته به جنسیت آنها بود است با توجه به میانگین دزینده
خانواردا میتوان گفت که خانواردایی که سرپرست آنها مرد بود اند وضدیت مناسبتری داشتهاند
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جدول  -11مقایسه هزینه ناخالص ساالنه زنان و مردان خانوارها
Table 11- Compare the cost of annual gross male and female-headed households
sig

T

0.000

6.253

میانگین

گرو دا

متغیر

Mean

Groups
مرد

Variable

man
زن

جنسیت

67967431.6
6602668.2

sex

woman
Source: Research findings

ميخذ :یافتهدای تحقیق

از سوی دیگر ،به منظور بررسی ارتباب بین سطح تحدیالت خانوار افراد با دزینده ناخدالص سداالنه خدانوار آنهدا از
ضریب دمبستگی اسپیرمن استفاد شد ،نتایج این ضریب دمبستگی نشدان مدیدددد کده بدین ایدن دو متغیدر ارتبداب
مدنیداری وجود داشته است و ارتباب آنها از نظر آماری در سطح  1درصد خطا مدنی دار بود است جدوع )12
جدول  -12ارتباط بين س

تحصيالت در خانوارها با هزینه ناخالص ساالنه توسط آزمون اسپيرمن

Table 12- The relationship between the level of education in households with annual gross cost
using Spearman test
sig

دمبستگی

متغیر 2

متغیر 1

Correlation

Variable 2
سطح تحدیالت

Variable 1
دزینه ناخالص ساالنه

Education Level

The annual gross cost

**0.467

0.000

Source: Research findings

ميخذ :یافتهدای تحقیق

در نهایت ،به منظور بررسی اختال

بین دزینه ناخالص ساالنه خانواردای با وضددیت شدغلی مختلدف از آزمدون F

استفاد شد ،نتایج این آزمون نشان میددد که بین دزینه ناخالص سداالنه خانوارددای بدا وضددیت شدغلی مختلدف،
تفاوت مدنیداری در سطح  5درصد خطا وجود نداشته و میتوان گفدت کده دزیندة خانوارددا ،از وضددیت شدغلی
آندا مستقل بود است
نتيجهگيری

وجود نابرابری گسترد در توزیع درآمد در سطح جهانی منجر به بروز فقر و افزایش دامنه آن شد است؛ چرا که
با فرض در سطحی از رشد اصتدادی ،نابرابری باال در توزیع درآمد باعد

ایجداد شداا

بیشدتر و گسدترش فقدر

میشود این عامل میتواند به آن دلیل باشد که سهم اندکی از منابع به دسدت آمدد بده اصشدار محدروم و طبقدات
پایین درآمدی میرسد؛ بهعالو سطوح باالی نابرابری در توزیع درآمد ،توالی رشد اصتدادی و به تبع آن ،فرآیند
کادش نابرابری توزیع درآمد را کند میکند بر اساس یافتهدای پژودش تاضر ،میانگین دزینه ساالنه خانوارددای
کشاورز  ٨0972٨19ریاع و میانگین دزینه ساالنه خانواردای غیرکشاورز  60774147ریاع بود است
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جدول  -13مقایسه ميانگين هزینه ناخالص ساالنه خانوارها با وضعي .شغلي مختلف
Table 13- The average comparison of annual gross household’s cost with different job status
sig

F

0.358

1.110

میانگین

سطح متغیردا

متغیر مستقل

mean
69980142

Variable level
شاغل

The independent variable
موصدیت شغلی

Employeed

Job status

8905020

غیر شاغل

30783537

)Unemployed (looking for work
دارای درآمد در صورت عدم اشتغاع

9321014

having income while not recruited
خانهدار
housewife

60210836

سایر
Other

Source : Research findings

ميخذ :یافتهدای تحقیق

دمچنین نتایج بررسی ضریب جینی دو گرو شغلی تاکی از این است کده ضدریب جیندی افدراد شداغل در بخدش
کشاورزی برابر با  0/55و در مقابل ضریب جینی شاغلین غیر کشداورزی  0/56بدود اسدت ،از مقایسده ی ضدریب
جینی شاغلین دو بخش می توان گفت که وضدیت شاغلین بخش کشاورزی در مقابل دیگر افراد مناسدبتدر اسدت
در چند که این امر گویای نابرابری شدید بین دو گرو شغلی نیست و میتوان گفت که توزیع درآمد در دو گرو
تفاوت چندانی با دم نداشتهاند و از توزیع نسبتا یاسانی برخوردار بود اند از سوی دیگر ،نسدبت سدهم  20درصدد
پردرآمدترین خانواردای کشاورز به سهم  40درصد فقیرترین خانواردای این گرو  ،برابر با  6/٨بود که این نشان
میددد خانواردای کشاورز غنی تدود  7برابر خانواردای کشاورز فقیر درآمد داشتهاند دمچنین این نسبت بدرای
خانواردای غیر کشاورز  9/4بود که نشان میددد وضدیت توزیع درآمدد در بدین خانوارددای غیدر کشداورز بددتر
بود به طوری که غیر کشاورزان غنی بیش از  9برابر خانواردای غیر کشاورز ضددیف درآمدد داشدتهاندد دمچندین
نسبت سهم  10درصد پردرآمدترین خانواردای کشاورز به سهم  10درصدد فقیرتدرین ایدن خانوارددا 27/9 ،بدود ،
این نسبت برای خانواردای غیر کشاورز  74/4است این نشان از توزیع فو الداد نامناسدب بدین دو دددک فقیدر و
غنی دارد به طوری که غنیترین کشاورزان تدود  2٨برابر بیشتر از ضدیفترین کشاورزان صاتب درآمد بود اند
و این نسبت در بین افراد غیرکشاورز بسیار چشمگیرتر است ،به طوریکه غنیترین خانواردای ایدن گدرو بدیش از
 74برابر ضدیفترین خانواردای این گرو درآمد داشتهاند در این راستا 3 ،ددک بداالی جامدده 73/4 ،درصدد از
دزینهی کل را دارا بود و  7ددک دیگر تنها  30درصد دزینهدا را به خود اختداص داد اندد ،دمچندین سدهم سده
ددک فقیر نشان میددد که این ددک دا تنها  3/5درصد دزینه ددا را بده خدود اختدداص داد کده ایدن مقددار در
مقابل سهم سه ددک باالی جامده بسیار ناچیز است
از سوی دیگر ،یافتهدای تحقیق مؤید این است که خانواردای با سرپرست مسدنتدر دزینده کمتدری دارندد بده بیدان
دیگر از سطح درآمد کمتری برخوردار بود اند و با افزایش سدن سرپرسدت خانوارددا ،درآمدد آنهدا کدادش یافتده
است دمچنین با توجه به میانگین دزینه خانواردا میتوان گفت ،خانواردایی کده سرپرسدت آنهدا مدرد بدود اسدت
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بیشترین دزینه را داشته اند یدنی خانواردای با سرپرست مرد از سطح درآمدی بیشدتری برخدوردار بدود اندد نتدایج
بررسی ارتباب بین سطح تحدیالت خانوار افراد بدا دزینده ناخدالص سداالنه خدانوار آنهدا تداکی از ایدن اسدت کده
، ایدن نتدایج،خانواردایی که سرپرست آنها سطح تحدیالت باالتری دارد دزینهی ساالنهی بداالتری نیدز داشدتهاندد
 یافتدهددای تحقیدق،تاایت از درآمد باالی خانواردای با سرپرست با سطح تحدیالت باالتر دارد از سدوی دیگدر
نشان میددد که بین دزینه ناخالص ساالنه خانواردای با وضدیت شغلی مختلف تفاوت مدنیداری وجود نداشدته و
 دزینه خانواردای روستایی شهرستان ابهر از وضدیت شغلی آنها مستقل بود است،بر این اساس
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