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  رانيا ييروستا ةدر جامعآن  ةکنندنييو عوامل تع يفقر آموزش

  ١*انيروانيو عبدالرسول ش، يي، محسن شوکت فدايفاطمه معزز

  ۳۰/۱۰/۱۳۹۴: تاريخ پذيرش   ۱۲/۴/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

  دهيچک

هش کا يبرا يجهان يراهبرد ی فقر کشورها وکنشهيش و ريبهبود آسا برای ياتيح یابزار »آموزش«
در آن  ةکننـد  نيـي و عوامل تع يت فقر آموزشيوضع يبررس ة حاضرهدف مطالع. درو يشمار مقر بهف

و نسـبت شـکاف فقـر    فقـر  نسـبت سرشـمار   از  ،منظـور ن ديب. کشور است ييروستا ةسطح جامع
نـه و  يهزطـرح  آمار و اطالعات مورد استفاده مربوط به  .استفاده شد يطح آموزشه سسدر  يآموزش

شـده   يآورجمع ۱۳۹۲ران در سال يمرکز آمار ا بوده که از سویکشور  ييروستا يهادرآمد خانوار
کشـور   ييدر جامعه روستا ينرخ فقر آموزشکه نشان داد بر اساس نسبت سرشمار فقر ج ينتا .است

بوده و در درصد  ٦١/٩و  ٣٦/١٧، ٩٦/٠ب، يترت ، بهرستانيو دب يي، راهنماييابتدا يليدر سطوح تحص
از آمـوزش  مناسـب   يمندبهره يالزم برا ييتوانا از ييروستا يخانوارها چهارم کي دحدو ،مجموع
عمـق فقـر    کـه  نشـان داد  يآموزشـ فقـر  شـکاف   يج بررسـ ينتا ،نيهمچن .برخوردار نيستند يرسم

و  ٦١/٨، ٢٧/٠ب، يترت ادشده، بهي يليک سطوح تحصيتفک به ييروستا يدر سطح خانوارها يآموزش

                                                           
 ؛)f_moazzezi@yahoo.com( تهران ، دانشگاه پيام نوريکشاورز ةگروه اقتصاد و توسع يمسئول و مرب سندةينو ب،يترتهب *

استاديار بخش تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و  ؛ وتهران ، دانشگاه پيام نوريکشاورز ةتوسع ار گروه اقتصاد ويدانش
 .، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، شيرازطبيعي استان فارس مركز تحقيقات كشاورزي و منابعترويجي، 
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کشور  ييروستا يدر خانوارها يفقر آموزش يدرصد پانزدهشکاف  ،يطور کل به درصد بوده و ۶۵/۶
بـا   يخانوارهاش ي، افزاش بعد خانواريافزات نشان داد که يج مدل توبينتا ،افزون بر آن .استحاکم 

و  ،يش فقر آموزشـ يموجب افزا ييدر جامعه روستاهل بودن سرپرست خانوار أو مت ،سرپرست زن
  . شود می يبودن سرپرست خانوار موجب کاهش فقر آموزش سوادباو  نهساالدرآمد ، ش سنيافزا

  .راني، اييروستا ي، خانوارهايفقر آموزش :هاکليدواژه
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه 

ـ افتـه، پد ين توسـعه  يدر حال توسـعه و کشـورها   يژه کشورهايو جهان، به يدر اکثر کشورها ده ي
زاده، حسـن ( اسـت اکثـر مـردم   ات يـ ط متعـارف ح يو محـ  ياز قاعده زندگ ينامطلوب فقر جزئ

و  يغفـار (کشورها، کـاهش فقـر اسـت    ن ياتوسعه، در  يهابرنامه ياز اهداف اصل يکي). ۱۳۷۹
بـر حسـب درآمـد سـرانه      يتوسعه اقتصادو رفاه مردم  ،١٩٧٠ ةتا قبل از ده). ۱۳۸۳پرست، حق
ـ ارز ـ يام(شـد  يمـ  يابي  ,Anand and Sen ؛۱۳۸۶و همکـاران،   يصـادق ؛ ١٣٨٥و همکـاران،   ين

به همان نسبت کـه   ،ريم قرن اخين يط .شتدا تيمحدودفقر ف يتعر ،کرديرون يادر  ؛)2000
 توسعه از نگاه صـرف . استشده دگرگون ز يفقر ن يجاد شده، معنيا يراتييدر مفهوم توسعه تغ

ن يهمدا کرده و به يش پيگراکاهش فقر  نيز به و يانسان و يفرهنگ ،ياسيبه توسعه س ياقتصاد
و در  ي، فقر انسـان يست و از فقر فرهنگيبرابر ن يگر با فقر درآمديمفهوم فقر د ،هامروز ،نسبت
بـه  صـرفاً  از ديدگاه قابليت، فقر به هيچ وجـه  . ان استيسخن در م »يتيفقر قابل«از  ،ريدهه اخ

شـود و   ثابه محروميت از قابليت تعريف ميمفقر به ،در اين ديدگاه ؛نيست معني نداشتن درآمد
هـاي   در رشد قابليـت  راراه حل آن بايد ساً علت فقر فقدان قابليت است و بديهي است که اسا

تواننـد   اري از سـالمتي، سـواد و بهداشـت مـي    همچـون برخـورد   يهـاي  ابليتق ،انساني جست
ـ بـر ا  .)Sen, 1985, 1992( هاي الزم را براي خروج از وضعيت فقر فـراهم آورنـد   توانايي ن ي
بـر آنکـه ابـزاري بـراي بهبـود       عالوه ،افراد همچون سواد و آموزش توجه به قابليتاساس، 

سـواد  ود براي فرد منشاء ارزش است و باوري و کسب درآمد بيشتر است، به خودي خ بهره
جنبـه درآمـدي   لزومـاً  است کـه  دانش بودن براي او يک مزيت، افتخار و مايه لذت بردن از 
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ت اجتماعي، ارتبـاط بـا   هاي فردي، امکان مشارک تبليرشد قا ،عالوه بر اينها. براي او ندارند
ند آن داراي ارزش نهادي اسـت و  ها در اجتماع، ارتباط بدون احساس شرم و مان ساير انسان

هاي آينده نيـز   تربيت نسل ةنيز فراهم آورد و پايتواند موجبات رشد سرمايه اجتماعي را  مي
 بحث توسعه انساني را مطـرح کـرد و   )۱(سن آمارتيا ،١٩٩٠دگاه، از سال ين ديه ايبر پا .باشد
ـ  )٢()HDI( شاخص توسعه انسانيکشورها بر اساس  يافتگي ز درجه توسعهياکنون ن هم  يمبتن
  . دشو يسنجش م درآمد سرانههايي نظير ميانگين طول عمر افراد، ميزان باسوادي و  لفهؤم بر

ـ ن ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰ يهـا دهـه  يلـ يو تجـارب تکم  ۱۹۷۰قبل از دهه  يتجارب جهان در ز ي
 فـراهم آوردن آمـوزش  طور عـام و   هب يه انسانيسرمابر فراهم آوردن  کاهش فقر يراهبردها

ـ تأکطور خاص  هب در حـال   يدر اکثـر کشـورها   ).World Bank, 1990, 2000(انـد  دهکـر د ي
فقـر  . ان استييژه روستايو از اقشار جامعه به ياريمتداول در بس يموضوع يتوسعه، فقر آموزش

مناسـب   يهاتيبه موقع يرا از دسترس هاافراد شده و آن يه انسانيموجب کاهش سرما يشآموز
ن يو بـد د سـاز يمحروم مـ  يمناسب اجتماع يهاتيالزم در کسب موقع ييدر بازار کار و توانا

ـ افزا يان مييگر فقر روستايبعاد دابر  ،بيترت ؛ ۱۳۸۷ ،يمهربـان ؛ ١٣٨٦و همکـاران،   يصـادق (د ي
Psacharopoulos and Woodhall, 1985 ؛Galbraith, 1991؛ World Bank, 1990, 2000 ؛

Anand and Sen, 2000؛ Behr et al., 2004.( در  يامدها و تبعات فقر آموزشيبا توجه به پ
که اکثـر   يحددر  ياست مبارزه با فقر آموزشيدر حال توسعه، س يکشورها ييجامعه روستا

 ياسـت بـرا  ين سيتـر ل کنند، مناسبيخوب تحص يت بتوانند در سطحيب به اتفاق جمعيقر
ـ ا ييدر مناطق روستا يکاهش فقر چندبعد ). Becker, 1995(د شـو يمـ  ين کشـورها تلقـ  ي

 معتقدند كه )Becker, 1995(بكر  و )Schultz, 1961( شولتز همچون دانشمندان از بسياري

 به .شود يم فقر شكاه موجب غيرپولي اثرات طريق از هم و پولي بازده طريق از هم آموزش

، دستمزد نيسـت  و درآمدمانند ) پولي( مالي اثرات به محدود فقر روي آموزش تأثير ،حال هر
فقـر   بهداشـتي، فقـر از جملـه فقـر    ابعاد ر يسا درتواند موجب کاهش يمآن  غيرپولي اثرات لكهب

ـ اد ييـ أضمن ت زيات فقر نيادب. دشو ييفقر غذا و مسكن ش را سـطح آمـوز   قـای ن موضـوع، ارت ي
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ـ  يخاندادور( دانديدر سطح جوامع مفقر  يکلکاهش نرخ  ير برايناپذ اجتناب يضروت ، يو مردان
؛ Psacharopoulos and Woodhall, 1985 ؛World Bank, 1980؛ ۱۳۸۷، يمهربـان ؛ ١٣٨٧

Galbraith, 1991؛ Behr et al., 2004 ؛UNDP, 2004 ؛Tilak, 2007؛ Nordtveit, 2008 .(
 و فـرد  درآمـد  افـزايش  موجـب  تنهانه آموزش كه كند مي تأكيد همواره )Sen, 1976(سن 

آنهـا   پيش روي هاي فرصت از استفاده و گيري تصميم شيوه رفتار، بر بلكه ،شود مي خانوار
 شـرايط  بـا  مواجهـه  در افراد كه شود مي موجبن موضوع به نوبه خود يا. است تأثيرگذار

 فقـر  از ،شـده  كسـب  مهـارت  و دانـش  اتكاي به و صحيح گيري تصميم با اقتصادي سخت

نشان دادنـد  ) ١٣٩٠( يديو جاو يکاش خداداد ،ن راستايدر ا). Zuluaga, 2007( كنند دوري
، اسـت هاي نظري در مورد آموزش و سـرمايه انسـاني بـا شـرايط ايـران سـازگار        كه ديدگاه

قـدرت   ،افتـه ي ارتقـا  يرانيهاي فرد و خانوار ا با افزايش سطح آموزش، قابليت که يا گونه به
توسـعه انـواع آمـوزش و     ،بر ايـن اسـاس  . ديابيمانطباق با شرايط و حل مشكالت افزايش 

بـا ايجـاد انگيـزه، آحـاد      دولـت بايد و  است يضرورنيروي انساني  زمينةگذاري در  سرمايه
  . جامعه را به تراكم سرمايه انساني تشويق كند

 يجهـان  يفقر کشورها، راهبرد یکن شهيش و ريآسادر بهبود  ياتيابزار ح مثابهبه ،آموزش
و  يو اجتمـاع  ياقتصـاد  ييايبرابر به آموزش، پو يدسترس .درو يم شمار هکاهش فقر ب يبرا

، يو اقتصـاد  يمحروم اجتمـاع  يهاگروه يهامهارت بودبا به. سازد يکاهش فقر را ممکن م
 افـزايش  با ،نيبنابرا ).Mesa, 2007(آموزش عامل مهم در متوقف ساختن چرخه فقر است 

 آمـوزش اعضـاي   سـطح  هرچه ،ديگر طرف از. يابد مي جرم کاهش زمينة تحصيالت، سطح

آينـده   بـه  نسـبت  و كنند مي ريزي برنامه بهتر آينده خود براي خانوار افراد ،باشد تراالخانوار ب
  . پذيرد يصورت م خوبي به خانواده تنظيم و بهداشت و گيرند مي تصميم پيش از خود فرزندان
مهـم در   یآموزش نقشفقر  كه شوديم مشخص گفته، پيش مطالب به توجه با ،مجموع در

ند موجب کاهش ابعاد اتو يم يکاهش فقر آموزش سخن، گريبه د. ن ابعاد مختلف فقر دارديب
 يسرشمارن يآخرطبق . )۱۳۹۲و همکاران،  ييرضا( دشو يگر فقر و از جمله فقر درآمديد
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ـ کشـور  شش سال  يت بااليجمعدرصد از  ٢٥/١٥، ١٣٩٠سال نفوس و مسکن در  سـواد  يب
ـ ا يدر جامعـه شـهر   يسـواد ي، نرخ بـ ١٣٩٠در سال  .)١٣٩١ران، يمرکز آمار ا( اندبوده  راني
انگر آن اسـت  يـ ن موضوع بيا. درصد بوده است ٩٠/٢٤ ييدرصد و در جامعه روستا ٤٤/١١

 يش از جامعـه شـهر  ير بيچشمگ ای نهگو کشور به ييدر سطح جامعه روستا يکه فقر آموزش
ن اساس، ضـرورت  يبر ا). ١٣٩١ران، يمرکز آمار ا( برخوردار است يشتريت بيبوده و از اهم

 ،افزون بر آن. دشو يکشور احساس م ييسطح جامعه روستا در يت فقر آموزشيوضعمطالعه 
ثر ؤعوامل مـ  يخالء مطالعه و بررس نه فقر در کشوريتأمل در مطالعات مختلف در زم ياندک
سطح آموزش و بررسی  به اکثر مطالعات. خورد يچشم م ز بهين يفقر آموزش در کننده نييو تع
 ؛۱۳۸۷، يمهربـان  ؛۱۳۹۱تبـار،   يو علـ  يعلمـ (انـد   پرداختـه درآمد  يو نابرابرر آن بر فقر يثأت

ر نـه فقـ  يدر زم ؛ البته)۱۳۹۲، يو سعادت يآباد ميلک حکيگ ؛۱۳۹۱، يديو جاو يکاش خداداد
و  ييو رضـا ) ۱۳۹۱(ان و بخشـوده  يروانيمطالعـه شـ  تـوان بـه    يتنها مـ  ،و ابعاد آن يآموزش

 يبررس حاضر بهمطالعه  ،گفته شيت به مطالب پيبا عنا ،نيبنابرا .اشاره کرد) ۱۳۹۲(همکاران 
و پرداختـه  بر اساس دو شاخص نسبت سرشمار و نسبت شـکاف فقـر    يت فقر آموزشيوضع
   .را هدف قرار داده استکشور  ييدر سطح جامعه روستاآن  ةکنند نييعوامل تع ييشناسا

  قيتحق روش

بـا اسـتفاده از   در جوامع مختلف در سطح خانوارها  يت آموزش رسميوضع ،طور معمولبه
 يبر اساس اسـتانداردها  ).UNESCO, 2005, 2008(د شو يم يبررس ينرخ باسوادشاخص 

ورود بـه   يسـن الزم بـرا   ازامعـه اسـت کـه    از افراد ج يانگر درصديبن شاخص يا، يجهان
ب، مالحظـه  يـ ن ترتيبـد ). UNESCO, 2010( برخوردارنـد و بـاالتر از آن   يآموزش رسـم 

بـوده و بـه    يمند از امکانات آموزش رسمانگر درصد افراد بهرهينرخ صرفاً باين د که شو يم
ت يـ فيو ک تاسـ ت در آمـوزش  يـ که موضوع حائز اهمن امکانات ياز ا هاآن يمندسطح بهره
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ت آمـوزش و  يفيکبه منظور توجه به  رو،از اين. توجه ندارددهد، يآموزش را مد نظر قرار م
بـه   يضـرور ار ين معيدر ا يسطوح آموزش رسم کردنافراد خانوار، لحاظ  يمندسطح بهره

بـر  . ن پرداخته استدان همه توجه داشته و بيدب يواقع يليار پوشش تحصيمع. رسدينظر م
از ، خانوارهـا  يت آمـوزش رسـم  يوضـع  يبـه منظـور بررسـ    مطالعة حاضر، در ،ن اساسيا

ـ ا . استفاده شـد در هر خانوار  يواقع يليپوشش تحصشاخص  از  يافـراد ، بـر  ن شـاخص ي
 يدسترسـ  يليبـه امکانـات تحصـ    ،قرار داشـته  يلير تمرکز دارد که در دامنه سن تحصخانوا
دامنه سـن   ،ن شاخصيدر ا. )UNESCO, 2008, 2010؛ ۱۳۹۱ان و بخشوده، يروانيش( دارند
ـ   يبنـد بـر اسـاس طبقـه   . دشويک ميتفک يبه طبقات مختلف يليتحص  يالمللـ نياسـتاندارد ب

 يآموزش يو ارائه آمارها يآورجمع ينه بوده و مبناين زمين مرجع در ايباالترکه  )۳(آموزش
هفت سـطح  به ران يدر ا يسطوح آموزش است،ونسکو ي يالملل از سونيدر سطح کشور و ب

رسـتان  ي، دب)دوسـطح  ( يي، راهنمـا )کيـ سـطح  ( يي، ابتـدا )سطح صفر( يدبستانشيشامل پ
 يتخصص يتا قبل از دکترا يالت دانشگاهي، تحص)چهار سطح( يدانشگاهشي، پ)سهسطح (
ن يـ در ا. دشـو يک مـ يـ تفک) ششسطح (و باالتر  يتخصص يالت دکتراي، تحص)پنجسطح (

 بيشـتر و داشـته  قرار نکشور  يدر نظام آموزش رسم يآموزش ارچه سطحکه  از آنجا ،مطالعه
 نيـز  در سـطح آمـوزش صـفر    و )الـف ۱۳۸۹ران، يـ مرکز آمار ا(شامل آموزش کارکنان است 

 ؛ب۱۳۸۹ران، يـ مرکـز آمـار ا  ( يستهدف مورد توجه ن در قالب خواندن و نوشتن يهامهارت
ـ   )۱۳۸۹، يوزارت کار و امور اجتماع ـ ناعن، بـا  و افزون بـر اي نـدرت  نکتـه کـه بـه   ن يبـد ت ي

ند، سطوح چهار، کنيانتخاب م يروستا را به عنوان محل زندگ يالت دانشگاهيتحص دارندگان
  .شده استلحاظ ندر مطالعه  يآموزشپنج و شش 
ن يـي بـه تع  ،ييدر سـطح جامعـه روسـتا    يت فقر آموزشـ ين وضعييبه منظور تع ،در ادامه

. مبـادرت شـد   يمجمـوع سـطوح آموزشـ   در  ينسبت سرشمار و نسبت شکاف فقر آموزش
و  )٥(شـامل نسـبت سرشـمار    )٤()FGT(توربـک   -گريـر  -فاسـتر  فقر يهامجموعه شاخص
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نـد  رويمـ ر شـما بـه فقـر   يهـا ترين شـاخص و متداول نيترشرفتهياز پ )٦(نسبت شکاف فقر
)Foster et al., 2010 .(فقر  يهامجموعه شاخص ة حاضر،در مطالعFGT  ـ به صورت ز ر ي
  ):Foster et al., 2010( ه استشد انيب
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دچـار فقـر    يتعـداد خانوارهـا   qنمونـه مـورد مطالعـه،    يتعداد كل خانوارها n,که در آن
ـ اjخـانوار کـه در    نيامiتعداد افراد  Dij ،مورد مطالعه در نمونه يآموزش سـطح بـه سـن     نيم
ـ اjام نمونـه مـورد مطالعـه از    iخـانوار   يمندزان بهرهيم xijو  ،انددهيل رسيتحص سـطح   نيم
 کـدام توان هـر  يم ،پارامتري است که با توجه به مقدار آن α، )١(در رابطه . است يآموزش

چنانچه مقدار . دکرن يينسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شدت فقر را تع يهاشاخص از
شـاخص نسـبت سرشـمار و شـاخص نسـبت       ،بيترت ک باشد، بهيا يبرابر صفر  αپارامتر 

  ).Foster et al., 2010(آيد دست مي به يشکاف فقر آموزش
شـاخص  . گرنـد يکديمکمـل   يآموزشـ نسبت سرشمار و نسبت شكاف فقـر   يهاشاخص

ـ يتوز دهندةنشان ينسبت سرشمار فقر آموزش در  يدچـار فقـر آموزشـ    يخانوارهـا  يع فراوان
نـاتوان   ييدر سـطح جامعـه روسـتا    يان عمق فقر آموزشـ ي، اما از باستنشان  ييجامعه روستا

ـ   يشاخص نسبت شكاف فقر آموزش ؛ برکس،است دچـار فقـر    يخانوارهـا  يبه درصـد فراوان
را  ياما عمق فقر آموزشـ  کند،ين مورد نميدر ا يو اظهار نظر استغيرحساس  كامالً يموزشآ

  ).Foster et al., 2010(کند يان ميب ييدر سطح جامعه روستا
در منـاطق   يشـکاف فقـر آموزشـ   تعيـين عوامـل مـؤثر بـر     و  يبررسبه منظور  ،در ادامه

ان و يروانير مطالعـات فقـر توسـط شـ    ن مدل ديا. استفاده شداز مدل توبيت کشور  ييروستا
مـدل   يفرم کلـ . مورد استفاده قرار گرفته است) ١٣٩٣( يان و صوفيروانيو ش) ١٣٩٠( ينجف
  :زير استصورت  مطالعة حاضر بهت مورد استفاده در يتوب
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Yi، )٢(در رابطه 
از  k×1بـردار   βشـده،  متغيـر مشـاهده   Yiنشـده،  متغير پنهان يا مشاهده *

مشاهده صفر  N0كل مشاهدات كه شامل  k×1 ،Nاز متغيرهاي مستقل  k×1بردار  Xپارامترها، 
جمله اخالل است كـه مسـتقل از متغيرهـاي     ui. مشاهده غير صفر از متغير وابسته است N1و 

   .استوار است σ2و بر فرض توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس  بودهحي توضي
و متغيرهـاي   يدر سطوح مختلف آموزش يشکاف فقر آموزشمتغير وابسته ن مدل، يدر ا

ت سـواد سرپرسـت   يوضـع  ،)سال( سن، )٠=، زن١=مرد( تيجنس، )نفر( مستقل بعد خانوار
ت تاهـل  ي، وضع)٠=ري، سا١=شاغل( خانوار شغل سرپرست ،)٠=سوادي، ب١=باسواد( خانوار

براي تعيـين  . است) الير( زان درآمد ساالنه خانواري، م)٠=ري، سا١=متأهل( سرپرست خانوار
ي مهـم در مـدل و حـذف متغيرهـاي     الگوي مناسب و حصول اطمينان از حضـور متغيرهـا  

هـاي مختلـف   ضروري، مدل توبيت براي نمونه مورد مطالعه با متغيرهاي مختلف و فـرم غير
  . شدترين مدل انتخاب و برآورد مناسب ،سپس. شدبرآورد 
- يدست مـ  ش خانوار بهيمايق پيطور معمول از طربهآموزش  يهاشاخصمربوط به  يهاداده

 ).UNESCO, 2008, 2010( در سطح خانوارهاسـت  يت آموزش رسميوضع ةدهند نشانو د يآ
در جامعـه   يمـد خـانوار کـه در سـطح ملـ     نه و درآيهز يريگدر طرح نمونه ،گريد ياز سو
 يبخشـ . استخانوار  يريگشود، واحد نمونهيران اجرا ميتوسط مرکز آمار ا کشور ييروستا
ة مطالعـ  مورد استفاده در يآموزش يهاشاخصمربوط به  يهاداده طرحن ياطالعات ان ياز ا

ـ بر ا). ب١٣٨٩ران، يمرکز آمار ا(دهد يپوشش م ييروستا يرا در سطح خانوارها حاضر ن ي
 يدر سـطح خانوارهـا   يت فقـر آموزشـ  يوضـع  يبه منظور بررسـ  ة حاضر،مطالع ، دراساس
ـ ا ييز در سطح جامعه روستايو ن ييروستا  ١٣٩٢در سـال  ادشـده  يطـرح   يهـا از داده ،راني

   .ه استاستفاده شد
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  نتايج و بحث

جامعـه   يآموزشـ  شـاخص  يبـرا را  يشکاف فقر آموزشنسبت و نسبت سرشمار  ۱جدول 
 ييروسـتا  يدرصد خانوارهـا  ۱۶/۲۵ن جدول، يبر اساس اطالعات ا .دهدينشان م ييروستا

ـ ا. هسـتند  يواقع يليپوشش تحص يکلّدر شاخص  يدچار فقر آموزش از  يکـ ين شـاخص  ي
فقـر  د کـه  کراستنباط  گونهاين توانيم ،بوده و بر اساس آن يفقر آموزش ياصل يهاشاخص
گرفته را دربر رانيا ييروستا يخانوارهاچهارم کيحدود آن،  يه سطحيدر قالب ال يآموزش
رسـتان  يو دب يي، راهنمـا ييبوده و سه سطح آموزش ابتدا ين شاخص کلّيکه ا از آنجا. است
 يلياز سـطوح تحصـ   يکـ ين خانوارها حـداقل در  يافت که ايتوان دريم ،دهديپوشش م را
فقـر  مربـوط بـه شـکاف    اطالعـات  ، عـالوه بـر آن  . هستند يادشده دچار فقر آموزش واقعي

شـکاف   يدارا يواقعـ  يليپوشش تحص شاخصدر  ين آن است که فقر آموزشيمب يآموزش
درصد افـراد   ۵۳/۱۵، طور متوسطن اساس، بهيبر ا .استدرصد  ۵۳/۱۵ با برابر يفقر آموزش

 در سـطوح  يتوانند از امکانات آمـوزش رسـم  يدر عمل نم ييروستا يم خانوارهايالتعلالزم
  . مند شوندبهره يليمختلف تحص

سطوح و  پوشش تحصيلي واقعي کل و شکاف فقر آموزشي شاخصنسبت سرشمار  -١جدول 

  ١٣٩٢در مناطق روستايي ايران در سال مختلف آموزشي 

  آموزشي شاخص
  )درصد(هاي فقر شاخص

  شکاف فقرنسبت   نسبت سرشمار

  ۵۳/۱۵  ۱۶/۲۵  پوشش تحصيلي واقعيکل شاخص 

  ۲۷/۰  ۹۶/۰  يابتداي

  ۶۱/۸  ۳۶/۱۷  راهنمايي

  ۶۵/۶  ۶۲/۹  دبيرستان

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
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و  ينسبت شـکاف فقـر آموزشـ    ير شاخص کلّيبا توجه به مقاد ،گريت دينکته حائز اهم
ـ  ييآن است که جامعـه روسـتا   ،يشکاف فقر آموزش يز شاخص کلّين ط يکـه شـرا  ش از آنيب

به امکانـات   يد، عدم دسترسکنمحروم  يآموزش رسم خانوار را از يحاکم بر خانوار، اعضا
ن نکته يا ،ن اساسيبر ا. دشويرا سبب م ياز آموزش رسم هات آنياست که محروم يآموزش

 يفرصـت مناسـب بـرا    صورت فراهم شدندر  ،ييروستا يقابل استنباط است که خانوارها
بـراي  را  ياقعـ و يلين نـرخ پوشـش تحصـ   يبـاالتر  ندشـ کومی، ياز آموزش رسم يمندبهره

بـراي کـاهش فقـر     نکات يادشـده، ترتيب، با توجه به مجموعه بدين  .ندکناعضاي خود تأمين 
 ارایدن امکانات و بسترهاي آموزش رسمي در جامعه روسـتايي د کرتمرکز بر فراهم  ،آموزشي

   .بهبود شرايط حاکم بر خانوارهاست راستایاولويت باالتري در مقايسه با تالش در 
و  يسـطح  يهاهيت اليو درک ماه گفتهمطالب پيششتر يح بيبه منظور تشر، ١جدول در 

و ، نسـبت سرشـمار   يواقعـ  يليپوشـش تحصـ   يعالوه بر شاخص کلّـ ، ين فقر آموزشيريز
شده ارائه ران يا ييدر مناطق روستا يمختلف آموزشسطوح  يآموزش براکاف فقر نسبت ش
در  ييروسـتا  يخانوارها يفقر آموزش نسبت سرشمارجدول، ن يابر اساس اطالعات  .است

 ،بـه خـود اختصـاص داده   را درصـد   ٣٦/١٧تـا   ٩٦/٠ن يب يادامنه يليسطوح مختلف تحص
ـ نرخ فقـر  ن يشتريو ب) درصد ٩٦/٠( ييبه آموزش ابتدامربوط  يآموزشفقر نرخ ن يکمتر ز ني

سـطح  در انگر آن اسـت کـه   يـ ن موضوع بيا. است )درصد ٣٦/١٧( ييمتعلق به مقطع راهنما
بـه   يکمتـر  يسترسـ د ييروسـتا  يخانوارهـا ير سـطوح،  سا در مقايسه با، ييراهنما آموزش

، شـکاف فقـر در شـاخص    ين فقر آموزشـ يريه زياز منظر ال. دارند يامکانات آموزش رسم
. ه خود اختصاص داده اسـت بدرصد را  ٦١/٨تا   ٢٧/٠ بين يادامنه يواقع يليپوشش تحص

ـ ـاف فقـ ـن شکـ يرـکمتـ رات آن، ييو روند تغ ع نسبت سرشمار فقريتوزمشابه   وط بـه ـر مرب
 ٦١/٨( ييهنمـا الت رايتحص مربوط بهن شکاف فقر يشتريو ب) درصد ٢٧/٠( ييآموزش ابتدا

ـ ن ييروسـتا  يط حـاکم بـر خانوارهـا   يانگر آن است که شـرا ين موضوع بيا .است )درصد ز ي
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 يينـد از آمـوزش سـطح راهنمـا    توانيمـ  يم کمتـر يالتعلـ  است که تعداد افراد الزم يا گونه به
رود بـا  يانتظـار مـ  ) ١٣٩١(ان و بخشـوده  يروانيبر اساس مطالعه ش ،چندهر. برخوردار شوند

 ييدر مقطـع راهنمـا   يز شکاف فقـر آموزشـ  يو ن ي، نرخ فقر آموزشيش سطوح آموزشيافزا
ـ  ،ييرستان باشد، اما مالحظه شد که در سطح آموزش راهنمايکمتر از مقطع دب ش ينرخ فقر ب
در  يليت امکانـات تحصـ  يبا توجه به محـدود . رستان استيو دب ييابتدا يلياز سطوح تحص
 ،ييدر مناطق روسـتا  ييدن امکانات آموزش ابتداکرد دولت بر فراهم يو تأک ييمناطق روستا

 يجاد بستر و امکانات آموزش رسميدولت در ا يعدم توان کاف ،گريد يک سو و از سوياز 
آموزان  از دانش يل بخشيلزوم ادامه تحص ،جهيه روستاها و در نتين در کلرستايو دب ييراهنما

طـور   ، بـه يمحـل زنـدگ   ير از روسـتا يغ یرستان در روستاها و مناطقيو دب ييمقاطع راهنما
ن سطح را هـم از نظـر   يکمتر ييدر مقطع ابتدا يتوان انتظار داشت که فقر آموزشيم ،يعيطب

بـه   ين سـطوح مختلـف آموزشـ   يبت شکاف فقر در بشاخص سرشمار فقر و هم از نظر نس
آمـوزش افـراد    يکشـور بـرا   يه روسـتاها يل عدم پوشش کليبه دل خود اختصاص دهد؛ اما

 يبـرا  يلين دو مقطـع تحصـ  يل در ايرستان، ادامه تحصيو دب ييم در مقاطع راهنمايالتعلالزم
ـ بـه دل . ر اسـت يپـذ  انامک ير از محل زندگيغ ياا منطقهياز افراد صرفاً در روستا  یبخش ل ي

ـ  يم در مقطع دبيتعلال افراد الزم يبلوغ و درک اجتماع از نسـبت بـه   يـ ن نيدرستان، خانوارهـا ب
جه، نرخ فقر و شکاف فقـر  يتر داده و در نتپاسخ مناسب ييم در مقطع راهنمايالتعل افراد الزم
   .است ييرستان کمتر از مقطع راهنمايدر مقطع دب

ن سـطح  يتـر  نييز پـا يـ ن نسـبت سرشـمار و ن  ياختصاص کمتـر است که  شايان يادآوری
ـ ب ينـوع  ، بـه ييابتـدا  يليبه مقطـع تحصـ   يشکاف فقر آموزش ـ بـودن د  يانگر مسـتول ي دگاه ي

کشـور   يم آموزش رسمنظاران بوده و تمام تالش يا ييدر جامعه روستا يسواديب يکن شهير
 ياز آمـوزش رسـم   ييبـه سـطح ابتـدا    ييبر رساندن افراد جامعه روستا ييدر جامعه روستا

خـط   ،ي، با توجه به هر گروه سـن يد آموزشيم جديکه در مفاه يدر حال شده است،متمرکز 
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، يادشـده ج يتـر نتـا   ح کامـل يبـه منظـور تشـر   . رديگ يفقر متناسب با آن گروه مد نظر قرار م
در  يو شـکاف فقـر سـطوح مختلـف آموزشـ      يآموزشـ  يع شـکاف فقـر کلـ   يت توزيوضع
  . ده استآم ٢در جدول  ١٣٩٢ران در سال يا ييروستا يرهاخانوا

وضعيت توزيع فقر کلي آموزشي و فقر سطوح مختلف آموزشي در خانوارهاي  -٢جدول 

  ١٣٩٢روستايي ايران در سال 
 ابتدايي راهنمايي دبيرستان کل

 

  دامنه شکاف فقر آموزشي  ارهاتعداد خانو  درصد  تعداد خانوارها  درصد  تعداد خانوارها  درصد  تعداد خانوارها  درصد

 

٦٧/٠  ٤٣/٠ ٣٣  ٥٣/٠ ٨  ٥/٢١ ١٨   ۱۰≥فقر آموزشي≥۲۰ ٤٠ 

٠٣/٤  ٤٨/٠ ١٩٧  ٢/٧ ٩  ٣/٢٦ ٢٤٣   ۲۰>فقر آموزشي ≥۳۰ ٤٩ 

٨/١٧  ٩١/٣ ٨٧٢  ٥/٤٩ ١٠١٣ ٣٠ ٧٣   ۳۰>فقر آموزشي ≥۴۰ ٩٢ 

٣/٢٧  ٦/٢٢ ١٣٣٤  ١/٣٨ ٤٢٢  ٦٩/٢ ١٢٨٦   ۴۰>فقر آموزشي ≥۵۰ ٥ 

١٧/٦  ١/٢٢ ٣٠٢  ٩٢/٠ ٤١٣   ۵۰>فقر آموزشي ≥۶۰ ٠ ٠ ٣١ 

٦/١٢  ٥٥/١ ٦١٥  ١/١٨ ٢٩   ۶۰>فقر آموزشي ≥۷۰ ٠ ٠ ٦١٠ 

٦/١١  ٩/٢٤ ٥٦٦  ٧٦/٢ ٤٦٤   ۷۰>فقر آموزشي ≥۸۰ ٠ ٠ ٩٣ 

٣١/٢  ١٨/١ ١١٣   ۸۰>فقر آموزشي ≥۹۰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٢ 

٦/١٧  ٨/٢٢ ٨٥٩  ٤/٢ ٤٢٥   ۹۰>فقر آموزشي ≥۱۰۰ ٠ ٠ ٨١ 

١٦/٢٥  ٥٩٦/٩ ٤٨٩١  ٣٦/١٧ ١٨٦٥  ٩٥٧/٠ ٣٣٧٥   کل خانوارهاي دچار فقر آموزشي ١٨٦ 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

و  يفقـر آموزشـ   يدر شاخص کلّ يدامنه فقر آموزش ، توزيع۲بر اساس اطالعات جدول 

ـ ب ييروسـتا  ين خانوارهـا يدر ب يدر سطوح مختلف آموزش انگر آن اسـت کـه در سـطوح    ي

ـ ترت، بـه یرسـتان و کلـ  ي، دبيي، راهنمـا ييابتدا يآموزش درصـد   ۲۵و  ۱۰، ۱۸، ۱دود حـ  ،بي

ده تـا  در دامنـه   يين خانوارها در سطح آموزش ابتـدا يا. هستند يخانوارها دچار فقر آموزش
 سـی تـا چهـل   ز در دامنـه  يشتر آنها نياند و بع شدهيتوز يدرصد از شکاف فقر آموزش پنجاه
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در دامنه ر يفق يخانوارها يشکاف فقر آموزش ،ييدر سطح آموزش راهنما. درصد قرار دارند

سـی  ن ين خانوارها شکاف فقرشان بيدرصد ا شصتش از يد، اما بده تا صد درصد قرار دار

فقـر   ييروسـتا  يدرصـد خانوارهـا   دهرستان کـه حـدود   يدر سطح دب. درصد است تا پنجاه

رات شکاف فقر آنها همانند دامنه شکاف فقـر آمـوزش   يي، دامنه تغ)۱جدول (دارند  يآموزش
ـ ا يآموزشـ  درصد از افراد دارای فقر چهلش از يشکاف فقر باست، اما  ييراهنما ن سـطح  ي

ز هماننـد  يـ آموزش ن يشکاف فقر کل. اند چهل تا شصت درصد قرار گرفتهدر دامنه  يآموزش
درصـد   چهـل درصـد داشـته و شـکاف فقـر حـدود      ده تا صـد  ن يب يا دامنه يدو سطح قبل

با حرکت . درصد قرار گرفته است هسی تا پنجاآموزش، در دامنه  يدچار فقر کل يخانوارها

 يدچـار فقـر آموزشـ    يتر، از تعـداد خانوارهـا  نييباالتر و پا يهان دامنه به سمت دامنهياز ا

در جامعـه   يانگر آن است کـه مقابلـه بـا فقـر آموزشـ     ين موارد بيمجموعه ا. شوديکاسته م
کـه مالحظـه    چـرا  ن جامعـه اسـت،  ير نگرش به موضوع آموزش در اييازمند تغين ييروستا

ز اسـت  يار نـاچ يبس ييابتدا ورةطور شکاف فقر در سطح د نيشود نرخ فقر سرشمار و هم يم
که توجـه و نگـرش بـه مقولـه     ، گويای آنشتر شده استيب يليخ ييراهنما ةاما در سطح دور

ه و روزمـره بـه   يـ سطح سـواد اول  ازعموم جامعه  يبرخوردار معطوف به شتريب يفقر آموزش

سـه  يدر مقا سخن، گريبه د بوده و ياضير ينوشتن و انجام چهار عمل اصل خواندن و يمعن

  . توجه نشده است چندان ييراهنما ةگر و از جمله دوريبه مقاطع د يي،با مقطع ابتدا
و شـاخص   يفقـر آموزشـ   يشـاخص شـکاف کلـ    يت بـرا يج برآورد چهار مدل توبينتا

 ييرستان در قالب اثرات نهـا يدب و يي، راهنماييدر سطوح آموزش ابتدا يشکاف فقر آموزش
آمـاره   ،شـده برآورد يهـا  در مدل. ده استآم ۳در جدول تر  ل مناسبيرها به منظور تحليمتغ

. اسـت ون يکل رگرسـ  يدار يانگر معنيب ک درصديکمتر از  يدار يبا معن يينما نسبت درست

 يشکاف کلون شاخص يموجود در رگرس يرهايمتغ يتمام يدار يانگر معنيج بينتا همچنين،

. ک درصـد اسـت  يـ در سطح کمتر از  ييو شاخص شکاف فقر آموزش راهنما يفقر آموزش
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ت يجنسـ  يرهايمتغ ،ييون شاخص شکاف فقر آموزش ابتداياست که در رگرس ين در حاليا

ون شـاخص  يت شغل سرپرست خانوار و درآمد ساالنه و در رگرسـ يسرپرست خانوار، وضع

واد و شغل سرپرست خانوار اثـر  ت سيسن، وضع يرهايز متغيرستان نيشکاف فقر آموزش دب

  . دار ندارند معنی
 يادشده يها در مدل يحيتوض يرهايشتر متغيبعالمت ، ٣ج جدول يبر اساس نتا ،نيبنابرا

ت اشتغال و کسـب درآمـد سرپرسـت خـانوار کـه در      ير وضعيجز متغ هب ،مطابق انتظار است
خالف رسـتان بـر  يو دب ييزش راهنمـا فقر آموزش، فقـر آمـو   يون شاخص شکاف کليرگرس

شاغل بودن سرپرسـت خـانوار    ،دهد که در کل ير نشان مين متغيا يياثرات نها. انتظار است

ل ين موضوع به دليد ايشا. شود يم ييروستا يخانوارها يش شکاف فقر آموزشيموجب افزا

ن يبـد  ت،اسـ  يکـار خـانوادگ   يرويـ ن اقتصاد بـر ن يه ايو تک ييبودن اقتصاد روستا يشتيمع
است که سرپرست خانوار  ياگونه به ييدر مناطق روستا ياقتصاد يهاتيب که نوع فعاليترت

، افـراد  همچنـين . کـار خـانواده اسـت    يرويـ ازمنـد اسـتفاده از ن  يدر صورت اشتغال به آن، ن
بـه  تواننـد  يهستند کـه مـ   يدر سطح يرستان از نظر سنيو دب ييم در مقاطع راهنمايالتعل زمال

ين ترتيـب،  بـد . نـد کننيروي کار در انجام فعاليت اقتصادي به سرپرست خـانوار کمـک   عنوان 

در چنين  ،از سوي ديگر. يابدالتعليم در چنين خانوارهايي کاهش مي فرصت تحصيل افراد الزم

، درآمد بيشتر رواز اين. انتظار درآمد بيشتر نيز براي خانوار موضوعي بديهي است ،خانوارهايي
  .دکنافزايش فقر آموزشي در اين دو مقطع آموزشي عمل مي راستایعاملي در  صورت به نيز

کـل و در   يش شـکاف فقـر آموزشـ   يموجب افزا ييش بعد خانوار در جامعه روستايافزا
ت يـ ر جمعک واحـد د يـ ش يافـزا  ييکه اثر نهـا  يا گونه ، بهشود يم يليسطوح مختلف تحص

درصـد   ۲۹و  ۲۲، ۸آمـوزش و   يکلـ ر شـکاف فقـر   دش يدرصـد افـزا   ۲۶ ييخانوار روستا

ـ . اسـت رسـتان  يو دب يي، راهنمـا يير شکاف فقر آموزش ابتـدا ، دبيترت ، بهشيافزا  ،نيهمچن

ـ  يدر سطح دب يبعد خانوار بر فقر آموزش ييشود که اثر نها يمالحظه م ش از مـوارد  يرسـتان ب
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 سـازی  فـراهم  يبرا ييله با توجه به محدود بودن امکانات خانوار روستان مسئيا. گر استيد

  . ستيرستان دور از انتظار نيل در دبيادامه تحص يط افراد خانوار برايشرا

، شـده اسـت   يز موجـب کـاهش شـکاف فقـر آموزشـ     يش سن سرپرست خانوار نيافزا

ـ ترت بـه ش سن سرپرسـت خـانوار،   يک واحد افزايکه با ای  گونه به  ۲/۰و  ۱، ۲، ۱زان يـ م ،بي
ز يـ ج نينتـا . ابـد ي يرستان  کاهش مـ يو دب يي، راهنماييآموزش، ابتدا يکلشکاف فقر  درصد

. نـد ا مواجـه  يشـتر يب يسرپرسـت زن بـا فقـر آموزشـ     دارای يانگر آن است که خانوارهايب
 يدر تمام يبودن سرپرست خانوار موجب کاهش فقر آموزش سوادبا ،رفت ه انتظار ميک چنان

و  يي، راهنمـا ييآمـوزش، ابتـدا   يکلـ شکاف فقر در  آنكه اثر نهايي  ای گونه ، بهها شده مدل

ن اثـر در سـطح   يشـتر يب .كـاهش اسـت  درصـد   ٥و  ١٣، ٢٩، ٦زان يبه م ،بيترت به ،رستانيدب

ن بـودن سـطح سـواد اکثـر سرپرسـتان      ييله بـا توجـه بـه پـا    ن مسئيا. است ييآموزش ابتدا
 و کمک به آموزش فرزندانشـان  يت علميحما يآنها برا ييو عدم توانا ييروستا يخانوارها

ج جدول يبا توجه به نتا ،نيهمچن. ه استيرستان قابل توجيو دب ييدر سطوح آموزش راهنما
 يياثـر نهـا   ،رسـتان يو دب ييراهنمـا  ير در سطح آموزشيفق يشتر بودن تعداد خانوارهايو ب ٣

عامل  ديگر. تر است کين دو سطح نزديا يآموزش به فقر آموزش يز بر فقر کلير سواد نيمتغ

ايـن   ،طبـق انتظـارات  . اسـت  ييهل سرپرست خانوار روستاأت تيوضع يموزشفقر آمؤثر بر 

 ،ن اسـاس يـ ر اب. است يهل بودن سرپرست خانوار بر فقر آموزشأر مثبت متيثأانگر تيبمتغير 
ـ متغ. برند يرنج م يشتريب يزان فقر آموزشيهل از مأسرپرست مت دارای يخانوارها درآمـد  ر ي

 يفقـر کلـ  يك درصد بـر  کمتر از در سطح  دار منفي و معنيتأثير ز ين ييساالنه خانوار روستا
ش سـطح  يبـا افـزا   ،نيبنـابرا . رستان دارديو دب ييو فقر در دو سطح آموزش راهنما يآموزش

ـ اما ا ،ابدي يخانوار کاهش م يشکاف فقر آموزش ،درآمد ساالنه خانوار  نـاچيز ار ين اثـر بسـ  ي

  .  ستيدار ن يمعن يياست و در سطح آموزش ابتدا
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ثر بر شکاف فقر آموزشي در سطوح مختلف آموزش در ؤاثرات نهايي عوامل م -٣دول ج

  )برآورد مدل توبيت(خانوارهاي روستايي 

  شکاف فقر 

  دبيرستان  راهنمايي  ابتدايي  کل متغير

 -٩٩/٠***  -۱۱/۱***  عرض از مبدأ
***٢١/١- 

***۴۸/۲-  

 ٠٨/٠***  ۲۶/۰***  بعد خانوار
***٢٢/٠ 

***٢٩/٠ 

 - ١٣/٠  -۳۳/۰***  رستجنس سرپ
***٢٥/٠- 

***٤٣/٠- 

 -٠٢/٠***  -۰۱/۰***  سن سرپرست
***٠٠٢/٠ -٠١/٠ - 

 -٢٩/٠***  -۰۶/۰***  سواد سرپرست
***٠٥/٠ -١٣/٠ - 

 - ٠٤/٠  ۰۸/۰***  شغل سرپرست
***٠١/٠ ١١/٠ 

 ٣٤/٠***  ۲۶/۰***  هلوضعيت تأ
***٢٥/٠ 

***٢٨/٠ 

 -۰۰۰۳/۰  - ۰۰۰۵/۰***  درآمد خانوار
***۰۰۰۵/۰ - 

***۰۰۰۶/۰ - 

Log-Likelihood  ١٢/٦٦٠٥ -٧٢/٨٠٤٣ -٢٦/٨٩١ -٧٩/١١٠٠٣- 

LR chi2  
***٢٦/٣٦٤٨ 

***٩٦/١٩٩ 
***١/٣٠٦٠ 

***٦٩/١٠٨٦ 

R
2
  ٤٤/٢٨  ١٨/٢٠  ٩٦/٣١  ٢/١٥  

   درصد يکداری در سطح  معني***
            هاي تحقيقيافته: مأخذ

   هاگيري و پيشنهادنتيجه

 يينـه آمـوزش در منـاطق روسـتا    يرسد آنچـه در زم ينظر م به ،دست آمده ج بهيبر اساس نتا

کـه   يا گونه ، بهدن افراد استکرباسواد  راستایتالش در  ،ان امر قرار گرفتهيمورد توجه متول

ر يطـور چشـمگ   به ين سطح آموزشيتر نييدر پا يز شکاف فقر آموزشيو ن ينرخ فقر آموزش

کشـور   يآموزش رسم ييم اجرانظات ياهم ؛ همچنين،است يتر از سطوح باالتر آموزش نييپا

و در  ييدر کنـار آمـوزش ابتـدا    يآموزطرح نهضت سواد. نه شده استين راستا نهاديدر هم
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ـ سـند تحـول بن  در  ييص منـابع بـه آمـوزش ابتـدا    ين و تخصيت قرار گرفتن تأمياولو ن يادي

 يشـورا (نـه اسـت   ين زميـ ن گـواه در ا ي، بهتروزارت آموزش و پرورش ،آموزش و پرورش

ت ينه آن است که با توجه به محدودين زميمسئله مهم در ا). ۱۳۹۰آموزش و پرورش،  يعال

با تمرکـز بـر    يسواديب يکنشهي، پرداختن به ريامکانات در پرداختن به حوزه آموزش رسم

 ير سـطوح آمـوزش رسـم   يبه سـا  يتوجه موجب کم ييک آموزش در مناطق روستايسطح 

ش شـکاف فقـر   يز افـزا يـ و ن يش نرخ فقر آموزشـ يافزا ،عهج مطاليو بر اساس نتااست شده 

ان و يروانيج مطالعـه شـ  يافتـه بـا نتـا   ين يا. دارد يرا در پ يدر سطوح باالتر آموزش يآموزش

سـطوح آمـوزش،    يبـا ارتقـا   که نشان داد ة آنهاج مطالعينتا. سازگار است) ۱۳۹۱(بخشوده 

ط خـانواده  يواجد شـرا  يه اعضايکلدر تحت پوشش قرار دادن  ييروستا يخانوارها ييتوانا

 يو بـر فقـر آموزشـ    شـود  مـی محـدود و محـدودتر    يدر استفاده از امکانات آموزش رسـم 

است که بر  ين در حاليا. دافزاي می يآموزش رسم ياز سطوح باال يخانوارها در برخوردار

 يمندناش تويل افزايسطوح باالتر آموزش به دل ،)۱۳۹۱(ان و بخشوده يروانياساس مطالعه ش

 يامکان کاهش فقر کلـ  و در نتيجه، يزندگ يها کسب مهارت يافراد، فرصت مناسب را برا

بـه صـفر رسـاندن نـرخ      يجـا  رسد بـه  يبه نظر م ،ن اساسير اب. سازديخانوارها را فراهم م

در جامعـه   يمقابله با فقر آموزش راهبردن يترمهمد يشا ،ييدر سطح جامعه روستا يسواد يب

بـه سـطوح بـاالتر آمـوزش       ينه دسترسيو فراهم آوردن امکانات و زم توسعه انريا ييروستا

کاراتر  ای گونه نه آموزش بهيدر زم يگذار هيتوان انتظار داشت سرمايم ،ن صورتيدر ا. باشد

 ،نيبنـابرا ). ۱۳۸۷، يمهربـان (شود  ع درآمد در جامعهيدر توز يمنجر به کاهش فقر و نابرابر

ل يبه ادامه تحصـ  ييروستا يب خانوارهايترغ يمناسب برا يهازشيگانشود که  يشنهاد ميپ

ش يط و افـزا يشـرا  ق فراهم آوردن امکانـات و يباالتر از طر يليطع تحصادر مق رافراد خانوا

بـر   يطور ضـمن  ج بهين نتايا. دشوجاد يا امکانات اين از ييروستا ياستفاده خانوارها ييتوانا

کـه   د دارديتأک ييدولت در جامعه روستا يزش رسمآمو يکردهايدر رو یگريمهم د معضل
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بـاالتر از   يليکشور به مقـاطع تحصـ   ينظام آموزش رسم يعدم اهتمام جد بارت است ازع

بـاالتر از   ي، به مقاطع آمـوزش رسـم  ة حاضرج مطالعيبر اساس نتا .ييالت ابتدايسطح تحص

کشـور بـه    يم آموزشـ نظـا  يهم از سو ،يتوجه ن کميا. کمتر توجه شده است ييمقطع ابتدا

و  ييل در مقـاطع راهنمـا  يتحصـ  يدر پوشش بستر و امکانات الزم برا يل عدم توان کافيدل

صـورت گرفتـه    ييروستا يخانوارها يکشور بوده و هم از سو يه روستاهايرستان در کليدب

شدن اداره امـور   و واگذارزنان  يل سرپرستياز قب يليبه دال ،ج مطالعهيکه بر اساس نتا است

ن بودن سـطح سـواد سرپرسـت خـانوار، و درآمـد      يي، باال بودن بعد خانوار، پاه آنهاخانوار ب

با توجـه   رو، از اين. شود مربوط می يکار خانوادگ يروياقتصاد خانوار به ن ين و وابستگييپا

ط موجـود صـرفاً بـا    يتوان انتظار داشت در شـرا يکار در اقتصاد خانواده، نم يرويبه نقش ن

قابل  یجي، به نتايبه امکانات و خدمات آموزش ييروستا يخانوارها يح دسترسش سطيافرا

ـ ا ييدر جامعه روسـتا  يکاهش فقر آموزش يمالحظه در راستا ، بنـابراين . افـت يران دسـت  ي

و حرکـت از   ير نگـرش در مبحـث فقـر آموزشـ    ييـ عـالوه بـر تغ   ،نهين زميق در ايتوف يبرا

ت يـ فيو اهتمام به ک يليتوسعه سطوح تحصمحض به سمت گسترش و  يسواديب يکن شهير

ط حـاکم بـر خانوارهـا در    يمتناسب بـا شـرا   يگريد يها به عوامل و مساعدت ديآموزش، با

ـ نـه فرصـت ن  يتوجه شود تا ضمن فراهم آمدن بستر الزم و جبران هز ييجامعه روستا  يروي

ل در يامه تحصـ اد يزه الزم را برايدرس، بتوان انگ يها حضور در کالس يبرا يکار خانوادگ

 يش سـطح آمـوزش رسـم   يافزون بـر آن، بـه دنبـال افـزا    . دکرباالتر فراهم  يمقاطع آموزش

 يفيبهبود ک يبستر الزم برابايد  ،)۱۳۹۱(ان و بخشوده يروانيدگاه شيان، متناسب با دييروستا

 يمناسـب بـرا   يکه ابـزار  يسواد اطالعات يهامهارت يريکارگ هب يدر راستا يآموزش رسم

طـور مـؤثرتر    ، بتوان بهن رهگذريد تا از اشواست،  فراهم  ييروستا يخانوارها يدسازتوامن

  .گام برداشت ييکاهش فقر روستا راستایآموزش در  ياياز مزا
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