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 چکیده

ست      از مهم قر و نابرابری درآمدیه به اینکه امروزه فبا توج سی و اجتماعی ا سیا ترین علل مشکالت 

ست     سیا ستمزد یکی از  ست که به منظور کاهش نابرابری و فقر در کشورها اعمال    و حداقل د هایی ا

با  شووود، در این پهوهش به برآورد تیریر رشوود حداقل دسووتمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایران می

ستفاده از داده  سری زمانی طی دور ا سعی       پرداخته 1394تا  1357ه های  ستا  ست. در این را شده ا

ستمزدها موجب کاهش نابرابری د       شود که آیا افزایش حداقل د سی  ست که برر رآمد و بر این بوده ا

ضریب          فقر می ست. از  شده ا ستفاده  سیون برداری ا شود یا خیر. برای این منظور از مدل خود رگر

رشوود حداقل  ی درآمد و فقر اسووتفاده شووده اسووت. ابرهای نابرجینی و نرخ فقر به عنوان شوواخ 

اند. پس از انجام و مشتق دوم آن به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده   دستمزد حقیقی  

های مورد نیاز و تخمین ضرایب مدل، نتایج به دست آمده حاکی از این است که رشد حداقل     آزمون

 ایران شده است. نابرابری درآمد و فقر در کاهشدستمزد موجب 

 واژگان کلیدی: نابرابری درآمد، نرخ فقر، حداقل دستمزد، مدل خود رگرسیون برداری
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  مقدمه 1-1

ها بوده نسووانای ناخوشووایند برای ادر همه جوامع و در همه اعصووار، فقر و نابرابری درآمدها پدیده

ست و همواره اغلب دولت  ستفاده از روش ا زیع عادالنه درآمد اند تا بتوانند توهایی بودهها به دنبال ا

ه متغیرهای  توزیع درآمد از جمل  نند.  و رروت را محقق کرده و فقر و نابرابری درآمدی را کنترل ک  

 ن کشووورهایگذاران و دولتمردااجتماعی اسووت که همواره مورد توجه سوویاسووت مهم اقتصووادی و

بوده است.  ارای برخورداجتماعی کشور از جایگاه ویهه های اقتصادی وریزیدر برنامه مختلف بوده و

وری و ههربمهم کالن اقتصووادی از جمله  وجود ارتباط مثبت بین توزیع عادالنه درآمد و متغیرهای

صا    شد اقت سو و اررات نامطلوب توزی ر سوی دیگر دی از یک  شده    ع ناعادالنه درآمد از  ست   سبب  ا

اسووتا را تبدیل شووود در این اهداف مهم کالن اقتصووادی کشوووره  توزیع عادالنه درآمد به یکی از

صادی هستند   رآمد با متغیرهای مهم اقتمند به تبیین رابطه توزیع داران اقتصادی عالقه گذسیاست  

مناسب اقتصاد را  ه راهکارهایهای مؤرر برتوزیع درآمد و با ارائکنترل متغیر تا بتوانند با شناسایی و

 هم توزیع درآمد مناسب یاری کنند.در راه رسیدن به هدف م

توانند یمفاحش های که نابرابریشووود بطوریافزایش در نابرابری موجب افزایش فقر در جامعه می

توان باشد می تررو هرچه توزیع درآمد در جامعه عادالنههای کاهش فقر را خنثی کنند. از اینتالش

 تر باشد.های فقرزدایی ارر بخشانتظار داشت که تیریر سیاست

ست     و به تبع کاهش فقر، های توزیع عادالنه درآمدراه یکی از ستمزد ا ما افزایش اافزایش حداقل د

د شود چرا  مواجه با آن باید با احتیاط برخور شود و در قل دستمزدها دو لبه چاقو محسوب می  حدا

ستمزد از  ضای کار    که افزایش حداقل د سو با کاهش تقا سوی کارفرمایان موجب ناب  یک  رابری از 

ستمزد     سوی دیگر با افزایش د شده و از  شود این  یمبه توزیع عادالنه درآمد  کارگران منجر درآمد 

های ینهبرای کاهش هز و کندجامعه تحمیل می بر دوش دولت و های زیادی راچالش همواره هزینه

 نابرابری ضروری است. شناخت دولت ازچگونگی روابط بین حداقل دستمزد واین چالش، 

 بیان مسأله 2-1

بر خوردار و د و فقرا یا تفاوت میان افرا افراد رروتمندهایی همچون شوکاف بین  نابرابری به موضووع 

به طور کلی         ماعی  نابرابری اجت با وجود این،  ند،  فاوت  محروم توجه دار به ت ی  تر  یا  هایی م ان افراد 

 د. اند، اشاره دارها را اشغال کردههایی که به صورت اجتماعی تعریف شده و آنجایگاه

ی در رشوود مسوویله توزیع درآمد در تدارم منابع رشوود و توسووعه و سوواختار این فرآیند، نقش مهم

اقتصادی و تداوم آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارد. نابرابری شدید در توزیع درآمد      

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



3 
 

تواند به عنوان مانع رشد و توسعه اقتصادی مطرح شود: توزیع     و فقر گسترده، حداقل از دو بعد می 

ازار را تحت تیریر قرار نابرابر درآمد با ایجاد محدودیت در تقاضووا و تیریر بر ترکیب تولیدس سوواختار ب

شد. از طرف دیگر، با   داده، مانع از برخورداری بخش تولیدی از مزایای تولید در قیاس انبوه خواهد 

توجه به نقش نیروی انسوووانی در فرآیند رشووود، گسوووتردگی توزیع نابرابر درآمد منجر به کاهش         

 ند مدت خواهد شد.وری بخش عظیمی از نیروی کار و در نتیجه محدود نمودن رشد بلبهره

که تحوالت  شود انداز افراد جامعه ظاهر مینابرابری در توزیع درآمد، رروت، مصرف، دستمزد و پس  

ها و بریهای بر شوومرده شووده دارد. پایش مسووتمر نابراجوامع بشووری ریشووه در ترکیبی از نابرابری

ست   سیا ستور کار همه ها به منظور تعدیل آنتنظیم  شد که ی دولتها باید در د شان  هدف هایی با

شی به جامعه    ست. هر برنامه   شکل بخ سامان و به خوبی نظم یافته ا شه کنی  ی علمی برای ریای ب

ناسب برای  مهای ها و برنامهآن، اتخاذ سیاست   ایجاد کنندهفقر و نابرابری مستلزم شناخت عوامل   

 .ها استها و برنامهمقابله با آن و اجرای موفقیت آمیز این سیاست

شووواره کرد. که اگرا توان به رویکرد حمایتتر درآمدها، میاز راهکارهای کاهش فقر و توزیع عادالنه

بات های حمایتی و دسووتوری، موجاز طریق دخالت مسووتقیم و نهادهای زیربط، با اعمال سوویاسووت

ارهای  راهک توزیع مجدد درآمدها را فراهم خواهد آورد. در این میان، حداقل دسوووتمزد از جمله           

سیاست      سایر  ست که حداقل در میان  ست. این  اای برخوردار های حمایتی، از جایگاه ویههمؤرری ا

ه یک سیاست به عنوان بخشی از یک استراتهی توسعه در جهت تحریک رشد اقتصادی، قبل از آنک       

 در کشور است. کاهش فقرسیاست مزدی باشد، ابزار مؤرری در جهت بهبود توزیع درآمد و 

ست     سیا ستمزد یکی از متغیرهای مهم  ست ب   حداقل د سطح جهانی ا طوری که ه های بازار کار در 

هایی به تعیین حداقل ها با توجه به اهداف مورد نظر حداقل دسووتمزدها، با اتخاذ سوویاسووت دولت

ستمزد می  صادی،      د ست. به دلیل آرار اقت ستمزد تعادلی ا پردازند که این حداقل همواره باالتر از د

صاد کار می       ا ستمزد یکی از مباحث قدیمی در اقت سی ابعاد حداقل د سی، برر سیا شد.  جتماعی و  با

آنچه مطرح است اینکه در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی 

ست که از یک طرف افزایش دستمزدها موجب افزایش قیمت   حداقل زندگی برای ها نگردد و مهم ا

 اجتماعی، حوزه در مختلف تیمین گردد و از طرف دیگر به تناسب افزایش تولید انجام پذیرد. اقشار

ستمزد  حداقل اگر ست  عبارت آن بلندمدت گیرد، ارر قرار الزم حد از کمتر د شدید  از ا  و فقر ت

شتری گروه فقر پایداری صادی  مردم. اما در حوزه از های بی ستمرار  اقت ست  مهم نیز تولید ا چه  .ا

 تولید و اقتصادی  وجه باشد برای  شده  تعیین تردستمزد پایین  حداقل هرچه شود  گمان ابتدا بسا 
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 که شد  خواهد روشن  آید، حساب  به نیز اجتماعی در حوزه امر این تیریرات چنانچه اما است،  بهتر

صادی  هایفعالیت برای کوتاه مدت حتی در امر این ضر  اقت ست  م  حداقل که کاری نیروی زیرا .ا

شت  شود،  تیمین او معی شارکت نمی طبیعتا ن سبی  تواند م شد.     نیز فرآیند تولید در منا شته با دا

 کار از نیروی حمایت برای معیشتی  مناسب  ایمنی چتر مدتکوتاه در بتواند دستمزد باید  حداقل

 که اسووت اقتصووادی و نگاه اجتماعی و بلند مدت و مدت کوتاه آرار تلفیق کند. از این رو ایجاد

 .است وا داشته این زمینه در مداخله به ها راهمیشه دولت

یریر عوامل تبا توجه به اینکه تیریر حداقل دسووتمزدها بر رفاه اجتماعی خانوارهای کم درآمد تحت 

ور، اجتماعی کش  ریر این سیاست بسته به شرایط اقتصادی      مختلفی است، در کشورهای مختلف، تی  

لی حداقل این انحرافی و احتما ریرباشد. واسیلیس معتقد است تی  ست مثبت، منفی یا مبهم ممکن ا

دن کاربرد این به معنای محدود کرق افزایش بیکاری و تورم( الزاما دستمزد بر توزیع درآمد )از طری 

ه نند کهای دریافت    ناهمگن و غیرمتجانس بودن گروه   باشووود یدر کاهش نابرابری نم  ابزار حمایتی  

های مختلف تفاوت اعمال این سووویاسوووت در اقتصوووادریرات مدالیل تی حداقل دسوووتمزد، از جمله

های پایین ده حداقل دسوووتمزد که متعلق به دهکباشووود. هرقدر سوووهم کارگران دریافت کننمی

 یابد. ایش میاند، بیشتر باشد ، قدرت بالقوه این سیاست درکاهش فقر و نابرابری افزدرآمدی بوده

کند ضووا میقل دسووتمزد و ابعاد مختلف آن، حقوق اجتماعی کار اقتبنابراین با توجه به اهمیت حدا

 ید.تالش نماکارگران  در جهت بهبود سطح رفاهکه دولت در تعیین حداقل دستمزد مداخله، و 

 اهداف تحقیق 3-1

ابطه بین هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه بین حداقل دستمزد و نابرابری درآمد و همچنین ر   

ستمزد و  ست و ب  1357-1394فقر در ایران طی دوره  حداقل د سخ     ا سؤال پا ست تا به این  ر آن ا

بگیر و  دهد که افزایش حداقل دسوووتمزدها باعث تغییرات نابرابری درآمدی به نفع کارگران حقوق

 کاهش فقر خواهد شد یا نابرابری و فقر را افزایش خواهد داد.

 نوآوری تحقیق 4-1

ها بخش اند و تنبین حداقل دستمزد و سطح اشتغال متمرکز شده    بر ارتباط  پیشین  اغلب مطالعات

. با توجه به اندریرات این سوویاسووت در کاهش فقر و نابرابری پرداخته کوچکی از آنها به بررسووی تی

ستمزد بر نابرابری درآمد یا      مطالعه قبلی اینکه ست و فقط ارر حداقل د ضیه کوزنتس ا مبتنی بر فر

ارر حداقل دستمزد بر فقر بررسی شده، در این پهوهش سعی شده است که با در نظر گرفتن عوامل 

مهم تیریرگذار بر فقر و نابرابری به بررسووی هر دو ارر حداقل دسووتمزد هم بر فقر و هم بر نابرابری  
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داخته شود. همچنین در این مطالعه تصریح مدل به روزتر و ارر فزاینده حداقل دستمزد    درآمدی پر

های بیشووتری نیز در مدل در نظر گرفته شووده اسووت. دوره زمانی نیز در این مطالعه برای سووال  

 محاسبه شده است.

 تعریف عملیاتی متغیرها: 5-1

 معادله نابرابری درآمد  1-5-1

 متغیر وابسته

 از شاخ  ضریب جینی استفاده شده است.نابرابری درآمد: 

 متغیرهای مستقل

ر مدت د: مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی (MWحقیقی ) حداقل دستمزد  نرخ رشد  -

تواند آن را کاهش دهد و پرداخت شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمیمعین به کارگر پرداخت می

ف که از تقسیم حداقل دستمزد اسمی بر شاخ  قیمت مصر      تضمین شده است.   آن بوسیله قانون  

 بدست آمده است. 90کننده بر مبنای سال 

 (: توان دوم حداقل دستمزد حقیقی.2MWحقیقی ) مربع حداقل دستمزدنرخ رشد  -

ست. در رشد اقتصادی از عوامل مهم تیریرگذار ب  : (gdp) نرخ رشد اقتصادی   -  ر نابرابری درآمدی ا

ک مرکزی که از بان 1390به قیمت رابت سال با نفت  رشد تولید ناخال  داخلی این پهوهش از نرخ

 آوری شده، استفاده شده است.جمع

اخلی نسبت به  دتولید ناخال   به  مجموع صادرات و واردات : این متغیر نسبت  (trade) تجارت -

 دهد.را نشان می 90قیمت رابت سال 

 معادله نرخ فقر 2-5-1

 متغیر وابسته

 کنند.: درصدی از جمعیت که زیر خط فقر زندگی می(P)فقرنرخ  -

 متغیر مستقل

مدت  : مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در (MW) رشد حداقل دستمزد حقیقی  نرخ  -

تواند آن را کاهش دهد و پرداخت شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمیمعین به کارگر پرداخت می

ف آن بوسیله قانون تضمین شده است. که از تقسیم حداقل دستمزد اسمی بر شاخ  قیمت مصر          

 بدست آمده است. 1390کننده بر مبنای سال 

 (: توان دوم حداقل دستمزد حقیقی.2MWحقیقی ) مربع حداقل دستمزدنرخ رشد  -
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سوواله و بیشووتر  10ر )(: نرخ بیکاری عبارت اسووت از نسووبت تعداد جمعیت بیکاUنرخ بیکاری ) -

 .100ساله و بیشتر، شاغل و بیکار( ضربدر  10جویای کار( به کل جمعیت فعال )

ست. در   ادی از عوامل مهم تیریرگذاررشد اقتص  (: gdpنرخ رشد اقتصادی )   - بر نابرابری درآمدی ا

ک مرکزی که از بان 1390به قیمت رابت سال با نفت  رشد تولید ناخال  داخلی این پهوهش از نرخ

 آوری شده، استفاده شده است.جمع

 های پژوهشپرسش 6-1

 شود؟مزدها باعث کاهش نابرابری میحداقل دست افزایش آیا (1

 شود؟ایش حداقل دستمزد باعث کاهش فقر می( آیا افز2

 شود؟( آیا شوم وارد بر حداقل دستمزد باعث کاهش نابرابری درآمد می3

 شود؟( آیا شوم وارد بر حداقل دستمزد باعث کاهش فقر می4

 های پژوهشفرضیه 7-1

 .می دهد کاهش را نابرابری درآمد حداقل دستمزد( 1

 .دهدمی  کاهش را فقر حداقل دستمزد( 2

 های آماریهای گردآوری دادهروش انجام تحقیق، ابزارها و روش 8-1

که به  است « تحلیلی -توصیفی »این پهوهش از نوع کاربردی و در سطح کالن است. روش تحقیق   

های مختلف، باشووود. در این ارتباط از طریق مسوووتندات موجود در پایگاهای میصوووورت کتابخانه

ری مرکز آمار همچنین اطالعات و آمارهای مورد استفاده، از منابع آما اطالعات الزم اخذ شده است.

 باشند. در این تحقیق از مدل سری زمانی استفاده شده است و دوره زمانی مورد     و بانک مرکزی می

 باشد:سازماندهی پهوهش به شرح زیر می باشد.می 1394تا  1357نظر از سال 

رباره وقایع آشووکار شووده د در فصوول سوووم،و ارائه پیشووینه پهوهش،  در فصوول دوم، به مبانی نظری

سی روند متغیرهای مدل ارائه می    ستمزد و برر صل چهارم به ارا شود.  حداقل د ئه نتایج برآورد در ف

صل پنجم، جمع  الگو پرداخته می صیه   بندی،شود و در نهایت ف شنهادات و تو شی ارائه  های پهوهپی

 خواهد شد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



7 
 

 

 
 

 

 

 

 دوم:فصل 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



8 
 

 مقدمه 1-2

ست  هاییشاخ   از یکی نابرابری و فقر سی   ربات برای که ا  اهمیت زحائ هرکشور  اجتماعی و سیا

 کاهش برای اسووت. دولت هاشوواخ  این بر مؤرر عوامل بر نظارت دولت وظایف از یکی .اسووت

 حداقل آنها مهمترین از یکی که دارد اختیار در مختلفی ابزارهای آن، فقر و نظارت بر  و نابرابری

ستمزد  ست.  د صادی   ا شتیبانی از نیروی کار  اجتماعی دولت–یکی از اهداف مهم اقت ها حمایت و پ

شغلی آنان و درنهایت ایجاد  محیطی  جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید، رفاه زندگی و تیمین امنیت 

ست.    سب برای نیروهای فعال جامعه ا صلی از ابتدا  منا ستمزد  حداقل قانون تبیین هدف ا  اهشک د

 گذاردفقر می و نابرابری بر تیریری قانون چه این عمال اینکه سوور بر سووت. امابوده ا فقر و نابرابری

 .دارد وجود نظر اختالف همچنان

 آنگیری دازهبرای ان اسووتفاده مورد هایشوواخ  و آن انواع نابرابری، مفهوم به ابتدا فصوول این در

 ر بر آن، تعریف نرخ فقر و عوامل مؤرآن اقتصادی  آرار و دستمزد  حداقل سپس  استس  شده  پرداخته

 حداقل روی بر شووده انجام مطالعات از ایخالصووه به نهایت در و اسووت گرفته قرار بحث مورد

 .است شده پرداخته جهان و ایران در نابرابری و دستمزد

 درآمدینابرابری  2-2

سابقه  صاد        توزیع درآمد یکی از پر  ضوعی در اقت ست. کمتر مو صادی ا ضوعات مطالعات اقت ترین مو

س    وجود دارد که سیا صادی  تمانند توزیع درآمد از اکثر  شتر  پذی تیریرهای اقت رفته و خود نیز بر بی

های ارزیابی هر سویاسوت   گذار باشود. همچنین یکی از بهترین شواخ    تیریرمتغیرهای اقتصوادی  

 باشد.، بررسی آرار توزیعی آن میاقتصادی در نظر عامه

های ناشی از آن در جوامع مربوط بندی ها باز تولید مناسبات نابرابر قدرت و رروت و تقسیمنابرابری

سترش و تعمیق نابرابری    ست. اما گ ست   ا سو ممکن ا س  ها از یک  ترش جهل و فقر در جوامع به گ

کنند و از سوووی دیگر زمینه فروپاشووی و تغییر  ها را تضوومین میبیانجامد که خود تداوم نابرابری

ندان های اصلی اندیشم  آورند. به این دالیل نابرابری همواره از دغدغههای سیاسی را فراهم می  نظام

 و مصلحان اجتماعی بوده است.

اری برای ارزیابی عملکرد اقتصووادی کشووورها در خصوووص توزیع درآمد  های نابرابری معیشوواخ 

های اخیر و بعد از عنوان شوودن طرح کاهش فقر در جهان، چگونگی شووود. در سووالمحسوووب می

توزیع درآمد بیشووتر از قبل مورد توجه قرار گرفت زیرا در دنیای امروز یکی از عوامل اصوولی ایجاد  
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سبی عدالت در توزیع        ی فقر نه کمبود درآمد بلککننده سی ن ست. برای برر سب آن ا ه توزیع نامنا

اگر  شووود.آورند اسووتفاده میهای جامعه به دسووت میدرآمد از سووهم درآمدی که هر یک از گروه

شان دهنده توزیع ناعادالنه درآمد در یک       شد ن شته با صله بین دهک اول و دهم تفاوت زیادی دا فا

ست.   شاخ  جهت مطالعه تحوالت تو سرزمین ا ستفاده می زیع درآمد از  شود که به  های مختلفی ا

 پردازیم.ها میبرخی از این شاخ بررسی 

 نسبت هزینه دهک باال به دهک پایین جامعه 1-2-2

ررسی سهم های مختلف جامعه، بیکی از ابزارهای متعارف بررسی توزیع امکانات معیشتی بین گروه 

ست. ها یا درآمدها ها از هزینهاین گروه سطو    ا سب  ح درآمد و یا بدین منظور معموال خانوارها بر ح

سپس به ده گروه        شده و  سطح مرتب  سطح به باالترین  شده    هزینه از کمترین  سیم  ساوی تق و  م

ا بوده و مندترین ده درصد خانواره شود. دهک اول شامل کم بهره  سهم هر گروه از کل محاسبه می  

شان به ترتیب دهک ست. رروتمند تری افزایش بهرهدهنده های باالتر ن صد  مندی خانوارها ا ن ده در

شان دهنده نابرابری ب      در دهک دهم قرار دارند. هرچه خانوارها شد ن سبت باال با ست   این ن شتر ا  ی

 .(1384وم چیلر، ر)ارض

 درصد پایین جامعه 20درصد باال به  20نسبت هزینه  2-2-2

قایسه  تواند برای مهستند شاخ  دیگری که می  های حدی های اول و دهم حالتاز آنجا که دهک

وم )ارضر  به کار رود نسبت سهم بیست درصد باالی درآمدی به بیست درصد پایین درآمدی است        

 . (1384چیلر، 

 ضریب جینی 3-2-2

( را های میانیهای تحلیل توزیع درآمد که شوورایط کلی توزیع )شووامل گروهیکی دیگر از شوواخ 

تر و است و هرچه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده عدم تساوی بیش      دهد ضریب جینی نشان می 

 . (1384)ارضروم چیلر،  هرچه به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده توزیع بهتر درآمد است

 هزینه ناخالص خانوار 4-2-2

شان دهنده ها که به نوعی اختالف درآمدها را نیز منعکس میاختالف بین هزینه اختالف در  کند، ن

ست که می          ستا ا شهر و رو صادی  شهرها و شرایط اقت عدم  تواند یکی از دالیل عمده مهاجرت به 

 .(1384)ارضروم چیلر،  ای محسوب شودهای منطقهتعادل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 های خوراکینسبت هزینه غیر خوراکی به هزینه 5-2-2

شاخ   سبت هزینه   یکی دیگر از  سطح رفاه خانوار، ن کی به خوراهای غیر های مهم برای تغییرات 

نوار باشوود. به طور معمول، باال بودن این سووهم نشووان دهنده افزایش سووطح رفاه خا   خوراکی می

های ا گروهباید در نظر داشت که پایین بودن این شاخ  در جامعه روستایی در مقایسه ب    باشد.  می

شان دهنده      شهری ن شابه در جامعه  ست که، بخش عمده هزینه م کم  ایهای خانوارهاین واقعیت ا

ها، ن گروهدهد  و به دلیل پایین بودن درآمد ایهای خوراکی تشووکیل میدرآمد روسووتایی را هزینه

صیل و غ   مندی آنان از هزینهمیزان بهره شت، تفریح، بیمه،  تح یره( کاهش های غیر خوراکی )بهدا

 یافته است.

 حداقل دستمزد 3-2

ست  دستمزدی  دستمزد،  حداقل از منظور   یگرد و کار نیروی وریبهره میزان به توجه بدون که ا

 تهدسوو مذاکرات و زنی چانه قدرت کار، تقاضووای و عرضووه نظیر مزدها بر حاکم قوانین و روابط

 به . در حقیقتشود میتعیین  او وخانواده کارگر معیشتی  و زیستی  مالحظات بر بنا صرفا  جمعی،

 دهش  توجه وی تکفل تحت خانواده و کارگر )معاش(گذران زندگی  برای دستمزد  حداقل به نوعی

 تضمینی  و باشد می اجتماعی و اخالقی یهاجنبه بر مبتنی نگرش طرز این که است  است. بدیهی 

 هایهدف از کیی دیگر بیان شود. به می محسوب  وی خانواده و کارگر ضروری  نیازهای تیمین برای

صادی  مهم شتیبانی  و حمایت ها،دولت اجتماعی -اقت  قدرت ارتقای و حفظ جهت کار نیروی از پ

 حداقل تعیین حمایت، این اصلی  هایجنبه . ازاست  آنان شغلی  امنیت تیمین و زندگی رفاه و خرید

 مادی اسب من محیط ایجاد باالخره و کار روابط بر حاکم قوانین ایجاد کار، ساعات  تعییندستمزد،  

 .باشدمی جامعه فعال نیروی برای

 معیارهای تعیین حداقل دستمزد 4-2

شتن   هم ،هاآن مبنای بر کند کهمی ایجاد را شرایطی  دستمزد،  حداقل تعیین برای معیارهایی دا

 در افزایش یک  وقت  چه  و دارد وجود قواعدی  هچ  که  توانند دریابند   ها می هم بنگاه  کارگران و 

با  محیط نینهمچ . معیارها(1383زاده، )عیسوووی باشووود انتظار تواند مورددسوووتمزد می حداقل

ساس می ریزی بوجودبرنامه برای تری راربات المللی بین سازمان  135 شماره  نامه توصیه  آورند برا

 :از عبارتند معیارها این کار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



11 
 

 هاآن هایخانواده و کارگران نیازهای -1

 .گرددیم «معاش مزد» تعیین جهت اساسی   وکارگران، پایه  نیاز دستمزد،  حداقل تعیین هنگام به

 آن هک فعالیتی رشته  هر و بوده کارگران اساسی   نیازهای پوشش  حد در معاش مزد این اساس  بر

 سازمان . دبپرداز کمتری مزددست  اینکه تا نکند فعالیت است  بهتر بپردازد نتواند دستمزد را  سطح 

 نیازهای حداقل مفهوم که رسوودمی نظر به» کند: اشوواره می زمینه چنین این در کارالمللی بین

سانی  مفهوم تواند بهمی اجتماعی  ارر در دنبای خانواده یک که معنی بدین. گردد مرتبط حیثیت ان

 شخ  م اجتماعی، گروه های همینخانواده دیگر از وی را که شود  چنان زندگی آن به مجبور فقر

 ای چهارهبرای خانواد معاش مزد کشورها  اغلب المللی کار وبین سازمان  مصوبات  در .«دساز  جدا و

 تعداد این از بیش کارگری خانوارهای تعداد افراد عمل در چند هر .شود می گرفته نظر در نفری

 .است

 کشور در دستمزدها عمومی سطح -2

ایجاد  ضرورت  یزچ هر از قبل» دارد می مقرر چنین کار المللیبین سازمان  30 شماره  نامه توصیه 

 و دهبو متشووکل آن کارگران که صوونایعی در و مشووابه کارهای در که مزدی نرخ از که کندمی

سه  چنین هرگاه و شود  گرفته اند، الهامساخته  منعقد های جمعیپیمان شد  ای ممکنمقای  از نبا

 توسط  کشور  یک در مزدهادست  عمومی سطح «. شود  استفاده  کشور  در مزدهادست  عمومی سطح 

سط  آمارهایی ستمزدهایی   از متو سب  کهد سیت،  برح صادی )عموما گروه   فعالیت شاخه  جن اقت

 .شودگیری میاندازه است، بندی شدهمکان طبقه و شغلی گروهصنعتی( 

 آن تغییرات و زندگی هزینه -3

 اسی اس  نیازهای و رفاه هایی کهقیمت سطوح  به توجه با را مصرفی  بهای شاخ   ،کشورها  بیشتر 

سط  .کنندگیری میدهد، اندازهمی قرار ریرتی تحت را درآمد کم بگیران خانوارهای مزد  هزینه متو

 .ودش گرفته نظر در دستمزد حداقل سطوح تعیین تواند درمی نیز خانوارها انواع خاص برحسب

 اجتماعی تأمین مزایای -4

دیگر  و است  جامعه کارگری و فعال نیروهای از های پشتیبانی شیوه  از یکی دستمزد  حداقل تعیین

شامل ها میحمایت شتغال  ایجاد و اجتماعی تیمین بیکاری، بیمه تواند  شد  ا مزایای  به دستیابی . با

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حداقل تعیین در مهمی معیار فقر، های کاهشسوویاسووت ها وحمایت سووایر و اجتماعی تیمین

 .است دستمزد

 اجتماعی هایهگرو سایر زندگی نسبی استانداردهای -5

ستانداردهای  معیارهای  اجتماعی، های مختلفگروه درآمد توزیع و درآمد متوسط  پایه بر زندگی ا

ستاندار  معیارهای سایر  کاالیی، سبدهای  مبنای بر کل مخارج و متوسط مخارج   از یزندگ هایدا

سبت          اتاق تعداد قبیل ضاء خانوار، ن سط تعداد اع سکن خانوارها، متو سبت اجاره م سکونی، ن های م

 پذیرد.اعضاء با تحصیالت باالتر از مقدماتی در خانوار و غیره صورت می

 عوامل اقتصادی -6

وری، سووطح اشووتغال و ظرفیت پرداخت عواملی همچون الزامات توسووعه اقتصووادی، سووطوح بهره 

فته وامل اقتصووادی هسووتند که در تعیین سووطح حداقل دسووتمزد در نظر گرکارفرمایان از جمله ع

 شوند.می

سرانه به قیمت     صادی همانند تغییر در تولید ناخال  داخلی  سعه اقت های رابت، تغییر معیارهای تو

های کشوواورزی، صوونعت، خدمات در تولید ناخال  داخلی، تغییر در ارزش در سووهم نسووبی بخش

های اقتصووادی های رابت و معیارهای فعالیتارزش بازرگانی خارجی به قیمتتولیدات صوونعتی یا 

های کشوواورزی، صوونعت و همانند تغییر در میزان بیکاری و یا تغییر درصوود افراد شوواغل در بخش

 (.1390رار گیرند )نجفی کاج آباد،توانند مد نظر قیره میخدمات و غ

 هک صالح  ذی مقام توسط  بایستی که  شده  حمتفاوتی مطر معیارهای مختلف کشورهای  درقوانین

 گروهدو در معیارها حسوواب آورده شوووند. این به دارد عهده به را دسووتمزد تعیین حداقل وظیفه

 را کارگران اساسی ایو نیازه برخوردار است  تراجتماعی طبیعتی از اول گروه گیرند:می قرار وسیع 

 برالزامات رد،دا اقتصووادی گیریجهت بیشووتر که دوم گروه که درحالی دهد،می قرار توجه مورد

صادی  شور  اقت شتر  که کند. معیاریمی تمرکز ک ستناد  آن به بی شت  هزینه و تورم شود می ا  معی

ست،  صاد  عمومی شرایط  آن از پس ا ست  سطوح  و اقت  نیازهای ترپائین دارند. درمرحله قرار مزدد

شتغال  نرخ و وریبهره کارگران، سته  درانتهای و یابیممی را ا ست  پرداخت ظرفیت بندی،د  مزدد

  .دارند قرار اجتماعی تیمین مزایای و هابنگاه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اقتصادی لحاظ به دستمزد تعیین هاینظریه 5-2

ستند.  ه خاصی  عوامل آن، تعیین مؤرر در عوامل و دارد را خود خاص تعریف دستمزد  اقتصاد،  در

 دارای لیدتو عوامل یکی از منزله به نیز کار دارد، قیمتی کاالیی هر که همان طور بعد، این از

 از سوی  هایینظریه مزدی، تغییرات و دستمزد  سطوح  توصیف چگونگی  با رابطه است. در  قیمت

 .شودمی اشاره هانظریه این ترینمعروف مهمترین و از برخی به که است شده ارائه اقتصادانان

 :معاش امرار دستمزد یا معیشتی مزددست تئوری -الف

 رضیه ف این به خود، زمان مزددست  سطوح موجود  به توجه با نوزدهم و هجدهم قرن اقتصاددانان 

ست  ستمزد  بودند که یافته د   .بماند یباق و نمیر بخور حد در بیش و کم باید غیر ماهر کارگران د

 بیش قعیوا مزددست اگر او نظر گسترش داد. به  معیشتی دستمزد   تئوری در را نظریه این ریکاردو

ست،  الزم معاش کفاف امرار برای که حدی از  واهدخ افزایش رو به نرخی با جمعیت کند ترقی ا

شت  شتر  سایر ما یحتاج  و غذا افزایش نرخ از که گذا شد   بی ست. ر داد تع افزایش موجب جمعیت ا

شار  نتیجه شد. در  خواهد کار جویای کاگران ضه  ف ست  میزان نزول باعث ی کارعر  سطح  به دمزد

ستمزدهای  افزایش نتیجه در .شود می نمیر و بخور ست. باید تو  موقتی امری واقعی د شت  جها  دا

ست  ممکن تئوری این هرچند که شورهای  برخی از در ا سل  و توالد نرخ با مانده عقب ک اال ب تنا

شته   سیاری  در لیکن باشد،  مصداق دا  هایپیشرفت  و صنعتی  سریع کارایی  افزایش کشورها،  از ب

شتر  میزان و آوریفن شتن  نگه پایین همچنین و کار نیروی تولید بی سل تولد وت نرخ دا  باعث نا

 .باشد باالتر نمیر و بخور سطحکارگران، از  اعظم قسمت مزددست که است شده

 اوضوواع بهبود و رونق هایشووان از خانواده و کارگران باالسووت، زندگی سووطح که کشووورهایی در

ضروری  که دانیمو می شوند می برخوردار  رونق قدر هر یعنی کرد، خواهد تغییر زمان با نیازهای 

 ضروری  فهرست کاالهای  به لوکس کاالهای فهرست  از خدمات زیادتری و کاالها زیادتر شود  ملی

بیشتری   خدمات و کاالها باشد،  نیپایی محصوالت ملی درسطح   میزان که مواقعی شود. در می وارد

 نعمات،  این از مردم محروم کردن امروز دنیای  در ولی .گیرند می قرار لوکس کاالهای   درزمره

سد. پس نمی نظر به منطقی ستمزد  ر شت  مفهوم د  سمت  به و کندمی تغییر زمان با تیمین معی

 است،  بیشتر  رشد جمعیت  از آهنگ آن رشد  آهنگ که اقتصادی  در بنابراین کند،می بهبود تمایل

ستمزد  شت  تیمین د ست  بهبود به رو نیز معی ستمزد    .ا شده، د  درمقابل، با توجه به مباحث گفته 

بود.  خواهد نازلی هسووتند دسووتمزد  اولیه رشوود مراحل در که کشووورهایی معیشووت در تیمین

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ست    هایحوزه ستمزد  تعیین حداقل هایروش و گذاریسیا شورهای  د  کلی طور مختلف به در ک

 دوم ملیس سطح  اول دارد: وجود مزددست تعیین حداقل  برای گذاریحوزه سیاست   یا سطح  چهار

صنعتس  به سوم  ایسمنطقه سطح  شاغل، که  تفکیک به چهارم تفکیک   موارد این از تلفیقی گاه م

 هرکشور  و اجتماعی اقتصادی  شرایط  به هااین روش از هرکدام شود. انتخاب می کار گرفته به نیز

 توسووعه سووطوح در همگنی بیشووتری که دارای کشووورهایی برای ملی دارد. مثال روش بسووتگی

 دسووتمزد براسوواس تعیین حداقل هایروش طرفی دارد. از هسووتند کاربرد اجتماعی و اقتصووادی

 حداقل هایتعداد نرخ و سو  یک از اجتماعی شرکای  و جمعی زنینقش چانه دخالت دولت، میزان

 .شوندمی تقسیم چهارگروه نیز به دیگر سوی از دستمزد حداقل نرخ یک یا دستمزد

 .شودیین میتع سه جانبه هایگروه یا دولت توسط هرمنطقه یا کشور کل برای پایه نرخ -1

 .شودتعیین می جانبه های سهگروه یا دولت توسط هربخش برای که ایچندگانه هاینرخ -2

 دولت تدخال بدون و زنی جمعی چانه طریق از که هر منطقه یا کشور  کل برای پایه نرخ یک -3

 .شودمی تعیین

عیین ت جمعی زنی توسووط چانه و بوده متفاوت شووغل یا هربخش برای که چندگانه هاینرخ -4

 .شودمی

مزد  حداقل تعیین خصوووص کارآموزان، در یا سوونی هایگروه اسوواس بر متفاوت هاینرخ -5

ستی  صل مزد  جداگانه، برای کارآموزان بای ساوی  ا  میتهشود. ک  ارزش، رعایت هم کار قبال در م

 کرد که رداختپ مزددست  حداقل از متفاوت مزددست  کارآموزان به توانمی تنها زمانی دارد تیکید

 .باشند قرار داشته آموزش تحت کارگاه در کار ساعات طی در آنها

 :مزددست سهم تئوری -ب

 اسشد. براس   تدوین میل استورات توسط   مزددست « حصه  یا سهم » نظریه نوزدهم، قرن اواسط  در

 خایرذدارد.  وجود مزددست پرداخت  برای محدودی ذخایر مدت، کوتاه در کشور  در هر تئوری این

 ابزار و آالت م ماشین استهال  برای آن از رسد. بخشی  می مصارف گوناگونی  به اندازپس از حاصل 

سترش  هایتیمین هزینه برای بخشی  موجود، تولیدی سمتی  و آینده در گ  حماتجبران ز برای ق

 .شودمی گرفته نظر در مدیران
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 میزان زا مدت کوتاه کارگران دردستمزد   کل جمع و شود می تقسیم  کارگران بین، مزددست  حصه 

 بعضی از  یا یک در کارگران اگر رود. پسنمی یابد باالتراختصاص می  این منظور برای که سهمی 

 ودخ به، را سهم  از بیشتری  که قسمت  است  این معنایش دست آورند،  به بیشتری  مزددست  صنایع 

تئوری  این کند. پیدا کاهش باید کارگران دیگر به مربوط مزددسووتنتیجه  در اند،داده اختصوواص

شاره  ست  عمومی سهم  که دارد ا  سرمایه  نمیزا یا که افزایش یابد تواندمی صورتی  در مزدهاد

 .شود کارگران کاسته تعداد از یا و یابد افزایش

 :نهایی وریبهره تئوری -ج

 که نظریه ینا است. براساس   شده  تقاضا بیان  و عرضه  و آزاد رقابت براساس  نهایی وریبهره مفهوم

شتر  شاورزی  به بی ست،  مربوط تولیدات ک  در ابد،ی کارگاه افزایش یک در کارگران تعداد چنانچه ا

 اضافی  کارگر نفر هر از حاصل  تولید یابد. لیکنافزایش می محصول  کارگران، تعداد افزایش با ابتدا

شروع  به ساوی  کارگر تولید ارزش که حدی کند تامی افت به تدریج  س  با میزان م شد  مزدیتد  با

 دهیم، ادامه ارگرک اسووتخدام به هم باز اگر بعد نقطه به این گردد. ازمی پرداخت کارگر به که

شووود. می مزبور پرداخت کارگر به که شوود خواهد مزدی از کمتر اضووافی محصووول کارگر ارزش

شتر  کارگر هرچه بنابراین ستخدام  بی شتر  سرانه  شود، محصول   ا  در کارفرما و نمایدمی سقوط  بی

 .پایین بیاورد را مزددست که کند استخدام را دیگری کارگران تواندصورتی می

 :تقاضا و عرضه تئوری -د

سمیت   صادان آدام ا سی  اقت شت  اعتقاد انگلی سیله  مرزها دا ضه  به و ضا  و عر شود.  می تعیین تقا

 نیاز مورد که بیشتر  شوند می جذب کار به مناطقی و مشاغل  صنایع،  در مزدهای باال با کارگرانی

شند  ضه  که در مواردی کارگران و با شی    بر عر ضا پی ست  میزان و دارد تقا  تاف به شروع  مزدد

 نفع به نهایتدر  هک خواهد شد  بهتر کار نیروی نتیجه توزیع در کنندسترم می را صنایع  کند،می

 .است ملی اقتصاد

 :مذاکره تئوری -ه

ستم  رینتپایین یکی و باالترین یکی نرخ، دو تئوری این در  بین. شود می گرفته نظر در زد،نرخ د

 و برای اشووتغال کارگر ناچاری و اجبار به توجه با که دارد وجود دیگر هم هاینرخ نرخ، دو این

ستخدام،  برای کارفرما ناچاری و اجبار  کدام هر تعیین و حد دو این بین هاینرخ .کندمی تغییر ا
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 حداکثر حداقل و میزان به نظریه این در. دارد طرف دو از هریک زنی قدرت چانه به بسووتگی

ست  شاره  مزدد شترین  ولی شود، نمی ایا ست  بی به  دارد، آن پرداخت به تمایل که کارفرما مزدید

 :دارد بستگی موارد ذیل

 .موسسه رونق میزان -

 .موسسه رقابت قدرت -

  .معمول حد از زیادتر میزان به ت در صورت افزایش هزینه نیروی کارقبول خطر ضرر در فعالی -

 دارد: بستگینیز به موارد ذیل  مزددست حداقل میزان

 .آنان سطح زندگی آمدن پایین قبال در کارگران مقاومت قدرت تخمین -

 .تدارم اعتصاب برای آنان ذخایر میزان و کارگری تشکالت قدرت -

 :خرید قدرت نظریه -و

ساس  ستگی  صنعت  هر رونق نظریه، این برا ضای کافی  به دارد ب صوالت  فروش برای تقا  در مح

 هب هر صنعت  محصوالت  عمده قسمت . کند ایجاد صنعت  برای نسبتا خوبی  بتواند سود  که قیمتی

 تقلیل محصوالت باشد، کم خرید قدرت و اگر مزد. شودمی مصرف هایشخانواده و کارگران وسیله

ستفاده از  در که اینکته. شد  خواهد حادث بیکاری نتیجه کردس در خواهد پیدا  باید وریتئ این ا

ست  این گیرد، قرار توجه مورد ست افزایش  که ا  واال ،شود می منجر تولید افزایش به حتما مزدد

 ظریهن این. شود ها میقیمت ترقی موجب شود،  انداز پس که مواردی از غیر قدرت خرید افزایش

 بیکاری هک زمانی در نظریه این ولی باشد،  تقاضا  نتیجه کمبود بیکاری که اجراست  قابل جایی در

 .(1388 ،) منشی زادهندارد  موضوعیت باشد، گذاریسرمایه منابع از کمبود ناشی

 نظریه توزیع مجدد درآمد فریدمن -ی

از  یدمن نظریه توزیع مجدد درآمد را مطرح کرد. فر   ( 1996فریدمن در سوووال ) غیر از موارد فوق، 

 دهد. طریق سه مکانیزم چگونگی تغییر حداقل دستمزد و توزیع درآمد را مورد بحث قرار می

سط کارگران با        شده تو ست که کاالها و خدمات تولید  صرف کنندگانی ا اولین مکانیزم، از طریق م

در این رابطه حداقل دستمزد هزینه تولید این کاالها و خدمات  سکنندل دستمزد را مصرف میحداق

های این کاالها و خدمات خواهد شوود. بنابراین دهد که در نهایت باعث افزایش قیمترا افزایش می

که قدرت خرید درآمد افراد دیگر کاهش       یابد، در حالی   درآمد افزایش می دسوووتمزد کارگران کم 

 شود.می درآمدهایابد که منجر به برابری بیشترمی
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هایی هسوووتندکه کارگران با حداقل ها و شووورکتمکانیزم دوم در نظریه توزیع مجدد درآمد، بنگاه   

کنند. با افزایش دسووتمزد کارگران، به دلیل افزایش هزینه تولید، سووود دسووتمزد را اسووتخدام می

که افزایش حداقل شووود. در حالیران میامدایابد. کاهش سووود باعث کاهش درآمد سووهکاهش می

ستمزد پایین می    ستمزد باعث افزایش درآمد کارگران با د ضعیت توزیع درآمد    د شود. در نتیجه و

 یابد.بهبود می

سووت دآخرین مکانیزم، از طریق کارگرانی اسووت که شووغل خود را به خاطر افزایش دسووتمزدها از 

وی کار کامال رقابتی، حداقل دسووتمزد به در یک بازار نیرهای اقتصووادی وریئاند. بر اسوواس تداده

شود و نابرابری درآمد بیشتر خواهد   کند و بنابراین باعث بیکاری میعنوان یک کف قیمت عمل می

 (.2015شد )لیتوین، 

 مخالفان و طرفداران قانون حداقل دستمزد 6-2

و مخالفان قانون حداقل دسووتمزد ترین دالیل طرفداران ای از مهمدر این قسوومت به بیان خالصووه

 .(1382)سعید نیا،  کنیماشاره می

 قانون حداقل دستمزد مخالفانترین دالیل مهم 1-6-2

 کند.های جبران ناپذیری وارد میافزایش حداقل دستمزد به کسب و کارهای کوچک زیان (1

ها، نسبتا سبب کاهش کارائی مشاغلی که نسبت شاغالن دریافت کننده حداقل دستمزد در آن     (2

 شود.باال است می

شود. این امر ممکن است به صورت اجرای این سیاست سبب کاهش در تقاضای نیروی کار می     (3

 کاهش در تعداد ساعات کاری کارگران یا کاهش تعداد مشاغل نمود یابد.

ستخدام کارگران که مهارت )که اغلب دریافت        (4 صنایع با ا صاحبان  سود  شیه  کنندگان عمده حا

ستمزد می حداقل  شند( کاهش می د سرمایه    با شویق  سبب ت گذاران در حرکت به یابد. این امر 

 آید.شود که از کارگران حداقل دستمزد استفاده کمتری به عمل میسوی مشاغلی می

کنند تا به منظور جبران در کاهش سووود خود، ها تالش میبا افزایش حداقل دسووتمزد، بنگاه (5

های د، که این امر خود سوووبب ایجاد تورم و افزایش هزینهقیمت محصووووالتش را افزایش دهن

 گردد.تولیدی و خدماتی می

 اعمال این سیاست، تیریر منفی بر توزیع عدالت اقتصادی دارد. (6

 ها هزینه کمتری صرف آموزش کارگران خواهند کرد.بنگاه (7
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ست           (8 سیا سایر  سه با  ستمزد در مقای ست حداقل د بر درآمد های حمایتی از جمله، مالیات سیا

 های انتقالی، از قدرت و کارائی کمتری برخوردار است.منفی یا پرداخت

ها و انجراف آن، از ترکیب بهینه عوامل رشووود اقتصوووادی      با تغییر ترکیب عوامل تولید بنگاه       (9

 کاهش خواهد یافت.

 شود.اجرای این سیاست سبب افزایش بیکاری می  (10

صالن بر     (11 ستمزد با ترغیب مح صی افزایش حداقل د سبب  ای ورود به بازار کار بجای ادامه تح ل 

 گردد.کاهش سرمایه انسانی می

داقل میل نهایی به مصوورف باالی دریافت کنندگان حدر کنار افزایش مصوورف داخلی به دلیل   (12

ریج وابسووتگی منابع داخلی و به دنبال آن کاهش تولیدات، به تدتر شوودن دسووتمزد، با گران

 یابد.می کشور به منابع خارجی افزایش

تواند سووبب این سوویاسووت با ایجاد محدودیت بر میزان اختیارات کارگران و کارفرمایان، می   (13

 ای از مشاغل شود.محدودیت قطعی عده

 حداقل دستمزد قانون ترین دالیل طرفدارانمهم 2-6-2

 کسب و کارهای کوچک نیز با اجرای این سیاست منتفع خواهند شد.( 1

ین یرتردریافت کنندگان حداقل دسووتمزد متعلق به پایین ترین و آسوویب پذاز آنجایی که عمده  (2

ستمزدها نقش مؤ    شند، افزایش در حداقل د ستا   گروه های درآمدی می با سطح ا ندارد رری در ارتقا 

 زندگی و کاهش فقر خواهد داشت.

جه دولت های دیگر چون مالیات بر درآمد منفی، این سیاست تیریری بر بو  مقایسه با سیاست    ( در3

 ندارد.

لف کارفرمایان ، تخانکارگر تنها کافی اسووت که کهبه طوریای دارد این سوویاسووت اجرای سوواده( 4

پایین   خود را در پ به   رداخت دسوووتمزدی  قل مقرر،  ق  تر از حدا در واقع  د.دهن انونی گزارش مرجع 

 دهند.ناظران اجرای این سیاست را کارگران دریافت کننده حداقل دستمزد تشکیل می

قل دسوووتمزد را افراد کم درآمدی تشوووکیل می         5 دهند که عهده    ( از آن جایی که کارگران حدا

صرف کل و به دنبال         سبب افزایش م صرفی کنندس افزایش مزدها  صرف مخارج م شان را   آن درآمد

 گردد.یتحریک تولید م

 بخشد.( این قانون، اصول اخالقی کارگران دریافت کننده را بهبود می6
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گیری های رفاه اجتماعی دولت به طور چشوومهای برنامه( با افزایش درآمد افراد کم درآمد، هزینه7

 یابد.کاهش می

 شود.( در بسیاری از موارد اجرای این سیاست سبب افزایش اشتغال می8

 های رفاه است.کوس و خنثی کننده اخالقی در سیستم( فاقد فشار مع9

 شود.( سبب افزایش متوسط مزدها در بخش غیر رسمی می10

 یابد.( با افزایش حداقل مزدها، نرخ گردش کارگران به طور قابل توجهی کاهش می11

 کشور اقتصاد بر دستمزد حداقل آثار 7-2

 رواین زاست. ا  کار بازار تقاضای  و عرضه  میزان دستمزد  تعیین مرجع کالسیک  اقتصاد  دیدگاه از

 راتار تعادل عدم شوود. این خواهد آن تعادل خوردن هم بر موجب بازار این در دخالت هرگونه

 شووده رسوویبر اررات ترینگذاشووت. مهم خواهد اقتصووادی هایبخش دیگر تعادل بر را متفاوتی

شتغال،  بر ارر از: عبارتند ستمزدها،  سایر  سطح  ها،قیمت وری،بهره ا دولت و  بودجه ایان،کارفرم د

 به آنها تمایل ،نتیجه در و هابنگاه هایهزینه افزایش موجب دسووتمزد حداقل هایفقر. افزایش

ستخدام  ساس  بر شود. اما کارگران می اخراج حتی یا و کمتر ا  افزایش ارر بر «ارر مزدی» ایده ا

 یابد. ازمی افزایش اشتغال  نتیجه در و تولید لذا شده  بیشتر  مصرف  به نهایی میل دستمزد  حداقل

 انگیزه رفتن نبی از وری موجببهره به توجه بدون دستمزد  حداقل تعیین محققین برخی دیدگاه

ستمزدها  حداقل شود. افزایش می ماهر و ماهر نیمه کارگران  ویهه به های مزدی،رده سایر  بر د

شته  پی در را تورمی انتظارات تواندمی امر این که گذاردمی ارر پائین، هایرده شد. حداقل  دا  با

ر غی بخش در بلکه رسوومی بخش در تنها نه مزدها، رفتن باال جهت معیاری عنوان به دسووتمزد

 و بپردازند را ریکمت دستمزد  مایلند هاهزینه کاهش برای کارفرمایان شود. می استفاده  نیز رسمی 

 و ایندنم پرداخت کمتر معین سطح یک از کارفرمایان که است این از مانع دستمزد حداقل تعیین

کند. می یکسووان سووازی حدودی تا کارفرمایان تمام برای سووطح یک در را هاهزینهشوویوه،  بدین

ستمزدها  حداقل افزایش سطه  به را دولت مخارج د ستخدام  یا عمومی بخش کارگران وا  شده  ا

 دستمزد قلحدا تحمیل نتیجه در محققین برخی نظر از دهد.می افزایش دولتی پیمانکاران توسط

صت  آن افزایش و شت  خواهد وجود کمتری شغلی  هایفر  شدن  بیکار هزینه به شاغالن  و دا

 قر شود.فگسترش  موجب تواندمی این شوند ومی منتفع باالتر دستمزدهای از دیگران
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این  هدف از تعیین سطح حداقل دستمزد با توجه به شرایط مختلف ممکن است متفاوت باشد. از      

ی توان به عنوان ابزار کنترل تورم و ابزار حمایت از قشر کارگری مخصوصا کارگران دارا   سیاست می  

نجر به (. تحقق این هدف ممکن است م 1383مهارت پایین استفاده کرد )عیسی زاده و سعید نیا،    

شتغال و تغییر در ترکیب سنی شاغالن شود. نتیجه برقراری حداقل دستمزد در یک      ک بازار  اهش ا

سعه جای ابهام دا        شورهای در حال تو ضوع در ک ست اما این مو ضح و غیر مبهم ا رد. عدم رقابتی وا

شود زد باعث میوجود بازار رقابتی در بازار نیروی کار غیر ماهر و قدرت کارفرمایان در تعیین دستم

ل توسعه  که تعیین حداقل دستمزد لزوما باعث افزایش بیکاری نشود. از طرفی در کشورهای در حا   

شووود. بر تعیین حداقل دسووتمزد باعث جابجایی نیروی کار از بازار رسوومی به بازار غیر رسوومی می

ای ه و جقانون حداقل دستمزد بر اشتغال مبهم بود   تیریرهمین اساس و بر اساس مطالعات تجربی   

ه زنی در چان را دولت و کارگران ،بررسووی دارد. در جهت عکس، وجود جمعیت بیکاران در اقتصوواد

توان امکان وجود یک رابطه دهد. بنابراین میبرای افزایش حداقل دستمزد در موضع ضعف قرار می   

 دو طرفه را برای حداقل دستمزد و بیکاری مورد بررسی قرار داد.

 ی در جهانجهانی شدن و نابرابر 8-2

ی نابرابری و تجارت جهانی در کشووورهای مختلف باید با دقت بیشووتر بررسووی شووود. گونار   رابطه

در حالی که نابراری بین مناطق در بسوویاری از کشووورهای  "بیان داشووت:  1957میردال در سووال 

ست      سیا صادی به دلیل  شرفته از لحاظ اقت ست، براب های ملی دولتپی ری ها در حال کاهش یافتن ا

 "دهد ای را نشوووان میبین کشوووورها به دلیل نبود یک نظام مبتنی بر دولت جهانی روند فزاینده          

سرانه     (. وی توجه همگان را به نابرابری1957)میردال،  سطح درآمد  شکار در  شورهای  های آ ی ک

این روند  یابد. دلیل    ها با گذر زمان افزایش     بینی کرد که این نابرابری  غنی و فقیر فراخواند و پیش 

شوود، که تیریر رو به افزایش شووکاف و نابرابری بین این دو گروه از کشووورها نیز این امر تصووور می 

پدیده گسووترش )یعنی تحریک رشوود در کشووورهای فقیر بر ارر رشوود بیشووتر در کشووورهای غنی( 

شده  "تر از پدیده ضعیف  شفتگی ایجاد   )یعنی دشوارتر شددن رشد کشورهای فقیر بر ارر رشد       "آ

المللی )مانند بانک جهانی و تا کنون، نهادهای بین 1950ی کشووورهای رروتمندتر( باشوود. از دهه 

اندس اما با آزادسازی اقتصادی و سازمان تجارت جهانی( از لحاظ اندازه و حوزه فعالیت گسترش یافته

رها کمک الملل و گردش سوورمایه، این نهادها به کاهش نابرابری در بین کشووو افزایش تجارت بین

 .(2009اند )دات، اقع اوضاع را بدتر کردهنکرده و در و
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زایش یافته ری درآمدی افببا وجود جهانی شدن بیشتر، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، نابرا     

سال        صدی از تولید ناخال  داخلی از  سه تجارت به عنوان در ست. در آلمان و فران فزایش ا 1970ا

یگران، د)بلت و  نابرابری درآمدی رابت باقی مانده و یا کاهش یافته اسووتیافته اسووت، اما سووطح  

رجی به (. در مکزیک تجارت خارجی بیشتر و نابرابری کمتر شده است. در برزیل، تجارت خا   2008

کسان در  یآرامی رشد کرده است، اما نابرابری با سرعت بیشتر افزایش یافته است. تشخی  الگوی       

ر احتمال دارد ناشی از آرار تلف دشوار است. افزایش در میزان نابرابری بیشت  های کشورهای مخ داده

 رتبط با جهانی شدن باشد.های کالن ملی، تا عوامل مسیاست

توان آن را به کوزنتس برای اقتصووادهای ملی مطرح شووده بود، اما می  یوارونه U اگرچه فرضوویه

صاد جهانی نیز تعمیم داد. با تیکید بر ا    شاورزی با بهره »نتقال از شرایط اقت تولید و »به « وری کمک

های به طور رود که نیروی کار از موقعیت اولیه نابرابری  ، انتظار می «وری باالترسووواخت کاال با بهره

سبی کم  شود، تا کم      ،ن صنعتی حرکت داده  شتر در محیطی  سمت موقعیتی با نابرابری بی کم با  به 

تجارت "که  پردازندبد. دورویک و دالنگ به شرح باور رایج می افزایش دستمزدها نابرابری کاهش یا 

فی از جایی جهانی، مهاجرت و گردش سرمایه همه باید به کار گرفته شوند تا منابع و کاالهای مصر 

ضه می  سرعت که آنها را ارزان عر ست، برده  یمت آنها گرانرو به افزایش به جایی که ق کنند، با  تر ا

صور می  ."شوند  شدن باید به کاهش نابرابری کمک کند، زیرا   بنابراین ت شورهای  کشود که جهانی 

یت فقیر کم کم وضوووعیت خود را با همگرایی بیشوووتر در نظام جهانی بهبود بخشووویده و به موقع       

 شوند.تر میکشورهای رروتمندتر نزدیک

 رابطه بین نرخ رشد اقتصادی و نابرابری درآمد 9-2

بطه بین نرخ رشووود اقتصوووادی و نابرابری درآمد به مطالعه سووویمون کوزنتس         چارچوب نظری را 

گردد. کوزنتس، توسعه اقتصادی را به عنوان فرآیند گذر از اقتصاد سنتی و معیشتی      ( بر می1955)

گیرد که در مراحل اولیه رشوود و توسووعه  به اقتصوواد مدرن و صوونعتی در نظر گرفته و نتیجه می 

شووود، زیرا تعداد کمتری از مردم توانایی انتقال از بخش رآمد بدتر میاقتصووادی، وضووعیت توزیع د

صنعتی را دارند. لذا اختالف سطح دستمزد در بین بخش      های معیشتی و  سنتی به بخش مدرن و 

یابدس زیرا در این مدرن زیاد بوده و در مراحل بعدی رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد بهبود می   

جذب بخش صوونعتی و مدرن اقتصوواد گردیده و به تدریج به دلیل   ز مردمتعداد بیشووتری ا حالت
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یابد و به سطح  کمیابی نیروی کار در بخش سنتی، سطح دستمزد در بخش سنتی نیز افزایش می     

 (. 1993نماید )آناند و همکاران، دستمزد نیروی کار در بخش مدرن میل می

مد و رشووود مورد رابطه متقابل بین نابرابری درآگری نیز در ت دیاعالوه بر فرضووویه کوزنتس، نظری

ست که در مدل مازاد ن     ست. از جمله این نظریات، نظریه آرتور لوئیس ا صادی مطرح ا یروی کار اقت

نتس دارد. خود، برای تبیین رابطه بین نابرابری درآمد و رشوود اقتصووادی، نظری همانند نظریه کوز

صادی بیان می   وی برای افزایش اولیه نابرابری درآمد در ه شد اقت کند که در مراحل نگام افزایش ر

گذاران افزایش یافته و همچنین اولیه رشد اقتصادی و گسترش بخش مدرن، سهم درآمدی سرمایه     

. کندیمدر مراحل اولیه رشووود نابرابری درآمد بین کارگران شوووهری و روسوووتایی نیز افزایش پیدا 

ران در حل پایانی رشوود معتقد اسووت که تمامی کارگ لوئیس در مورد کاهش نابرابری درآمد در مرا

ستخدام بخش مدرن درآمده و دستمزد واقعی در اقتصاد افزایش خواهد یافت.      ین مدل انهایت به ا

دارد که افزایش سوووطح دسوووتمزدها نه تنها کاهش نهایی در نابرابری درآمد را موجب            اظهار می 

 (.1396دهقانی و همکاران، شود )قر میین رفتن فبشود بلکه در بلند مدت منجر به از می

 تعریف فقر 2-10

ترین پیامدهای توزیع ناعادالنه و اجتماعی یکی از مهم -یک پدیده نامطلوب اقتصووادی مثابهبهفقر 

(. وجود این پدیده 1370نابرابر درآمدهای ایجاد شووده در بین افراد جامعه اسووت )ابوالفتحی قمی، 

سم توزیع درآمد و    ست مکانی صادی     در هر جامعه، مبین عملکرد نادر ساختار اقت  –رروت در درون 

ست که به اجتماع ساختار می   ی آن جامعه ا سبی در این  شود. این  نوبه خود، موجب ایجاد آرار نامنا

آورد که گاهی اوقات، می دنبال اجتماعی شوودیدی را به -های اقتصووادیفرآیند در تداوم خود تنش

کند. به همین دلیل در پی افزایش    گرفته و مقابله با آن را بسووویار مشوووکل می       کل جامعه را در بر   

یافته و آرار ویهه در کشووورهای کمتر توسووعهیزان فقر و تعداد فقیران در بسوویاری از کشووورها، بهم

ست     سیا شی از آن، ارائه  ست    تبعی نا سیا سی کارا بودن یا نبودن این  ها، توجه های فقرزدایی و برر

ست      سیا شمندان و  ست. فقر پدیده اندی ست و   ای چندگذاران را به خود معطوف کرده ا به بعدی ا

های ها و زماناسووت. این تعاریف برحسووب مکان های مختلفی تعریف شوودههمین دلیل به صووورت

شد. بر مختلف متفاوت می سند افراد، خانوارها و گروه    با ساس تان  توان های جمعیتی را زمانی میا

ها و غذایی، مشوووارکت در فعالیت حسووواب آورد که با فقدان منابع برای کسوووب انواع رژیمفقیر به

(. آمارتیاسوون در مطالعات خود 1985شوورایط و امکانات معمول زندگی مواجه باشووند )تان سووند، 
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نوعی به محرومیت اشوواره دارند.  به اشوواره دارد که تمام تعاریف صووورت گرفته در خصوووص فقر   

با هم  کامالمختلف  هایها و زمانمحرومیت، خود یک مفهوم نسبی است که ممکن است در مکان   

سن،    شند ) (. به دلیل طبیعت چندبعدی فقر، ارائه یک تعریف جامع و دقیق از آن 1979متفاوت با

شووود که به دلیل ابزارهای ناکافی در برآورده های مادی مرتبط میمشووکل اسووت. فقر به خواسووته

صیل         شت و تح سکن، بهدا ست شدن حداقل نیازها، در زمینه تیمین خورام، م آید و این می به د

صت        سی به فر ستر ضعیت با عدم د شغلی و اعمال تبعیض و تری به های مختلف حالت وخیمهای 

 گیرد. خود می

از:  اندبارتعسازمان ملل متحد مفهوم فقر را از چهار منظر مورد توجه و بررسی قرار داده است که    

د مشوووارکتی )مؤسوووسوووه  ی، رویکرد توانمندی، رویکرد محرومیت اجتماعی و رویکر   پول یکردرو

 (.1386تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،

 رویکرد پولی 1-10-2

ساس کفایت    ترین روش برای تعریف و اندازهرویکرد پولی، معمول ست. خط فقر نیز بر ا گیری فقر ا

شوووود. هر فردی که آوردن حداقل اسوووتاندارد زندگی تعیین می به دسوووتمیزان توانایی مالی در 

 شود. باشد به عنوان فرد فقیر شناخته میدرآمدش کمتر از خط فقر 

 هارویکرد توانمندی 2-10-2

ست. وی فرض را بر این می          شهور ا صاددان م سن، اقت شگام این رویکرد آمارتیا گیرد که درآمد پی

های افراد را افزایش داده و از آن طریق فرصت فعالیت در جامعه را  زمانی ارزشمند است که توانایی  

هایی همچون برخورداری از زندگی بدهد. هدف اسوواسووی این رویکرد دسووتیابی به توانایی  هاآنبه 

تر، کار کردن همراه با داشووتن سووالمت جسوومانی، توانایی نوشووتن و امکان انتخاب محل   طوالنی

 سکونت است.  

 رویکرد محرومیت اجتماعی 3-10-2

کند. محرومیت اجتماعی زمانی ید میکتیرویکرد محرومیت اجتماعی، بر روابط بین افراد در جامعه  

های یک جامعه قادر به مشارکت کامل در اجتماعی که در آن زندگی افتد که افراد یا گروهاتفاق می

 کنند، نباشند. می
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 رویکرد مشارکتی 4-10-2

آورد. خود مردم ها و نظرات خود افراد فقیر جامعه را به حسووواب می     رویکرد مشوووارکتی، دیدگاه  

ست. در این      دانندمی شدت فقر چگونه ا ست و گستردگی و  رویکرد، فقر  که فقیر بودن به چه معنا

)مؤسووسووه   شووود کند و از خارج به وی تحمیل نمیتنها از منظر فرد فقیر قابلیت تعریف پیدا می

 (. 1386تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،

چه رویکردی را برای  قر در کشورهای مختلف بسته به اینکه  دهد که نرخ فشواهد تجربی نشان می  

های  در نتیجه گزینه  داری با یکدیگر تفاوت دارد.    مفهوم آن انتخاب کرده باشوووند، به طور معنی     

 سیاستی انتخاب شده نیز، بر اساس همان رویکرد با هم متفاوت خواهند بود. 

 های محاسبه فقرانواع روش 11-2

سته به مفهوم       روش ست. ب سیار متنوع ا سبه فقر ب س های محا باتی مورد پذیرش از فقر و روش محا

 توان انواع خط فقرا را معرفی نمود:می

 یهزینه نیازهای اساس (1

 روش نسبت مواد غذایی (2

 روش انرژی دریافتی (3

 درصدی از میانه یا میانگین توزیع درآمد جامعه (4

 های توزیع درآمدرویکرد صدم (5

 روش ذهنی )پرسش در مورد حداقل درآمد( (6

 نیازهای اساسیروش هزینه  1-11-2

شود که با  معینی از کاالها و خدمات در نظر پرفته می در این روش یک سبد مصرفی حاوی میزان  

شود. پس از تعیین محتوای این سبد،   مصرف محتوای این سبد نیازهای اساسی مصرفی برآورد می     

وش ابتدا هزینه شود. در عمل برای کاربرد این ر هزینه ریالی تیمین آن به عنوان خط فقر لحاظ می

سی غیر غذایی به           سا سپس هزینه نیازهای ا شد و  سی تخمین زده  سا آن  تیمین نیازهای غذایی ا

 .(1388)خداداد کاشی و همکاران،  شودشود، بدین ترتیب خط فقر محاسبه میاضافه می
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 روش نسبت مواد غذایی 2-11-2

شابه روش برای اولین بار توسط    شد. وی « واتی»این روش م سبت معینی از غذا به  مطرح  درآمد  ن

ذا به  مخارج غ   که نسوووبت   را به عنوان آسوووتانه و مرز فقر و غیر فقر در نظر گرفت. خانوارهایی       

آن غیر فقیر  درآمدشان بیشتر از نسبت مزبور باشد، فقیر تلقی شده و خانوارهایی با نسبت کمتر از      

ی از چند مزیت برخوردار است، اول  با هزینه نیازهای اساس   شوند. این روش در مقایسه  محسوب می 

که نیاز به تعیین حداقل نیازهای غذایی نیسوووت. دوم، نیاز به انتخاب رژیم غذایی که حداقل                  آن

ای راتیمین کند، وجود ندارد. سووووم، در این روش از الگوی مصووورف واقعی خانوارها نیازهای تغذیه

 .(1388)خداداد کاشی و همکاران،  شودبرای محاسبه خط فقر استفاده می

 روش انرژی غذایی دریافتی 3-11-2

ای غذا دریافت دهد که فرد به اندازهاز درآمد )مخارج( که این امکان را می یدر این روش آن سطح

شووود. البته درآمد )مخارج( مورد نظر کند که حداقل انرژی مورد نیاز را به دسووت آورد، تعیین می

صرف واقعی خانواره    ست و خط فقر کامال متیرر از الگوی م ستخراج  اقالم غذایی و غیر غذایی نی ا ا

 .(1388داداد کاشی و همکاران، )خ شودمی

 عوامل کاهش فقر 12-2

 حداقل دستمزد و فقر 1-12-2

هایی باشووند که به عنوان دسووتمزد کمکی عمل کارگران با دسووتمزد پایین ممکن اسووت از خانواده

تنها کارگران خانوارهای کم درآمد باشند.   ،ران با دستمزد باال کنند در حالیکه ممکن است کارگ می

صورتی  ستمزدها بهره   در  شاغل خود را حفظ کنند و از افزایش د شوند  که افراد یک خانواده م مند 

ستمزدها می  ضای یک خانوار  افزایش حداقل د تواند در خروج خانوارها از فقر کمک کند. اما اگر اع

قر افزایش دسووتمزدها شووغل خود را از دسووت دهند به احتمال زیاد ممکن اسووت به ف  تیریرتحت 

نتقال اد. همچنین اگر حداقل دسووتمزد سوورپرسووت خانواده افزایش یابد ارر مثبتی در گرفتار شووون

باشوود  خانوار از فقر دارد در حالیکه اگر افزایش حداقل دسووتمزدها برای یک فرد غیر سوورپرسووت 

 (.2011شانس خروج از رکود برای خانوار وجود ندارد )آالنیز و همکاران، 
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 رشد فقرزدا 2-12-2

صادی مه    شد اقت شی تعیین کننده    تیریرترین فاکتور مر شد پایدار نق ست. ر شتاب   گذار بر فقر ا در 

شیدن به کاهش فقر دارد. در دو دهه   شان       1980و  1970بخ شرقی ن سیایی  شورهای موفق آ  ، ک

تواند فقر را به مقدار قابل دادند که رشوود سووریع، همراه با نابرابری کمتر و بهبود توزیع درآمد، می 

ه    کاهش د هه    توجهی  یل تغییرات نرخ فقر در دو د عدادی از     1990و  1980د. تحل یان ت درم

 ارد.کشورهای در حال توسعه، بر اهمیت رشد اقتصادی همراه با کاهش فقر و بیکاری تیکید د

، کشوووور جهان و در مدت چهار دهه انجام شوووده       80بر اسووواس تحقیقاتی که به تازگی در مورد     

سط        ست که به طور متو شده ا شاهده  شد  هکدرآمد یک پنجم دم های پایین جمعیت همگام با ر

سرانه تولید ناخال  داخلی تعریف می      سب  صاد که بر ح ست. به عالوه این      اقت شد یافته ا شود، ر

آمد فقیران، در کشورهای فقیر  رشد اقتصادی بر در   تیریردهد که به طور متوسط  بررسی نشان می  

های اخیر تغییر ی فقر و رشد اقتصادی طی سال   به عبارتی رابطه .و رروتمند آنچنان متفاوت نیست 

ست     نک صادی برای کل جمعیت مطلوب بوده ا شد اقت ست و ر سرع  سرده ا تی را اما نابرابری درآمدی 

صادی به کاهش فقر تبدیل می   شد اقت شورهای با نابرابری  قرار می تیریرشود، تحت  که ر دهد. در ک

ر پایین آوردن ده الگوی توزیعی رشد به نفع گروه غیر فقیر بوده، رشد اولیه زیاد یا در کشورهایی ک

 (.2010سطوح فقر کارایی کمتری داشته است )بزلی و کورد،

رها با (، در میان کشووورهای موفق در فقرزدایی، نیمی از کشووو 2007طبق مطالعات بزلی و کورد )

سط )اندونزی، هند، برزیل و تونس( و نیمی دیگر با  ا غنا، اوگاند درآمد پایین )بنگالدش، درآمد متو

های سیاستی متفاوتی برای کاهش   افتگی بسته در سطوح مختلف توسعه ی   و ویتنام( هستند. گرچه 

ست، اما تمامی کشورها در هر مرحله    فقر به شده ا شته     کار گرفته  صادی که قرار دا ای از توسعه اقت

ها نسووبت به ای از جمعیت آنبخش عمدهکار گیرند که هایی را بهباشووند، قادر هسووتند سوویاسووت

 مند شوند.وضعیت فعلی از مزایای رشد اقتصادی بهره

ست      سیا سط،  شورهای با درآمد متو سی، عوامل محرم کاهش   در ک سیا های کالن و برخی عوامل 

شکیل می  صادرات،      فقر را ت شی از بهبود  شورهای با درآمد پایین، کاهش فقر عموما نا دهند. در ک

 (.2010گذاری عمومی وسیع بوده است )بزلی و کورد،اختاری و سرمایهاصالحات س

های اقتصادی متمایل اند که باید از سیاست  المللی نظیر بانک جهانی، بر این باور بودهسسات بین  مؤ

های الزم برای افزایش درآمد افراد فقیر به وجود آید. برای مثال  به رشووود حمایت کرد تا فرصوووت 
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شدس با      2001ی )دالر و کرای،هتوان به مطالعمی شان داده  شاره کرد که در آن ن ( در بانک جهانی ا

شد درآمد افراد فقیر افزایش می      صادی، بدون توجه به ماهیت ر شد اقت صادی در    ر شد اقت یابد و ر

شهور کوزنتس )      ضیه م ستای فر شود. از نظر چنری و آهلووالیا،  ( منجر به کاهش فقر می1955را

جدد درآ » با رشووود   توزیع م غازین رشووود فقرزدا محسووووب گردد      می« مد همراه  طه آ ند نق توا

 .(2003)سان،

ند )دات و        باالی فقر بر حسوووب رشووود را رشووود فقرزدا معرفی کرد دات و راوالیون کشوووش 

دانند که به فقرا امکان     ( رشووود فقرزدا را نوعی رشووود می2000(. کاکوانی و پرنیا )  2002راوالیون،

ی از افزایش درآمد را داشووته الیت اقتصووادی سووهیم شوووند و سووهم بیشووتردهد تا فعاالنه در فعمی

 .باشند. این تعریف با قوانین بانک توسعه آسیا در خصوص راهبرد کاهش فقر سازگار است

سیار فقیر        شهروندان ب شد فقرزدای قوی نیز قادر به دستگیری از  شخی  اینکه حتی ر نیست،   با ت

ی حمایتی دقیق برای حمایت از ظور دستیابی به یک بسته  های متعددی را به منکشورها سیاست   

  پذیر به اجرا در آورده است.اقشار آسیب

شود. اول، رشد اقتصادی با    فقر در جامعه می کاهش از چند کانال باعثبه طور کلی رشد اقتصادی   

باعث کاهش تواند می ، نرخ رشد باالتر کند. دوممی افزایش مشاغل در جامعه برای فقرا شغل ایجاد  

 های دستمزد بین نیروی کار ماهر و غیر ماهر در مراحل نهایی از توسعه شود که در واقع   در تفاوت

سوم، این   به نفع فقرا می شد.  شد باالتر منجر به افزایش درآمد مالیاتی می با شود، که دولت را  که ر

هارم، از آنجا که رشد اقتصادی ی بپردازد. چگذاری بیشتر در سرمایه انسانرمایهسازد تا به سقادر می

شوووود، وجوه بیشوووتر در اختیار فقرا، برای تیمین اهداف باالتر منجر به افزایش تراکم سووورمایه می

و  شووود )آذری کیانها میفزایش درآمد آنگیرد که این خود موجب اشووان قرار میگذاریسوورمایه

 (1395همکاران، 

 بیکاری 3-12-2

دارای نتایج مختلفی اسووت. اشووتغال به عنوان یکی از منابع کسووب   بیکاری نیروی کار در اقتصوواد

های مختلف تواند بر تفاوت درآمد بین گروهرو میآید و از ایندرآمد توسووط خانوارها به شوومار می 

شد، به معنی عدم         شته با صاد بیکاری وجود دا شد. به این معنی که اگر در اقت درآمدی نیز مؤرر با

باشد. اگر افزایش بیکاری منجر به افزایش  اد از محل عرضه نیروی کار می کسب درآمد برخی از افر 

پراکندگی درآمدها در جامعه شود، در این صورت بیکاری از عوامل تشدید کننده نابرابری درآمدی    
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ریزی در جهت کاهش نرخ بیکاری برای دستیابی به رو برنامهدر جامعه به شمار خواهد آمد و از این

سبب می درآمد مطلوب اهمیت می ساختار توزیع  های پایین شود تا درآمدهای گروه یابد. بیکاری 

صل می      ضه نیروی کار حا سمت عمده درآمد آنها از عر شود(، کاهش یابد و این در  درآمدی )که ق

های باالی درآمدی )که دارای درآمد از سووایر منابع نیز هسووتند(  حالی اسووت که بیکاری بر گروه

 (.1384د )زیبایی، اهمیت کمتری دار

شتغال کامل یا حذف بیکاری، به معنای غلبه بر فقر و کاهش نابرابری و     ستیابی به ا ها ی عدالتیبد

ای بیکاری وجود دارد، به این مفهوم های اجتماعی و اقتصادی است. هنگامی که در جامعهو ناروایی

برقرار نیسووت و به عبارتی  و روابط درسووتی های اقتصووادی هماهنگیاسووت که بین امور و فعالیت

ست و الگوی بهره      صادی آن نادر سبات اقت شد. بر  برداری از منابع نیز غیر کارآمد میروابط و منا با

 اسووواس این دیدگاه بیکاری معلول یک عامل یا یک متغیر نیسوووت و علل و عوامل متعددی در             

  (.1388پیدایش آن نقش دارند )محمد میرزایی، 

 مطالعات پیشین 13-2

 مطالعات خارجی 1-13-2

ستفاده ا     2004یندلینگ و همکاران )گ - شدن با ا ستمزد، نابرابری و جهانی  ز (، در مقاله حداقل د

صیالت عالی( و غیر        ستمزد کارگران ماهر )با تح سط حداقل د سبت متو ماهر  متغیرهای لگاریتم ن

ستمزد کارگران ماهر به غ        سط د سط لگاریتم متو صیالت عالی( و متو شور  یر ماهر در ک)بدون تح

 ای که دارای یک اقتصاد باز بوده است سه فرضیه را آزمون کردند.کاستاریکا در دوره

ستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر به طور قاب     شکاف بین حداقل د ضیه اول، افزایش  ل توجهی در فر

ان بیشووود. فرضوویه دوم  باعث افزایش شووکاف بین دسووتمزد واقعی کارگران ماهر و غیر ماهر می 

سووتمزدهای کند که افزایش نابرابری در حداقل دسووتمزد کارگران ماهر باعث افزایش نابرابری دمی

باعث  شووود و در فرضوویه سوووم، افزایش نابرابری در حداقل دسووتمزد کارگران غیر ماهر  ها میآن

 تند.شود. هر سه فرضیه مورد تییید قرار گرفها میافزایش نابرابری دستمزدهای واقعی آن

داقل دسوووتمزدها و نابرابری درآمدها در حای به بررسوووی (، در مطالعه2005توماس و ولسوووکو )-

اند. در مطالعه، این فرضیه آزمون شده است    پرداخته 2000-1960های های آمریکا طی سال ایالت

ست         که ایالت شده ا شخ   ستند. همچنین م ستمزد باالتر دارای نابرابری کمتری ه که  های با د

 ین نابرابری درآمد و حداقل دستمزد غیر خطی است.رابطه ب
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از یک مدل  ( در مقاله حداقل دسوووتمزدها، نابرابری و بیکاری با اسوووتفاده2006آدام و موتوس ) -

اعث افزایش  ها می تواند ب   رأی دهنده میانه ،نشوووان داده اند که برابری بیشوووتر در توزیع توانایی       

 رد. اط مثبت بین حداقل دستمزد و اشتغال وجود دااشتغال و حداقل دستمزد شود. و یک ارتب

یج ( به بررسی تیریر افزایش حداقل دستمزد بر کاهش فقر پرداختند. نتا  2007ورخوسر و سابیا )  ب -

روی کاهش فقر در  ( تیریری2003-1988های )دهد که افزایش حداقل دستمزد در سال  نشان می 

سووورپرسوووت ندارد. با وجود افزایش اشوووتغال زنان       ها، کارگران فقیر و یا زنان بی    بین کل گروه 

اند در سوورپرسووت در دوره زمانی مورد نظر، بیشووتر افرادی که منفعت بیشووتری بدسووت آورده  بی

کنند و اکثر فقرا در حال حاضووور دارای دسوووتمزد باالتر از حد مجاز        های فقیر زندگی می  خانواده 

 هستند.

سی     س د(، در مقاله حداقل 2007برد و مانینگ ) - سعه به برر شور در حال تو تمزد و فقر در یک ک

اند و کشووور اندونزی را به عنوان نمونه مورد ارر حداقل دسووتمزد روی فقر و توزیع درآمد پرداخته

شا مطالعه قرار داده ستمزد  ن میاند. نتایج ن منجر به افزایش  ،رافقدر بین دهد که افزایش حداقل د

صد از خانوارها،   21درآمد خال   صد از خانوارهای فقیر می  79زیان دیدن و در شود. همچنین  در

عید به نظر ، ببعنوان یک ابزار مبارزه با فقربه این نتیجه دست یافتند که سیاست حداقل دستمزد      

 در کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی مؤرر باشد. رسدمی

سابیا )    - سر و  ستمزد و فقر پرداخ   2010بورخو سی حداقل د سخ    ( به برر سش پا تند و به این پر

درآمد کمک خواهد کرد؟. دالر به کاهش فقر کارگران کم 9.5دادند که آیا حداقل دستمزد رسمی   

دالر در سوواعت  9.5دالر در سوواعت به  7.25که حداقل دسووتمزد از دهد زمانینتایج نشووان می

رسد، باعث کاهش  میدالر در ساعت   7.25به  5.15که حداقل دستمزد از  رسد بیشتر از زمانی  می

 شود. با این حال این ارر ناچیز است.درآمد میفقر کارگران کم

فقر در  حداقل دسووتمزدها روی دسووتمزد، اشووتغال و   تیریر(، در مقاله 2011همکاران )االنیز و  -

با توجه به مجموعه داده های نمونه های فرد و خانوار            نیکاراگوئه پرداخته    ند و  قل   تیریر ا ات حدا

د قانونی بر بسوویاری از برون دادهای بازار کار ازجمله :الف( دسووتمزد و اشووتغال ،ب( تغییر دسووتمز

شغل کارگران در بخش های خصوصی و دولتی و وضعییت اشتغال و ج( ورود و خروج به خط  فقر      

شرایط کارگرانی را تغییر می     ستمزد قانونی فقط  سی کرده اند. تغییرات در حداقل د دهد که را برر

زد اولیه آنها )قبل از تغیر در حداقل دستمزد( نزدیک به حداقل دستمزد است . برای مثال ،    دستم 

افزایش در حداقل دسووتمزد قانونی منجر به افزایش قابل توجهی در دسووتمزد و کاهش اشووتغال   
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ستمزد آنها        ست که د صی ا صو س    %20کارگران بخش خ سبت به حداقل د تمزد قبلی تغییر کرده ن

 های تحت مطالعه نداشته است.قابل توجهی در دستمزد سایر بخش تیریراما است، 

شان می    شتغال ن ستمزد      برآورد معادله ا صی در نتیجه حداقل د صو دهد که اکثر کارگران بخش خ

ای عده ورندسقانونی باالتر نیروی کار را ترم می کنند و یا به کار خانگی بدون دسووتمزد روی می آ

ین های انجام شووده در اجزیه و تحلیلهمچنین ت شوووند.مشووغول میکوچکتر هم در بخش دولتی 

داقل  : الف( افزایش ح دهد مقاله در مورد رابطه بین حداقل دسوووتمزد ودرآمد خانوار نشوووان می         

باعث افزایش احتمال خروج یک خانوار فقیر از فقر می شوووود . ب(             باعث  قانونی  ر ددسوووتمزد 

ایر اعضای خانوار،احتمال دارد فقر را کاهش  باشد نه س   که منبع این درآمد سرپرست خانوار  صورتی 

یش دهد و خروج از فقر بهبود یابدسزیرا سوورپرسووت خانوار شوواغل در بخش خصوووصووی، در پی افزا 

شتر                ست بی سرپر ست می دهد و غیر  شغل خود را از د ست  سرپر ستمزد کمتر از غیر  حداقل د

 احتمال دارد که به شغل دیگری بپردازد.

ستمزد بر نابراب   »( در مطالعه 2015لیتوین )بنجامین  - سی ارر حداقل د ستفاده  « ری درآمدبرر با ا

در  ارر سووویاسوووت حداقل دسوووتمزد بر نابرابری را ،از متغیرهای حداقل دسوووتمزد و توان دوم آن

دهد که رابطه حداقل دستمزد  کشورهای اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می    

 االتر ازدالر منفی و برای حداقل دسووتمزدهای ب 11.77دسووتمزدهای کمتر ی درآمد برای و نابرابر

 آن مثبت است.

ی بالقوه  در مقاله تیریر حداقل دسوووتمزد بر فقر در مالزی به تیریر         ،(2016سووواری و همکاران )  -

 پردازد.های قومی می هتوجه خاص به تیریرات آن بین گرو     ل دسوووتمزد بر روی کاهش فقر با  حداق  

نابراین با یک رویکرد روش شوووناختی دقیق اررات درآمد و هزینه حداقل دسوووتمزد را در            نظر ب

شان می  ، نتایجهای قومیگروه همهگیرد. برای می ستمزد    ن ستمزد بطور بالقوه د دهد که حداقل د

یزان . مهای قومی اسوووت گروه به نوبه خود کاهش فقر برای همه     دهد که  افراد فقیر را افزایش می

تعداد کارگران    های قومی که تعداد کارگران رسووومی آنها از      دسوووته از گروه  کاهش فقر برای آن 

شد      شتر با سمی بی ست.    ،غیرر شتر ا در  هاهندیهای قومی، کاهش فقر برای گروه در میان همه بی

 در هاهندیاز  3/2حدود ، دلیل آن هم این اسووت که ها بیشووتر اسووتها و مالزیچینی مقایسووه با

ها به این دلیل به شوودت کاهش ها و مالزیکنند. و نرخ فقر برای چینیهای رسوومی کار میبخش

 .کارگران غیر رسمی هیچ مزیتی از ها بزرگ است یابد که حجم کارگران غیر رسمی این قومیت نمی

ستمزد دریافت نمی  ست. حداقل د  کنند و بهبود در توزیع درآمد برای گروه کم درآمد نیز محدود ا
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درصد از کارگران از حداقل دستمزد بهره  %46دهد که تنها تایج شبیه سازی این مطالعه نشان مین

شد درحالی  سمی در نظرگرفته می  %54که مند خواهند  شود هیچ  دیگر که بعنوان کارگران غیر ر

 کنند . مزیتی دریافت  نمی

ش فقر برای رآمد باعث افزاید ر در توزیعیدهد که ارر تغیهمچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشووان می

 دهد.می کاهش، فقر را که رشد درآمدشود درحالیها میها و چینیمالزی

با استفاده از  (، به بررسی اررات حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد در چین 2016لین و سویانگ )  -

ستان  16( و برای 2009-2004های پنل طی دوره )رویکرد داده شان می  اند.پرداخته ا دهد نتایج ن

شوووود و برای طور قابل توجهی باعث کاهش شوووکاف درآمدی میکه تغییرات حداقل دسوووتمزد به

ندازه  مد، تغییرات واقعی اخت       ا نابرابری درآ کاهش  قل دسوووتمزد بر  الف گیری سوووهم افزایش حدا

 اند.درآمدی را محاسبه کرده

 مطالعات داخلی 2-13-2

و  1348-1384رآمد در ایران طی دوره حداقل دستمزد بر توزیع د ( ارر 1387در مقاله صمدی )  -

کی از این با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی مبتنی بر فرضیه کوزنتس بررسی شده است. نتایج حا       

اسووت که افزایش حداقل دسووتمزد حقیقی ضوومن حفظ قدرت خرید کارگران در شوورایط تورمی،  

 هش داده است.نابرابری درآمد را به طور معنی داری کا

سی زاده و علمیان ) د - صادی   »(، با عنوان 1388ر مطالعه عی ستمزد و آرار اقت  تحلیلی بر حداقل د

شان می         « آن ست. نتایج ن سی قرار گرفته ا ستمزد مورد برر صادی حداقل د دهد که برای آرار اقت

 د.های مکملی در کنار آن اعمال شومحقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد باید سیاست

صنایع کارخانه    1388وادی و طائی )ج - ستمزد در  سی ارر حداقل د ای ایران پرداختند. در ( به برر

صحیح خطای       این مطالعه در قالب یک الگوی پانل هم ستفاده از الگوی ت سان و با ا شتگی ناهم انبا

ستفاده  های صنعتی را با ا ( رابطه علیت میان اشتغال با حداقل دستمزد در کارگاه  VECMبرداری )

ها مون قرار دادند. یافتهمورد آز 1375-1384های های ترکیبی مربوط به این بخش در سال از داده

دهد که افزایش حداقل دسوووتمزد در ایران، در کوتاه مدت ترکیب اشوووتغال را به نفع           نشوووان می

به اشووتغال دهد، اما در بلند مدت رابطه علی از حداقل دسووتمزد کارگران با درآمد پایین تغییر می

 نیروی کار متخص  و غیر متخص  وجود ندارد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



32 
 

سووی قرار ، تیریر حداقل دسووتمزد رسوومی بر اشووتغال در ایران مورد برر(1389مطالعه بیدار )در  -

ستمزد در دو گروه زنان         ست که ارر حداقل د شان داده ا ست آمده ن ست. نتایج بد مردان  وگرفته ا

-14روه گ. همچنین ارر حداقل دستمزد رسمی بر اشتغال    ایرانی ارر مثبت و معناداری داشته است  

 ها مثبت برآورد شده است. ساله 15-24گروه سنی  ها منفی و درساله 10

سال    1390عدنان محمدی ) - ستمزد در ایران طی  سی رابطه حداقل د  1363-1387های ( به برر

وضوویح با تمدل از الگوی خود پرداخته اسووت. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین 

سترده ) وقفه ست. یافته     ARDLهای گ شده ا ستفاده  شان می ( ا دهد که رابطه بین های پهوهش ن

 دار است.حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی

ای به بررسووی رابطه دو سووویه بین حداقل دسووتمزد و بیکاری ( در مقاله1393رمن و همکاران )آ -

ضیح با وقفه    اند. در این پرداخته ستا از روش خود تو ستمزد    را سترده )( رابطه بین حداقل د های گ

دهد که رسی قرار گرفت. نتایج نشان میمورد بر 1390-1350های حقیقی و نرخ بیکاری طی سال 

 باشد.در هر دو سو، این رابطه برقرار نمی

سیفی )  - سی رابطه (1396در مطالعه  ست   » ، به برر سیا ستمز  نابرابری درآمدی و  د در حداقل د

روش خود های سوووری زمانی و از داده طی دوره  پرداخته شوووده اسوووت. در این مطالعه و« ایران

سیون  ستمزد موج         برداری  رگر شد حداقل د ست که ر ست. نتایج حاکی از این ا شده ا ستفاده  ب ا

 شود.افزایش نابرابری درآمدی در ایران می

 بندیجمع 14-2

گیری آن های مورد استفاده برای اندازه مفهوم نابرابری، انواع آن و شاخ  در این فصل پس از بیان  

ث قرار توضیح داده شده استس سپس حداقل دستمزد، آرار اقتصادی آن و مبانی نظری آن مورد بح 

ای از مطالعات انجام شووده در زمینه حداقل دسووتمزد و فقر و گرفته اسووت و در نهایت به خالصووه

 یران و جهان پرداخته شده است.نابرابری درآمد در ا

ی اروپایی رابطه حداقل دستمزد بر  در بیشتر کشورها  که های انجام شده مالحظه شده   هشدر پهو

ستقیم  فقر و نابرابری درآمد ستقیم   یک رابطه غیر م ست. د  و در مواردی رابطه م ر برخی از بوده ا

شمگیر و در برخ پههش شده    ها ارر چ شاهده  ست. در ایران  ی دیگر ارر اندکی م مطالعاتی در این ا

 کس است.خصوص انجام شده است که نشان داده رابطه حداقل دستمزد با فقر و نابرابری درآمد، ع
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ر گرفتن با در نظ  1357-1394ی زمانی  در بازه با توجه به اهمیت موضووووع، در پهوهش حاضووور       

ات متغیرهای مستقل  تغییرهای ناشی از  مشتق حداقل دستمزدها به بررسی این رابطه و ارر شوم    

 شود.پرداخته می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



34 
 

 

 

 

 فصل سوم:

های آشکار شده درباره حداقل واقعیت
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 مقدمه 1-3

سازمان بی     ستمزد و مقررات مربوط به آن در قوانین  ستردگی مباحث حداقل د المللی نبا توجه به گ

انین و اسووت تا حداقل دسووتمزد، تاریخچه آن و قو کار و قانون کار ایران، در این فصوول سووعی شووده

 ده در مدل مقررات مربوط به آن بیان شود. سپس در ادامه فصل روند تغییرات متغیرهای مورد استفا

 بررسی شده است.

 کار المللی بین حقوق دیدگاه از دستمزد حداقل 2-3

 حداقلاسووت:  شووده تعریف گونه بدین (ILOالمللی کار )بین سووازمان سوووی از دسووتمزد حداقل

 شود که می پرداخت کارگر به معین درمدت خدمتی یا کار انجام ازای در که است  مبلغی دستمزد 

 شده  تضمین  انونق وسیله  به آن پرداخت و دهد کاهش را تواند آننمی جمعی قرارداد یا فرد هیچ

 .دهدمی کشور آن اقتصادی شرایط به توجه با را وی خانواده و کارگر معاش وکفاف است

سان بین            شنا ست کار ش شتمین ن صد و ه سال  در یک شد،   1967المللی کار که در  حداقل بر پا 

 دستمزد به صورت زیر تعریف شده است:

ای است که در قانون یا واقعیت اجازه الزحمهترین سطح حقی پاییندهندهحداقل دستمزد نشان   »

دسووتمزد در هر  صووالحیت کارگر(. حداقل های محاسووبه یاداده شووده اسووت )صوورف نظر از شوویوه

های کیفری )و یا گردد و با ضوومانتکشوووری اعتبار قانونی داشووته و با تصوودی شووغل تعیین می  

)مجموعه متون آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی، « آیدهای متناسب دیگر( به اجرا در میضمانت

2005.) 

 اقل دستمزدتعریف قانون کار جمهوری اسالمی ایران از حد 3-3

ستمزد  (، حداقل د1369فصل سوم قانون کار جمهوری اسالمی ایران)مصوب آبان ماه      41در ماده 

ست:     شده ا ست که بدون توجه به م   » اینگونه تعریف  ستمزد، کف مزدی ا یزان منظور از حداقل د

که شود که زندگی یک خانوار  وری کارگر و مشخصات جسمی و روحی او، به نحوی تعیین می   بهره

بر اساس این ماده،  «. شود را تیمین کند تعداد متوسط آن هر سال توسط مراجع رسمی تعیین می     

رکزی دولت موظف اسووت که همه سوواله حداقل دسووتمزد را با توجه به دو معیار نرخ تورم بانک م 

 جمهوری اسالمی ایران  و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری، تعیین کند.
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 ستمزدد حداقل تاریخچه 4-3

 قبل 2000 تا 1700های سال  حدود در .بوده است  توجه مورد دستمزد  حداقل اندیشه  دیرباز از

 اگر» که است گرفته قرار اشاره مورد دستمزد )در قوانین حمورابی( حداقل میالد مسیح موضوع از

 یا و «.بپردازد مزد سوواالنه گوسووفند هشووت حداقل باید کند کارگر کشوواورزی اسووتخدام کسووی

ساس  ست آمده لوح برا شید،  تخت در های بد سی  صورت  به عمده طور به کارگران مزد جم  جن

صلی  پایه شد و می پرداخت سبه آن  ا ود. یک ب ماه در جو« بن» 3مرد  یک مزد حداقل و جو محا

 نود و هفت صدم لیتر بود.« دقه»و هر « دقه»ده « بن»

 انسه فر ،1909سال  در انگلستان  1902 سال  در استرالیا  و 1894 سال  در زالندنو حاضر  عصر  در

 را قوانینی 1934 سال  در بلهیک و 1926 سال  در اسپانیا  ،1918سال  در اتریش ،1915سال   در

 گجن از بعد آفریقایی کشووورهای برخی ادامه در .گذاشووتند اجرا به حداقل دسووتمزد مورد در

صووویب ت بومی کارگران اسووتخدام اسووتفاده از سوووء از جلوگیری منظور به را قوانینی اول جهانی

سیایی    شورهای آ شوری  تنها فیلیپین کردند. در ک ست  ک سابقه  که ا  ردنب بکار در طوالنی دارای 

ستمزد  حداقل قانون ست. در  د ضوع  ایران ا ستمزد  حداقل مو صره  قانونی در صورت  به د  یک تب

 ،1337، 1328 هایسال  در موضوع  است. این  شده  دیده 1325 مصوب  کار قانون اولین 14 ماده

 1365کار  قانون 41 ماده موجب اسوت. به  شوده  تیکید و گرفته قرار توجه مورد 1365 و 1352

 شور ک مختلف نقاط برای را کارگر دستمزد  حداقل میزان است  موظف ساله  همه کار عالی شورای 

 نماید. تعیین شده تعریف معیارهای به توجه با مختلف یا صنایع و

سابقه دارد و به تحوالت بعد از جنگ جهانی        تعیین حداقل  سال  دستمزد در ایران بیش از شصت 

گردد. این امر برای اولین دوم در ایران و تحرم نیروهای سوویاسووی و اجتماعی در آن دوران باز می

توصیه شد و انجام آن را به هییت    1325اردیبهشت ماه   28بار در ایران توسط تصویب نامه قانونی   

ی زندگی و عائله کارگر در نقاط مختلف کشوووور برای      واگذار نمود که با رعایت هزینه       حل اختالف 

سال             صوب  سپس بنا به قانون م سد.  شورای عالی کار بر صویب  سال تعیین و به ت  1337مدت یک

شود و         سال یک بار انجام  ساالنه، هر دو  شد که اوال تعیین حداقل به جای  شورای عالی کار مقرر 

ای یا اسووتانی صووورت پذیرد و در هر اسووتانی هییت تعیین حداقل دسووتمزد منطقه رانیا به صووورت

سه نما      سه نماینده کارفرمایان و  سه نماینده کارگران،  سبت به    )مرکب از  شکیل و ن ینده دولت( ت
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 1328آن اقدام کنند. نتیجه این مذاکرات باید به تییید وزارت کار نیز برسد. در واقع از سال  تعیین

 یک روند تمرکز گرایی در اتخاذ تصمیم در این مورد و افزایش نقش دولت اتفاق افتاد.  1337تا 

سال   صالحاتی باالخره    آیین نامه 1347در  ستمزد مورد بازبینی قرار گرفت و با انجام ا ی حداقل د

قدام به به تصووویب شووورای عالی کار رسووید. در این آیین نامه برای نخسووتین بار ا 17/8/1350در 

س        تعر سبت به تعدیل حداقل د سال یک بار باید ن شد که هر دو  شد و مقرر  تمزد یف کارگر عادی 

صنعت   گردداقدام  سطح زندگی کارگران در هر منطقه یا  ضعیت   . در این آیین نامه بر توجه به  و و

آیین نامه حداقل دستمزد  1353و  1350های ها نیز تیکید شده بود. در سالاقتصادی و اقلیمی آن

بندی حذف طی مصوووبه دیگری سوویسووتم منطقه 27/1/1356د بازبینی قرار گرفت و در تاریخ مور

سال         شد. در  صنایع این رقم تعیین  ر این در یک تغییر بنیادین دیگر د 1358شد و برای برخی 

ر مزد کلی برای تمامی کشووودسووتروند، تقسوویم بندی بر حسووب صوونایع نیز حذف و بر اعالم یک 

)یزدانی،  ای در افزایش حداقل دستمزد نیز اعمال شد  سال افزایش قابل مالحظه تیکید شد. در این  

1389). 

 1368توان در قانون کار مصوووب مهرماه آخرین تغییرات در زمینه تعیین حداقل دسووتمزد را می 

زد این قانون به تعریف مزد پرداخته شوووده اسوووت. مطابق این ماده دسوووتم 35دانسوووت. در ماده 

نجام کار به کارگر پرداخت ا ها که در مقابلغیر نقدی و یا مجموع آنو وه نقدی وج»عبارتسووت از 

شووود که همین قانون در خصوووص حداقل دسووتمزد چنین بیان می  42البته در ماده  .«شووودمی

سطوح باالتر می        شود و در  صورت نقدی پرداخت  ستمزد باید به  های غیر تواند پرداختحداقل د

ل اسووت: قانون کار به عنوان مبنای حداقل دسووتمزد به قرار ذی 41ماده نقدی نیز صووورت پذیرد. 

لف شووورای عالی کار همه سوواله موظف اسووت میزان حداقل دسووتمزد کارگران را برای نقاط مخت»

صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید:     شور و یا  ستمزد کا 1ک رگران باید ( حداقل د

شووود، تعیین از طرف بانک مرکزی جمهوری اسووالمی ایران اعالم میبا توجه به درصوود تورمی که 

ستمزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویهگی     2شودس   های کار محول ( حداقل د

سط آن    شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه  شد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متو ای با

 .(1389، )یزدانی «تیمین نماید ،شودتوسط مراجع رسمی اعالم می
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 المللی در زمینه حداقل دستمزدهای بینها و توصیه نامهمقاوله نامه 5-3

سال   سه توصیه نامه در     1970و  1951، 1928های سازمان بین المللی کار در  سه مقاوله نامه و   ،

 پردازیم.میمورد تعیین حداقل دستمزد به تصویب رساند. که به بررسی این شش مورد 

 26مقاوله نامه شماره  -

ست که در مورد روش این مورد اولین مقاوله نامه سال    ای ا ستمزد در   1928های تعیین حداقل د

مقاوله نامه سووواز و کار تعیین      »المللی کار با عنوان   در یازدهمین کنفرانس عمومی سوووازمان بین  

 تصویب رسید.به  1928ژوئن  16مطرح شد و در « 1928حداقل دستمزد، سال 

 99مقاوله نامه شماره  -

در « زیمقاوله نامه سوواز و کار تعیین حداقل دسووتمزد بخش کشوواور  » این مقاوله نامه با عنوان 

المللی کار به تصویب سی و چهارمین اجالس کنفرانس عمومی سازمان بین    1951بیست و هشتم   

هایی که قبل از تصووویب این سووی(. در برر2007ها، رسووید )سووازمان بین المللی کارس مقاوله نامه 

سازمان بین   شان شده که در بخش کشاورزی،      مقاوله نامه توسط  المللی کار صورت گرفت، خاطر ن

تر از بخش صنعت است. در واقع این مقاوله نامه به منظور پر کردن خال ناشی از   مزدها بسیار پایین 

 26 که در مقاوله نامه شوومارهعدم تسووری مقررات تعیین حداقل دسووتمزد به کارگران کشوواورزی 

 (.1379شد به تصویب رسید )حاجیها، احساس می

 131مقاوله نامه شماره  -

ت و دوم ژوئن در تاریخ بیس« مقاوله نامه تعیین حداقل دستمزد»، با عنوان 131مقاوله نامه شماره 

این  المللی کار رسووید.به تصووویب چهل و چهارمین اجالس کنفرانس عمومی سووازمان بین 1970

ست      مقاوله نامه به منظور تکمیل مقاوله نامه شده ا ستمزد، تنظیم  های مربوط به تعیین حداقل د

 (.2007المللی کار، )سازمان بین

 30توصیه نامه شماره  -

 1928ئن در شانزدهم ژو « توصیه نامه ساز و کار تعیین حداقل دستمزد   »این توصیه نامه ب عنوان  

 ید.المللی کار رسانس عمومی سازمان بینبه تصویب یازدهمین اجالس کنفر

 89توصیه نامه شماره  -

صیه نامه با عنوان    شاورزی(       »این تو ستمزد )بخش ک ساز و کار تعیین حداقل د صیه نامه  در « تو

المللی به تصویب سی و چهارمین اجالس کنفرانس عمومی سازمان بین 1951بیست و هشتم ژوئن 
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های حداقل دستمزد در نظر گرفته شود عبارتند برای تعیین نرخ کار رسید. از جمله عواملی که باید

شابه یا         شده برای کار م ستمزدهای پرداخت  شده، د صفانه خدمات ارائه  از: هزینه زندگی، ارزش من

قابل مقایسووه در شوورایط مذاکرات چانه زنی در کشوواورزی و سووطح عمومی دسووتمزدها مربوط به  

 (.2007المللی کار، ه در صنایع دیگر هستند )سازمان بینکارهایی که دارای مهارت قابل مقایس

 135توصیه نامه شماره  -

 22ه در درباره تعیین حداقل دستمزد بویهه در کشورهای در حال توسعه ک 135توصیه نامه شماره 

المللی کار رسووید در ارتباط با مفاد مقاوله به تصووویب پنجاه و چهارمین کنفرانس بین 1970ژوئن 

 پردازد.تری میهای اجرایی دقیقبینی راهبا ارائه توضیحات تکمیلی و به پیش 131ره نامه شما

 المللی در زمینه حداقل دستمزدقانون کار در ایران و موازین بین 6-3

 50تا  34السعی، مقررات مربوط به مزد ضمن مواد در فصل سوم قانون کار ایران عنوان مبحث حق

ست که مواد    پیش شده ا صاص    آن به بیان مقررات مربو 44تا  41بینی  ستمزد، اخت ط به حداقل د

 دارد.

 قانون کار ایران: 41برابر مقررات مذکور در ماده 

ستمزد کارگران را برای نقاط م        ساله میزان حداقل د ست تا همه  ختلف شورای عالی کار موظف ا

شورای ع       ضای  صنایع مختلف تعین نماید. با توجه به ترکیب اع شور و یا  در ماده  الی کار مندرجک

سائل اجتما    167 صیر و مطلع در م صادی  قانون کار )وزیر امور اجتماعی و دو نفر از افراد ب عی و اقت

سه نفر از نمایندگان ک      صویب هییت وزیران،  شنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و ت ارفرمایان به به پی

سالمی کار(،   تخاب کانون عالی شوراهای انتصاب کارفرمایان  و سه نفر از نمایندگان کارگران به ان   ا

در زمینه الزام  131، 99، 26های شماره  رسد که اصل کلی مندرج در مقاوله نامه  چنین به نظر می

 41های واحد خصوووصوویت نمایندگی کارفرمایی و کارگری در ماده ها به مشوواوره با سووازماندولت

ستمزد ب     ضیح آنکه تعیین میزان حداقل د ست. تو ایف ه موجب مقررات این ماده جزء وظمنعکس ا

 قانونی شورای عالی کار قلمداد شده است.

 قانون کار ایران: 41ماده  2و  1برابر بندهای 

سالمی      صد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری ا ستمزد کارگران باید با توجه به در حداقل د

صات جسمی و روحی کارگران   که مشخ شود، تعیین گردد. حداقل دستمزد بدون آن  ایان اعالم می
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شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه و ویهگی شد که زندگی یک خانواده  های کار محول  ای با

 را تیمین کند. 

درت همانگونه که از مندرجات فوق مشوووهود اسوووت. در قانون کار به منظور جلوگیری از کاهش ق

ستمزد، ا خرید کارگران، از مقیاس متحرم بعنوان یکی از معی شده  تفادس ارهای تعیین حداقل د ه 

های  اسوووت. همچنین تیکید مفاد ماده فوق بر لزوم مکفی بودن میزان حداقل دسوووتمزد رفع نیاز        

 4و 3المللی مورد بحث بویهه مواد کارگران و خانواده آنان، نشووانگر اهدافی اسووت که در اسووناد بین

شماره   ست. تجدید   131مقاوله نامه  ستمزد  مورد نظر بوده ا ا توجه به بنظر در تغییر نرخ حداقل د

شووماره  تغییرات هزینه زندگی در فواصوول زمانی منظم نیز از جمله مواردیسووت که در توصوویه نامه

 مورد توجه قرار گرفته است. 135

 قانون کار ایران: 42برابر ماده 

های . پرداختاین قانون منحصرا باید بصورت نقدی پرداخت شود    41حداقل دستمزد موضوع ماده   

شود که اضافه شود بعنوان پرداختی تلقی میبینی میغیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش

صورت ن      ست. تیکید ماده فوق در الزام به پرداخت حداقل دستمزد به  قدی، در بر حداقل دستمزد ا

، 99ه نامه شماره  مقاول 1ماده  3های تحت بررسی تصریح نشده است. بند      هیچ یک از مقاوله نامه

عطاف پرداخت بخشی از حداقل دستمزد را به صورت غیر نقدی مجاز شمرده است ولی با وجود ان      

نده    بینیحاکم بر مققرات مزبور، در عین حال پیش   نه های محدود کن به عمل    ای نیز در این زمی

 آمده است.

 قانون کار ایران: 43برابر ماده 

ا دارند ه و تعطیالت رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد ر   کارگران کارمزد برای روزهای جمع»

سبه میانگین کارمزد آن  هاست. مبلغ پرداختی  ها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنو میخذ محا

شووود، ضوومن همانگونه که مشوواهده می«. در هر حال نباید کمتر از حداقل دسووتمزد قانونی باشوود

گرفته   تمزد قانونی به کارگران کارمزد مورد حمایت قرار      مقررات ماده فوق، پرداخت حداقل دسووو    

کمتر  41شووود نباید از حداقل مندرج در ماده اسووت و مبالغی که در ازای کارمزد آنان پرداخت می

 باشد.
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 قانون کار ایران: 44برابر ماده 

مازاد بر حداقل توان چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می »

شت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهار    ستمزد را به موجب حکم دادگاه بردا م کل مزد د

شد   شتر با شاهده می «. کارگر بی ستمزد   همانگونه که م شود، به موجب مققرات ماده فوق، حداقل د

ست ولی حکم مندرج در این ماده فاقد جنبه عام بوده و     صون ا صونیت  کارگر از توقیف م ر نظر دم

سایر بستانکاران  گرفته شده تنها در برابر بدهی کارگر به کارفرما مورد تصریح قرار گرفته و در مورد

 حکمی مقرر نشده است.

 اهداف تعیین حداقل دستمزد 7-3

صادی  مهم اهداف از یکی شتیبانی از  و حمایت هادولت جتماعیا-اقت  و حفظ جهت کار نیروی پ

 حیطیم ایجاد نهایت در و آنان شغلی  امنیت تیمین زندگی و رفاه افزایش و قدرت خرید ارتقای

 دسووتمزد تعیین حداقل به معطوف اهداف جمله از .اسووت فعال جامعه برای نیروهای مناسووب

 :از عبارتند

 انسانی نیروی کشی بهره از جلوگیری -1

 مزدیدست سطوح سایر رفتن باال -2

 کارفرمایان غیرقانونی رقابت بردن میان از -3

 شود.می درآمد عادالنه و توزیع سریع رشد باعث که هاییسیاست اعمال برای ایوسیله و ابزار -4

 نتیمی دسووتمزد، تعیین حداقل از هدف واقع در که گرفت نتیجه وانتمی شووده ذکر اهداف از

 دیگر مکمل عنوان به را دسوتمزدها  باید در واقع .آنهاسوت  خانواده و اسواسوی کارگران   نیازهای

شتغال  ایجاد و تیمین اجتماعی بیمه بیکاری، قبیل از ابزارها  ابرابری فزایندهن و فقر با مبارزه در ا

 نمود. مالحظه

 المللی:های بیننامهمقاوله  در از دستمزد حمایت اهداف 1-7-3

 دارای آیدمی به عمل کار قوانین و المللیبین هاینامهدر مقاوله  مزددسوووت از که هاییحمایت

 :است زیر اهداف مشخ 

 کارفرما و کارگر بین مزد صحیح مناسبات برقراری -1
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 لگویا یک درحد خانواده آنان و خود مخارج حداقل تیمین در کارگران خرید قدرت حفظ -2

 .قبول قابل مصرف

 منفی هایپدیده و دیگر تورم افزایش برابر در را دستمزد  خرید قدرت که راهکارهایی برقراری -3

 مقاوم کند. اقتصادی

شرایط  کافی خرید قدرت فاقد و کم دستمزدهای  پرداخت از جلوگیری -4 سب  در  شت  نامنا  غالا

 .تحمیل شود کارگران به ممکن است که بازار در

 یدستمزد  سطوح  در سایر  مزددست  حداقل تیریر طریق از دستمزدها  عمومی سطح  بردن باال -5

 .ملی درآمدهای در سهم کارگران مشارکت آوردن امکان فراهم و فرد به

 خاص. طشرای یا بروز و وجود از ناشی مزدهادستبازار  در ناسالم رقابت ایجاد از جلوگیری -6

سهم  -7 ست  تعیین  سعه  ریزیبرنامه در مزدد شد  و تو صاد  ر  هاییریسمت گ  توجه به با ملی اقت

 توزیع عادالنه درآمد(.در  ساالنهشرایط خاص )سمت گیری  از الزم

 .عادالنه مناسب و مزددست هایسیاست اعمال طریق از اجتماعی عدالت ایجاد -8

 انان.جو و مزد زناندست دیگری کارگران، یکی دسته، دو با ارتباط در مزددست از حمایت -9

ست  از حمایت لزوم ست  پرداخت نحوه قالب در کارگران مزدد  ابتر و موقت ازاعم  کارگری مزدد

شخ   ست  شده  م سته  اما .ا شند می و نوجوانان زنان از زیادی گروه دوم د  سن  حاظل از که با

شتغال  صویب  به زمینه این در که قانونی اولین و توجه بوده مورد ا سید  ت سال  ر  در 1802 در 

 16 به ورهاکش  از برخی در ولی نمود، را ممنوع سال  12 زیر جوانان کار به اشتغال  که بود فرانسه 

 نامه در مقاوله که است  مردان و زنان مساوی  دستمزد از حمایت دوم قسمت  و یافته افزایش سال 

 اسوت  داشوته  مردان و زنان مزددسوت  تسواوی  رعایت به ملزم را عضوو  ، کشوورهای 100شوماره  

 .(1393جعفری، )

 و فرد که زندگیطوری دسووتمزد به بودن برمنصووفانه بشوور حقوق جهانی اعالمیه 23 ماده در

سانی  کرامت و حیثیت موافق اش راخانواده ست. در توص   شده  تیکید کند، تیمین ان شماره   نامه یها

 :اندگرفته قرار تیکید مورد زیر اهداف 1970 ژوئن 22مصوب 135

 رضای ا و فقر با مبارزه هدفش که باشد  سیاستی   عناصر  از یکی باید مزددست  حداقل تعیینالف( 

 .باشد آنان خانواده و همه کارگران نیازهای
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 مجاز سطوح حداقل نظر از را بگیران مزد که باشد آن باید حداقل دستمزد  تعیین اصلی  هدف ب(

های هدف زمینه رد که هایی نیزبررسی  و مطالعات .دهد قرار الزم اجتماعی مورد حمایت مزددست 

 را دسووتمزد لحداق تعیین ها درهدف دولت دهد کهمی نشووان آمده، بعمل مزد حداقل تعیین

 یطشوورا و کم بسوویار پرداخت مزدهای طریق که معموال از انسووانی نیروی اسووتثمار از جلوگیری

ساعد  شتغال  نام سطوح    رفتن االکرد. ب توان تلقیکند، میمی نمایی خود ا  ارر بر که مزدی سایر 

 با که ایانکارفرمغیرقانونی  رقابت بردن میان از .گرددمی پذیر امکان دسووتمزد حداقل تعیین

سل  ست  کاهش به تو شتن  نگه پایین یا و مزدهاد ست  سطح  دا  کنند کاالهایمی سعی  مزدها،د

 .(2007المللی کار، )سازمان بین تولید نمایند رقبا به تر نسبتارزان

  دستمزد حداقل تعیین هایروش 8-3

 :نمایندمی معرفی حداقل دستمزد تعیین برای را روش و سیاست سه نظران صاحب

 حداقل دستمزد در سطح ملی به صورت یکنواخت: -1

 تمام برای و مناطق ها،بخش کلیه در مورد مزدی یکنواخت هایسووویاسوووت برنامه، این طبق

 حداقل نرخ تعیین .گرددتعیین می صنایع  امکانات و شغلی  موقعیت گرفتن نظر بدون در کارگران

 و یهیچگونه پیچیدگ عملی لحاظ از و اسووت سوواده بسوویار که دارد را امتیاز این ملی دسووتمزد

شکالی  ستمزد  حداقل ندارد. وجود ا شور،  در واحد د سن  این ک  ن وکارفرمایا همه که دارد را ح

 اجتماعی عدالت اسوتقرار  در ظاهر به سویسوتمی   هسوتند. چنین  آشونا  آن با نحوی به کارگران

 . باشد تواند موررمی

 متفاوت برای هر منطقه:زد به صورت تعیین حداقل دستم -2

 یزن گاهی و منطقه و بخش مزدها هردست  افزایش متفاوت، صورت  به مزددست  هایسیاست   طبق

 اصوووال که جا آن شووود و ازمی مربوط معین بنگاه و منطقه همان وریتحول بهره به بنگاه، هر

افزایش  یزانم اسوووت، متفاوت  وریبهره و تغییرات نتیجه نرخ  ودر ها بنگاه  و ها بخش مناطق، 

 .بود خواهد دیگر متفاوت بخش و منطقه با بخش و منطقه یک از نیز مزدهادست

 حداقل دستمزد به صورت مختلط: تعیین  -3

 ملی دسووتمزد حداقل یک اینکه بر ترتیب عالوه اسووت. بدین قبلی روش دو از تلفیقی روش این

ستمزد جداگانه  حداقل گوناگون صنایع  و مختلف مناطق شود، برای می تعیین ضع  د گردد. می و
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 بر مبنای و تعیین ملی درآمد یمجموعه در دسوتمزد  نسوبی حداقل  سوهم  سویاسوت،   این طبق

ست    سعه  هایسیا صادی  یتو  تیریر و اهمیت ضریب  به توجه با و گرددتنظیم می اجتماعی و اقت

سبت  هریک سبت  تدریج به اجتماعی –اقتصادی  توسعه  روی بر هااز ن  دستمزدها تجدید نظر  در ن

 کم هایگروه موجود، عایدی هایشکاف  بردن بین از جهت در هاشدن نسبت   مشخ   گردد. بامی

 .شودمی عمل آنها نظایر و های متوسطگروه عایدی به نسبت درآمد

 ایران در دستمزد تعیین حداقل هایروش 1-8-3

ست  نموده مکلف را کار عالی شورای  کار، قانون 42 ماده سال  تا ا سبت  هر  قلتعیین حدا به ن

ست  ساس  بر مزدد  به توجه اب را مزد حداقل ساله  هر شورا  این کند. لذا اقدام کار قانون 41 ماده ا

 با هخانواد یک معیشت  حداقل و ایران مرکزی جمهوری اسالمی  بانک سوی  از اعالمی تورم درصد 

ضمن می اعالم متوسط  جمعیت ست  کار شورای عالی  آنکه نماید.   واحده ماده به توجه با مکلف ا

 ایرتعیین افزایش س  به نسبت  1352 ماه  اسفند  مصوب  مشاغل  بندی طبقه طرح اجرای به راجع

 آن ضمن . شود تعیین می الذکر فوق موارد به توجه با نیز درصد  این. کند اقدام نیز مزدی سطوح 

 و کارگر )دولت، اجتماعی شوورکای نمایندگان کار عالی شووورای اعضووای که به این توجه با که

شند می کارفرما( صوبه  با صوص  کار در شورای عالی  م  یمانپ یک مزدی سطوح  سایر  افزایش خ

 که شود می محسوب  قانونی کارگران نمایندگان و کارفرمایی عالی کانون شده بین  منعقد جمعی

 رفاه ار وک تعاون، وزارت تییید به و نداشووته مقررات و با قوانین مغایرتی جمعی پیمان این چون

 رایب جمعی توافقات .اشوودبمی الزامی کلیه کارفرمایان برای آن اجرای اسووت، رسوویده اجتماعی

ستمزد  حداقل تعیین سب  بر و یا ایمنطقه ملی، صورت  به تواندمی د نعت، ص  یا فعالیت نوع ح

 و اکوادور ،مصر  کلمبیا،برزیل،  ایران، کشورهای  مثال عنوان شود. به  حاصل  غیره و کارکنان تعداد

 .(1379)حاجیها،  هستند ملی سطح در دستمزد های حداقلسیاست دارای اسپانیا،

ضر  حال در ایران در ست  حداقل نوع یک فقط حا صادی  هایبخش و مناطق تمامی برای مزدد  اقت

شاغل،  بندیطبقه طرح دارای کارگر نفر 50 از بیش با هایهرچند کارگاه. شود تعیین می  هر م

 گانه بیسووت هایگروه مزددسووت آن در که باشووندخاص خود می دسووتمزدی جدول دارای کدام

شرکت،     و شرایط  شرکت،  آن خاص ریالی ضریب  برمبنای صادی  ضعیت اقت  مالی بار و بودجه و

صاص  شاغل  بندیطبقه طرح اجرای برای یافته اخت شت  باید توجه. گرددمی تنظیم م های نرخ دا

ست  باالتر ساالنه  اعالمی دستمزد  حداقل از جدول این  بنگالدش، کامبوج، نظیر کشورهایی  در .ا
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)صنعت و کشاورزی(    اقتصادی  هایبخش به تفکیک دستمزد  سیاست حداقل   اندونزی، و گواتماال

شورها  سایر  شود در می تعیین ست    آمریکا، این و هند چین، کانادا، نظیر نیز ک سب  بر سیا  ح

 اندآورده در اجرا به ایمنطقه صورت  به را این سیاست   نیز برخی. شود می مختلف اجرا هایایالت

شاره  فیلیپین و اندونزی مکزیک، به توانمیان می این از که  یک از ایالت که هر نحوی ه، بکرد ا

 تعداد کشوورها  از برخی دسوتمزد،  تعیین حداقل در. شووند می برخوردار معین دسوتمزد  حداقل

پاکستان   کشور  مثال عنوان به. دهندمی قرار مالم را صنعتی  و تجاریهای بنگاه در فعال کارکنان

 به مختلف مناطق در به باالنفر  50ی صنعت  و تجاری واحدهای در را دستمزد  حداقل سیاست   این

شته  اجرا . است  اتخاذ شده  نفر دو از باالتر هایبنگاه برای این سیاست   جنوبی کره در و است  گذا

 های صنعتی کمیته آن در شود که می تعیین ایمنطقه صورت  به دستمزد  ژاپن حداقل کشور  در

 کنند.می مشخ  را مناطق مختلف دستمزدهای حداقل

های های تعدیل است. دورهمسیله دیگر که در تعیین حداقل دستمزد و تعدیل آن اهمیت دارد دوره

شور و همچنین قدرت چانه     صاد ک شرایط حاکم بر اقت ستگی  زنی گروهتعدیل به ربات  های ذینفع ب

رسووود و در های تعدیل گاه تا چند سوووال میدارد. در کشوووورهایی که نرخ تورم پایینی دارند دوره

ساالنه و         صورت  ستمزد عموما به  شورهایی که نرخ تورم باال دارند تعدیل در حداقل د ر برخی دک

  (.1389گیرد )یزدانی، موارد به صورت فصلی یا شش ماهه صورت می

 دستمزد متمرکز تعیین حداقل سیستم فاقد کشورهای در تعیین دستمزد 2-8-3

 بخشی  توافقات توسط  این نقش متمرکز، دستمزد  تعیین حداقل سیستم   یک فاقد کشورهای  در

شورها ر این د .شود می ایفاد ستم    که دارد وجود جمعی از توافقات ایشبکه  ک  تعیین حداقل سی

 سوئد،  اتریش، فنالند، ایتالیا، آلمان، نظیر اروپایی درکشورهای  این مدل. دهدشکل می  را دستمزد 

 مرجع کشورها  گونه دراین هرچند. شود می )نامیبیا( یافت آفریقایی کشور  یک و ایسلند  ،سوئیس 

سمی  ست حداقل  اعالم ر ستردگی کاربرد  ولی ندارد، وجود مزدد سط  و جمعی توافقات گ  آن به ب

صادی  دیدگاه از کارگران، اکثریت ست  تا کندمقرر می ها بنگاه برای معیاری اقت  از کمتر مزدهاد

متشکل   غیر جمله از مختلف دالئل به همیشه  حال این با .نگیرد قرار توافقات مزدهایدست  سطوح 

 تحت و نبوده توافقات جمعی موضوووع که داشووت خواهند وجود کارگران از معینی بودن، تعداد

 که هاییبخش برای ویهه به حالت این. گیرندقرار نمی شغلی  یا و بخشی  حداقل دستمزد  پوشش 

شکل  برخوردارند، پائینی زنی ارربخش قدرت چانه از کارگران  از آن ترس بر عالوه و بوده ساز  م
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 قرار فشوار  تحت ترپایین مزد مشواغل با  پذیرش را برای کارگری هایگروه اسوت  ممکن بیکاری

 سوویسووتم تعیین حداقل که هم کارگری درکشووورهایی تشووکالت دهدمی نشووان مطالعات .دهد

 (.1393ند )جعفری، هست حداقل دستمزد یک ایجاد خواستار دارند، غیرمتمرکز دستمزد

 هانابرابری درآمد و فقر و عوامل مؤثر بر آنسی روند ربر 9-3

 نابرابری درآمد -

 1357-1394های (: وضعیت ضریب جینی در ایران طی سال3-1نمودار شماره )

 
 منبع: بانک مرکزی                        

سال      ضریب جینی در ایران از  ست  شته  روند باربا 1387تا  1362همانطور که از نمودار پیدا تی دا

شروع به افزایش کرده  1392که از سال های اخیر دچار نوساناتی شده است. بطوریاست و در سال

ست.  سال      ا سال   1358بیشترین مقدار ضریب جینی مربوط به   1391و کمترین میزان مربوط به 

 است.
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 حداقل دستمزد -

 1357-1394های اسمی در ایران طی سال(: وضعیت حداقل دستمزد 3-2شماره ) نمودار

 
 منبع: بانک مرکزی      

در حال کاهش بوده و  1369تا  1359شود حداقل دستمزد اسمی از سال همانطور که مالحظه می

سال          ست. این میزان از  شروع به افزایش کرده ا شد مالیمی  و  شروع به کاهش  1389سپس با ر

 سپس افزایش کرده است.
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 بیکاری -

 1357-1394های (: وضعیت نرخ بیکاری طی سال3-3نمودار شماره )

 
 منبع: بانک مرکزی       

 اشته است.نرخ بیکاری طی بازه زمانی مورد نظر دارای نوسانات زیادی بوده و روند رابتی را ند

 نرخ فقر -

1357-1392های (: وضعیت نرخ فقر طی سال4-3شماره ) نمودار  

 
 مطالعه یزدان پناه و راغفرمنبع: 
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شاهده می  سال    همانطور که از نمودار نرخ فقر م سانی     1371تا  1357شود، از  صورت نو نرخ فقر ب

سال    ست. از  سال   1371در حال افزایش بوده ا ست  ، فقر در جامعه در حال کاهش بود1383تا  ه ا

 و سپس مجددا روند افزایش گرفته است.

 درجه باز بودن تجاری -

 1357-1392های : وضعیت درجه باز بودن اقتصادی طی سال(3-5نمودار شماره )

 
 منبع: بانک مرکزی                       

سال    صادی طی  سال   درجه باز بودن اقت سی دارای روند بارباتی بوده و در  های اخیر های مورد برر

ست. بیشترین مقدار مربوط به سال       شته ا  1393وط به سال  و کمترین میزان مرب 1357کاهش دا

 بوده است.

 بندیجمع 10-3

سوم به     صل  سازمان بین   مروری بر در ف ستمزد در ایران و بیان آن از دیدگاه  المللی کار حداقل د

سپس روش   شد.  شورها و همچنین اهداف     پرداخته  سایر ک ستمزد در ایران و  های تعیین حداقل د

ستفاده شده در مدل طی  آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه روند تغییرات   های سال  متغیرهای ا

  مورد بررسی، آورده شده است.
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 مقدمه 1-4

ناسایی  ش فصل حاضر به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل شده اختصاص دارد. ابتدا برای      

فته یااسوووتفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمرگرسووویون کاذب، به بررسوووی مانایی متغیرهای مدل با 

ست تا مرتبه    شده ا شود. پس از آن رابطه میان متغیر  پرداخته  شتگی متغیرها تعیین  سی  انبا ها برر

 آنی و تجزیه واریانس بررسی شده است. شود و سپس تابع واکنشمی

 شود.میبه بررسی مدل نابرابری درآمد و سپس فقر پرداخته های این فصل یافته 

 معرفی متغیرها 2-4

قل دسووتمزد ارر حدا 1357-1394های سووری زمانی طی دوره در این پهوهش با اسووتفاده از داده

شده عبارتند از         ستفاده  ست. متغیرهای ا شده ا سی  ضریب  برای نرخ فقر و نابرابری درآمدی برر  :

 ی است. جینی، نرخ فقر، نرخ رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصادی و نرخ بیکار

 مدل نابرابری درآمد 1-2-4

(: معرفی متغیرهای معادله نابرابری درآمد1-4جدول شماره )  

 نام متغیر توضیحات

ت.نابرابری درآمد که از ضریب جینی استفاده شده اس  gini 

 mw نرخ رشد حداقل دستمزد حقیقی

 𝑚𝑤2 توان دوم حداقل دستمزد حقیقی

 trade درجه باز بودن تجاری

 growth نرخ رشد اقتصادی

 

 درآمد: برای نابرابری درآمد از شاخ  ضریب جینی استفاده شده است.نابرابری  -

سمی ب        نرخ  - ستمزد ا سیم حداقل د ستمزد حقیقی از تق ستمزد حقیقی: حداقل د شد حداقل د ر ر

 اند.به دست آمده مرکز آمارها از سایت شاخ  قیمت مصرف کننده به دست آمده است. این داده

سرعت          ت - شدت و  شان دادن  ستمزد حقیقی: در این پهوهش برای ن شد حداقل د وان دوم نرخ ر

 تیریر حداقل دستمزدها از مشتق حداقل دستمزدها استفاده شده است.

رخ رشوود اقتصووادی: رشوود اقتصووادی از عوامل مهم تیریرگذار بر نابرابری درآمدی اسووت. در این ن -

زی که از بانک مرک    90به قیمت رابت سوووال     با نفت    رشووود تولید ناخال  داخلی    پهوهش از نرخ

 آوری شده، استفاده شده است.جمع
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 مدل نرخ فقر 2-2-4

 فقر (: معرفی متغیرهای معادله 4-2جدول شماره )

 نام متغیر توضیحات

 P نرخ فقر

 mw نرخ رشد حداقل دستمزد حقیقی

 𝑚𝑤2 توان دوم حداقل دستمزد حقیقی

 u نرخ بیکاری

 growth نرخ رشد اقتصادی

 

کنند و از نرخ سوور شوومار فقر اسووتفاده شووده رخ فقر: درصوود افرادی که زیر خط فقر زندگی مین -

 ( برگرفته شده است.1393است. این آمار از مطالعه راغفر )

سمی بر            ستمزد ا سیم حداقل د ستمزد حقیقی از تق ستمزد حقیقی: حداقل د شد حداقل د نرخ ر

 اند.ها از سایت مرکز آمار به دست آمدهشاخ  قیمت مصرف کننده به دست آمده است. این داده

سرعت         توان  - شدت و  شان دادن  ستمزد حقیقی: در این پهوهش برای ن شد حداقل د  دوم نرخ ر

 حداقل دستمزدها استفاده شده است.توان دوم تیریر حداقل دستمزدها از 

 در قسمت فوق آورده شده است.تعریف آن نرخ رشد اقتصادی:  -

سبت تعداد جمعیت بیکار )  ن - ست از ن شتر( )جویای کار( به کل   10رخ بیکاری: عبارت ا  ساله و بی

ات مربوط . که در بر گیرنده اطالع100ساله و بیشتر( )شاغل و بیکار( ضرب در      10جمعیت فعال )

 ستایی است.به نرخ بیکاری کل کشور و نرخ بیکاری بر حسب مناطق شهری و رو

 مدل برآورد 3-4

 بررسی مانایی متغیرها 1-3-4

 یافتهیمتعم فولر یکیآزمون د -

خود برای آزمون نامانایی ابتدا فرض بر این اسوووت که سوووری زمانی مورد بحث دارای یک فرضووویه 

𝜌یح مرتبه اول است و سپس فرضیه    توض  = اکنون اگر سری زمانی . شودبر آن اساس آزمون می  1

سی دارای فرآیند   ض تحت برر شد، رابطه مورد برآورد برای آزمون   Pیح مرتبه خود تو صریح   𝜌با از ت

پویای صحیحی برخوردار نخواهد بود و این امر موجب خواهد شد تا جمالت خطای رگرسیون دچار    

وان از آزمون توقتی جمالت خطا دارای خودهمبسووتگی شوووند، دیگر نمی . شوووند خودهمبسووتگی
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های بحرانی  فولر برای مانایی اسوووتفاده کرد، زیرا در این حالت دیگر توزیع حدی و کمیت         -دیکی

ست به سط دیکی  د ست   -آمده تو صادق نی شرط  یطوربه. فولر  که در آزمون فیلیپس و پرون وقتی 

یایی مو   شوووود میعدم وجود خودهمبسوووتگی بین جمالت اخالل نقض می  پا ند برای آزمون  رد توا

ستفاده قرار گیرد  شان دادند که وقتی جمالت خطا  . ا سته اما خود دیکی و فولر ن ستند،   خود همب ه

های  فولر مورد اسوووتفاده قرار گیرد، توزیع حدی و کمیت    -یافته دیکی  که الگوی تعمیم یدرصوووورت

 باز هم صادق است. هاآنتوسط  آمده دستبهبحرانی 

Yt∆با فرض جمله خطای مربوط به رگرسووویون      = β1 + β2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡    که دارای یک

 زیر است: صورتبه Pیح مانا از مرتبه خود توضفرآیند 

𝑈𝑡 = 𝜃1𝑈𝑡−1 + 𝜃2𝑈𝑡−2 + ⋯ + 𝜃𝑝𝑈𝑡−𝑝 + 휀𝑡 (1) 

شده    صورت به 휀𝑡که در آن  ستقل از یکدیگر توزیع ن اند. حال اگر رابطه فوق را در رابطه همانند و م

 داشت:اخیر جانشین کنیم، خواهیم 

∆Yt = β1 + β2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃1𝑈𝑡−1 + 𝜃2𝑈𝑡−2 + ⋯
+ 𝜃𝑝𝑈𝑡−𝑝 + 휀𝑡 

(2    ) 

 توان نوشت که:اگر فرضیه صفر صادق باشد، می

Ut = Yt − Yt−1 (3) 

 و به این ترتیب خواهیم داشت:

∆Yt = β1 + β2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃1(𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2) + ⋯

+ 𝜃𝑝(𝑌𝑡−𝑝 − 𝑌𝑡−𝑝−1) + 휀𝑡 

(4) 

∆Yt = β1 + β2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃1∆𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝜃𝑝∆𝑌𝑡−𝑝 + 휀𝑡 (5) 

∆Yt = β1 + β2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝜃1∆𝑌𝑡−𝑝

𝑝

𝑖=1
+ 휀𝑡 

(6) 

𝜌دهند که برای آزمون دیکی فولر نشووان می = δ عبارت دیگر و یا به  1 = محاسووبه  tآماره  0

δرا دارد. بنابراین مقادیر بحرانی برای آزمون  τشووده همان توزیع غیر اسووتاندارد حدی  = همه  0

 است. τمقادیر مربوط به آماره 

از آنجا که تفاضل مرتبه اول بسیاری از متغیرهای سری زمانی اقتصاد کالن شامل جمالت میانگین       

صید و دیکی )    (MA)متحرم  ست،  شود که در آن  ( نتیجه فوق به موردی تعمیم داده می1984ا
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ست و می  ARMA(p,q)جمالت اخالل دارای فرآیند  سط یک فرآیند  ا  زده یبتقر AR(k)تواند تو

ست که تقریب خوبی از فرآیند   kدر این فرآیند . شود  صل   ARMA(p,q)به اندازه کافی بزرگ ا حا

فولر  – با این شرایط روش آزمون دیکی. تقریباً نوفه سفید باشند 휀𝑡شود و در نتیجه جمالت اخالل 

به گونه مناسووبی با افزایش حجم نمونه  kینکه حدی معتبر اسووت، با شوورط ا صووورتبهیافته تعمیم

 (.1378ی، نو فرستافزایش یابد )

یح مربوط به جمله اخالل، تعداد خود توضووومعموال در عمل به دلیل مشوووخ  نبودن مرتبه فرآیند 

هدف آن است  . شوند تجربی تعیین می صورت بهای که باید در رابطه باال لحاظ شوند  جمالت با وقفه

شود تا     ضافه  ستقل از       휀𝑡که تا آن اندازه جمالت با وقفه به رابطه فوق ا شته و م ستگی ندا ها همب

شوند  صفر کماکان همان    . یکدیگر  ضیه  𝜌فر = δیا  1 = ست    0 شه واحد ا برای . یعنی وجود ری

کافی است به آماره ای نظیر رابطه باال برای آزمون مانایی برآورد شود، تشخی  آنکه الزم است رابطه

شود سو دوربین وات شد،     . ن توجه  ستگی بین جمالت اخالل محرز  ساس وجود خودهمب اگر بر این ا

کنیم تا این جمالت را اضافه می . کنیمهمبستگی استفاده می  برای رفع خود 𝑌𝑡−𝑖∆ آنگاه از جمالت

ن برود، در عین واتسوون خودهمبسوتگی بین جمالت خطای رگرسویون از بی    -اسواس آماره دوربین 

توان بر اسووواس آزمون ضوووریب الگرانه در مورد وجود همبسوووتگی بین جمالت خطا نیز    حال می 

 نظر نمود.اظهار

 نابرابری درآمد مدل در شده لحاظ متغیرهای برای یافته تعمیم فولر دیکی آزمون نتایج(: 4-3جدول )

درجه 

 انباشتگی

 مقادیر بحرانی
 وقفه بهینه

آماره 

ADF 
 متغیر

10%  5%  1%  

I(1) 2.61-  2.95-  3.65-  4 3.86-  gini 

I(0) 2.62-  2.94-  3.63-  2 3.99-  MW 

I(0) 2.62-  2.94-  3.63-  2 4.31-  MW2 

I(1) 2.61-  2.95-  3.66-  5 3.67-  growth 

I(1) 2.61-  2.96-  3.64-  2 3.96-  trade 
 های پهوهشمنبع: یافته                         
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 فقر مدل در شده لحاظ متغیرهای برای یافته تعمیم فولر دیکی آزمون نتایج(: 4-4جدول )

درجه 

 انباشتگی

 مقادیر بحرانی
 وقفه بهینه

آماره 

ADF 
 متغیر

10%  5%  1%  

I(1) 2.61-  2.95-  3.64-  1 5.42-  P 

I(0) 2.62-  2.95-  3.65-  2 3.72-  MW 

I(0) 2.62-  2.95-  3.65-  2 4.05-  MW2 

I(1) 2.62-  2.96-  3.67-  5 3.44-  growth 

I(1) 2.61-  2.95-  3.64-  1 4.2-  U 

 های پهوهشمنبع: یافته                              

 تغیرهام از برخی که است  این بیانگر است  شده  منعکس باال جدول در که واحد ریشه  آزمون نتایج

 .ماناست آنها اول مرتبه تفاضل اما نیستند مانا سطح در

 وقفه بهینهتعیین  2-3-4

شه  آزمون نتایج به توجه با شان  که واحد ری ستند  مانا سطح  در یا متغیرها داد ن ضل  اب یا و ه  تفا

شووووند. در تحلیل   زا در نظر گرفته می ندر این مدل همه متغیرها درو    شووووند، می مانا   اول مرتبه 

 های خود رگرسووویون برداری و اسوووتفاده از نتایج آن معموال از تجزیه واریانس و توابع واکنشمدل

ستفاده می  ستفاده از آماره   شود و به معیارهایی مانند معنی ا ضرایب با ا توجه کمتری  tی دار بودن 

 ها هدف اصلی برآورد روابط متقابل میان متغیرهاست، بنابراین نباید از متغیرهامدلشود. در این می

انباشتگی میان متغیرها تفاضل گرفته شود. تفاضل گیری موجب از بین رفتن اطالعات مربوط به هم

 (.1394شود )سوری، می
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 ( تعیین وقفه بهینه در مدل نابرابری درآمد4-5جدول )

HQ SC AIC FPE LR logl وقفه 

29.24 29.39 29.16 3206289 NA 505.47-  0 

28.43 *29.3 27.97 988746 76 459.5-  1 

28.36 29.96 27.5 685096.5 45.32 426.5-  2 
*27.74 30.07 *26.5 *325780.9 *46.11 384.06-  3 

 های پهوهشمنبع: یافته              

 

 ( تعیین وقفه بهینه در مدل فقر4-6جدول )

HQ SC AIC FPE LR logl وقفه 

29.05 29.2 28.98 2651906 NA 487.66-  0 

28.27 *29.16 27.81 844181.5 73.74 442.88-  1 
*27.99 29.62 *27.15 *480900.1 *49.1 406.58 2 

 های پهوهشمنبع: یافته

به عنوان وقفه  1ز وقفه با استفاده از معیار شوارت   وقفه بهینه مدل نابرابری، (4-5) با توجه به جدول

 1شوووارتز وقفه  ( بر اسوواس معیار4-6و همچنین در مدل فقر در جدول ) شووود.بهینه انتخاب می

ست.   شده ا سیون بردا در این پهوهش پس از تخمین  بعنوان وقفه بهینه انتخاب  ری با مدل خودرگر

های مشخصه مدل ریشه  گرفت. با توجه به شکل زیر  آزمون ربات سیستم انجام  ی تعیین شده،  وقفه

 اند و سیستم دارای یک وضعیت ایستا است.برآوردی درون دایره واحد قرار گرفته
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 ربات الگوی نابرابری درآمد (4-1)نمودار 
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 های پهوهشمنبع: یافته

 

 فقر( ربات الگوی 4-2نمودار )
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 های پهوهشمنبع: یافته
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 انباشتگیآزمون هم 3-3-4

درصد یک رابطه بلند مدت به دست آمده است     95انباشتگی در سطح معناداری   با انجام آزمون هم

 که نتیجه به صورت جدول زیر است.

 انباشتگی نابرابری درآمدآزمون هم( 4-7) جدول

ویههداکثر مقادیر ح-آماره رر ماتریسیا-آماره   

𝐻0مقدار بحرانی فرض 
مقدار 

 محاسباتی
 مقدار بحرانی

مقدار 

 محاسباتی

33.87 150.78 69.81 230.54 0 

1حداکثر  79.76 47.85 43.07 27.58  

2حداکثر  36.68 29.79 17.23 21.13  

3حداکثر  19.45 15.49 10.05 14.26  

4حداکثر  9.39 3.84 9.39 3.84  

 های پهوهشمنبع: یافته                                  

ضیه  (،4-7)با توجه به جدول صفر مبنی بر عدم وجود بردار هم فر شتگی رد می ی  شود. بنابراین  انبا

 آید:ی زیر بدست میمتغیرها رابطهسازی شود. پس از نرمالانباشتگی تییید میوجود یک بردار هم

(7) 𝑔𝑖𝑛𝑖 = −0.065 𝑚𝑤 + 0.05 𝑚𝑤2 − 0.12 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 + 0.21 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ      

بری درآمد برقرار میان رشوود حداقل دسووتمزد حقیقی و نابرا  نفیی بلند مدت میک رابطه -

 یابد.می یش حداقل دستمزد حقیقی نابرابری کاهشاست. یعنی با افزا

(، از طریق 1996شووود. نظریه توزیع مجدد فریدمن )این رابطه با توجه به نظریه فریدمن تییید می 

ستمزد توزیع درآمد را تحت تیریر قرار می    ساس مکانیزم اول و دوم  سه مکانیزم حداقل د دهد. بر ا

طه حداقل باین تئوری، رابطه بین حداقل دستمرد و نابرابری درآمد منفی است. تئوری دیگری که را

وری نهایی نابرابری اسووت که یک رابطه کند، تئوری بهرهدسووتمزد و نابرابری درآمد را بررسووی می 

ئه می        قل دسوووتمزد ارا حدا مد و  نابرابری درآ ناقض در        مبهم بین  به این تئوری ت جه  با تو ند.  ک

 دستمزدها به علت تناقض در سطح مهارت کارگران است.

  یابد.می افزایشاقل دستمزد حقیقی نابرابری درآمد با افزایش توان دوم نرخ رشد حد -

یعنی یک رابطه بلندمدت مثبت میان مربع نرخ رشووود حداقل دسوووتمزد حقیقی و نابرابری درآمد    

نابرابری درآمد کاهش می          تدا  قل دسوووتمزد حقیقی اب با افزایش حدا عد از    وجود دارد.  بد، ولی ب یا
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بین رشوود دسووتمزد  Uکند. بعبارتی یک رابطه یرسوویدن به یک مقدار حداقل شووروع به افزایش م

سبه مشتق رابط     ستفاده از محا ه حداقل دستمزد و نابرابری درآمد  حقیقی و نابرابری وجود دارد. با ا

 توان مقدار حداکثر نرخ رشد دستمزد حقیقی را مشخ  کرد.می( 7)رابطه 

 

(8) 
𝑑(𝑔𝑖𝑛𝑖)

𝑑(𝑚𝑤)
=  −0.065 + 0.1 𝑚𝑤 = 0 

𝑚𝑤 = 0.65 

ستمزد حقیقی       شد حداقل د ست که در نرخ ر صد یک رابطه م  0.65این رابطه بیانگر این ا نفی در

شد باالتر از این مقدار رابطه ح    ستمزد و نابرابری وجود دارد و در نرخ ر ستمزد  بین حداقل د داقل د

 و نابرابری مثبت خواهد شد. 

جم مبادالت عنی با افزایش حدارد. ی نفیدرجه باز بودن اقتصووواد با نابرابری درآمد رابطه م -

 یابد.می کاهشتجارت خارجی نابرابری درآمد 

سبت به ماهر افز    ضای نیروی کار غیر ماهر ن ایش یافته و با افزایش میزان درجه باز بودن تجاری تقا

یابد. از طرفی با باعث افزایش دسوووتمزد و دارایی افراد غیر ماهر شوووده و نابرابری درآمد کاهش می

و افزایش  بودن تجاری عوامل تولید به شدت به تغییرات نرخ مالیات حساس خواهند بود افزایش باز

شوند، در نتیجه  شود این عوامل به کشورهایی که مالیات  مالیات باعث می های کمتری دارند جابجا 

از بودن مالیات به سووومت عوامل غیر متحرم تمایل خواهد یافت و به این ترتیب با افزایش درجه ب   

سون،  های ملی در توزیع درآمد کاهش میی توانایی حکومتتجار (. در زمینه نحوه 2005یابد )اندر

 اررگذاری جهانی شدن بر توزیع درآمد اتفاق نظر وجود ندارد.

سترش تجارت خارجی به تنهایی نمی    ست گ شد، چرا که  گونار میردال معتقد ا تواند عامل برابری با

های نمایند، بلکه از صرفهد که نه تنها نقش پیشرو را ایفا میکشورهای صنعتی دارای صنایعی هستن

که صنایع کشورهای در حال توسعه اغلب نیازمند حمایت حاصل از مقیاس نیز برخوردارند، در حالی

سوق         ها میدولت سعه نیافته را به تولید کاالهای اولیه  شورهای تو سترش تجارت آزاد ک شند و گ با

 دهد.می

صادی وجود دارد.      - شد اقت ستقیم بین توزیع درآمد و نرخ ر شد  با افزایش نریک رابطه م خ ر

 یابد.می افزایش اقتصادی نابرابری درآمد
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ن فرآیند گذر در رابطه بین نرخ رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوا

گیرد که در مراحل در نظر گرفته و نتیجه میاز اقتصاد سنتی و معیشتی به اقتصاد مدرن و صنعتی  

شود، زیرا تعداد کمتری از مردم توانایی  اولیه رشد و توسعه اقتصادی، وضعیت توزیع درآمد بدتر می    

تمزد در انتقال از بخش سنتی و معیشتی به اقتصاد مدرن و صنعتی را دارند. لذا اختالف سطح دس       

دی رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد    در مراحل بعهای معیشتی و مدرن زیاد بوده و  بین بخش

یابدس زیرا در این حالت تعداد بیشوووتری از مردم، جذب بخش صووونعتی و مدرن اقتصووواد بهبود می

نیز  گردیده و به تدریج به دلیل کمیابی نیروی کار در بخش سنتی، سطح دستمزد در بخش سنتی    

نماید. این الگو به منحنی  خش مدرن میل میبیابد و به سووطح دسووتمزد نیروی کار در  افزایش می

معکوس بین  Uباشد. با توجه به مطالعات انجام شده در ایران یک رابطه   وارون کوزنتس معروف می

صادی هر            سعه اقت سیر تو ست. بعبارتی در م شده ا صادی و توزیع درآمد تییید  شد اقت شور،  کنرخ ر

یابد   می هشنابرابری درآمد ابتدا افزایش یافته و پس از رابت ماندن در سوووطح معینی، به تدریج کا            

 (.1396)دهقانی و همکاران، 

 انباشتگی فقرآزمون هم( 4-8)جدول 

قادیر ویههمحداکثر -آماره رر ماتریسیا-آماره   

𝐻0مقدار بحرانی فرض 
مقدار 

 محاسباتی
 مقدار بحرانی

مقدار 

 محاسباتی

33.87 189.1 69.8 253.8 0 

1حداکثر  64.7 47.85 37.93 27.58  

2حداکثر  26.76 29.79 12.29 21.13  

3حداکثر  14.47 15.49 9.36 14.26  

4حداکثر  5.11 3.84 5.11 3.84  

 های پهوهشمنبع: یافته                       

شود. بنابراین  انباشتگی رد می ی صفر مبنی بر عدم وجود بردار هم فرضیه  (،4-8) با توجه به جدول

 آید:ی زیر بدست میمتغیرها رابطهسازی شود. پس از نرمالانباشتگی تییید میوجود یک بردار هم

(9) 𝑃 = −0.15 𝑚𝑤 + 0.037 𝑚𝑤2 + 0.42 𝑢 − 0.048 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ   

یک رابطه بلندمدت منفی بین حداقل دسوووتمزد و نرخ فقر برقرار اسوووت. یعنی با افزایش    -

قل دسوووتمزد نرخ فقر کاهش می     به دو مورد از        حدا با توجه  طه نرخ فقر نیز،  بد. در راب یا

قل دسوووتمزد و     1996های تئوری توزیع مجدد فریدمن )   مکانیزم  (، رابطه منفی بین حدا
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اقع فریدمن با اسووتفاده از مکانیزم کاهش سووود سووهامداران  شووود. در ونابرابری تییید می

ها و همچنین افزایش قیمت کاالها و خدمات تولید شوووده به وسووویله           ها و شووورکت  بنگاه 

کارگران با حداقل دسوووتمزد، و در نهایت افزایش دسوووتمزد کارگران، رابطه منفی حداقل   

 کند.دستمزد و کاهش فقر و نابرابری را تییید می

ل دستمزد دوم حداقل دستمزد و نرخ فقر رابطه مثبت وجود دارد. با افزایش حداق بین توان -

یابد و پس از رسیدن به یک مقدار حداقل شروع به افزایش حقیقی ابتدا نرخ فقر کاهش می

 (9حقیقی )رابطه کند. با استفاده از مشتق نرخ فقر نسبت به نرخ رشد حداقل دستمزد      می

 دستمزد حقیقی قابل محاسبه خواهد بود.  این مقدار حداقل نرخ رشد

 

(10) 

𝑑(𝑃)

𝑑(𝑚𝑤)
=  −0.15 + 0.074 𝑚𝑤 = 0 

𝑚𝑤 = 2.03 

 

قر و نرخ درصد رابطه بین ف 2.03این رابطه به این معناست که تا نرخ رشد حداقل دستمزد حقیقی 

افزایش شووود که با رشوود حداقل دسووتمزد حقیقی منفی بوده اسووت و از این مقدار باالتر، باعث می

 حداقل دستمزد فقر افزایش یابد.

 خوانی دارد.های اقتصادی همیابد. این یافته با تئوریبا افزایش نرخ بیکاری فقر افزایش می -

باشووود. بنابراین، افراد و خانوارهای فاقد        ها و خانوارهای فقیر می   ترین منبع درآمدی گروه کار مهم 

شوند. در این  های اساسی خود در زندگی محروم می  شغل از کسب درآمدهای الزم برای تیمین نیاز  

ات کاهش شوورایط به علت فقدان درآمدهای الزم حتی تقاضووای افراد و خانوارها برای کاالها و خدم

یابد و این محدود شدن بازار و تشدید رکود اقتصادی خود مزیدی بر گسترش بیکاری و افزایش     می

شارکت نیروی کار  ت دیگر، باید گفت هرچه میزاگردد. به عبارشدت و حجم فقر در جامعه می  ن م

های اقتصادی کمتر باشد در نهایت، میزان شدت فقر در جامعه افزایش خواهد یافت فعال در فعالیت

با افزایش تقاضوووا برای کار و کاهش بیکاری که در نهایت به افزایش درآمدها               منجر  و بر عکس، 

  (.شود )حسن زاده،دت فقر در جامعه کاسته میو ش شود وضعیت زندگی مردم بهتر و از میزانمی

بین نرخ رشوود اقتصووادی و فقر رابطه غیر مسووتقیم وجود دارد یعنی با افزایش نرخ رشوود   -

اقتصووادی فقر کاهش خواهد داشووت. دو عامل در کاهش فقر نقش دارند. عامل اول مقدار  
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شد کاهش             شتر با صادی بی شد اقت ست. هرچه نرخ ر صادی ا شد اقت شتری را  نرخ ر فقر بی

شووود. عامل دوم، تغییر در نابرابری اسووت. عموما رشوود اقتصووادی با تغییر در    موجب می

ست. افزایش در نابرابری باعث کاهش ارر رشد اقتصادی بر فقر می     از  شود. نابرابری همراه ا

شتغال، کاهش تفاوت دستمزدهای نیروی کار ماهر و غیر       طرفی رشد اقتصادی با افزایش ا

با توجه به  شود. افزایش درآمدهای مالیاتی که به نفع فقرا است، باعث کاهش فقر می ماهر، 

 شود.تئوری، در این رابطه، رابطه نرخ رشد اقتصادی و فقر تییید می

جزیه و ( در ت2004( و سووان )2000(، کاکوانی و پرنیا )2003بر اسوواس مطالعات راوالیون و چن )

ل گرفته ه مفهوم رشد سرریز، رشد فقرزا و رشد حامی فقرا شک     تحلیل رابطه رشد اقتصادی و فقر س   

دهد که الگوی رشوود در جامعه سووهم درآمدی جمعیت فقیر اسووت. رشوود حامی فقرا زمانی رخ می

سبی      ست که منافع فقرا به طور ن شد حامی فقرا ا شتر از   جامعه را افزایش دهد. بعبارتی زمانی ر بی

ت که ر بین کشووورها دسووت یافتنی اسووت و نیازمند این اسوو غیر فقرا باشوود. این معیار به ندرت د

ر مطالعاتی (، د2004( و پیرایی )2001نابرابری مطلق به میزان زیادی کاهش یابد. اسوودزاده و پل )

سال  سی قرار دادند    1993تا  1983های جداگانه در  شد حامی فقرا را در ایران مورد برر و به این  ر

 دی در ایران به نفع فقرا بوده است. نتایج دست یافتند که رشد اقتصا

صادی بر فقر در طی برنامه     شد اقت سی ارر ر شان می   برر سعه ایران ن ها دورهدهد که در تمام های تو

 (.1394ی بوده است )راغفر و همکاران، ارر نرخ رشد بر فقر منفهای ابتدایی مورد بررسی، بجز سال

 توابع واکنش آنی 4-3-4

العمل  ها عکسچگونه به شووووم VARتوابع واکنش بیانگر آن اسوووت که هریک از متغیرهای مدل  

وارد مدل  𝑢𝑚𝑡، ... و 𝑢1𝑡 ، 𝑢2𝑡 ها شامل تغییرات تصادفی است که از طریق دهند. شومنشان می

 دهد.شود، سایر متغیرها را نیز تحت تیریر قرار میشوند. هر شوکی که به یک متغیر وارد میمی

سی رفتار پویای متغیرهای الگو   ضربه  در این مدل از توابع واکنش، برای برر تکانه( واحد )به هنگاه 

توان به اررات پویای متغیرها با این روش می شووود.اسووتفاده می بر هر یک از متغیرها در طول زمان

 نتایج به صورت زیر قابل مشاهده است.در کوتاه مدت و بلندمدت پی برد. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



63 
 

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of GINI to GINI

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of GINI to MW

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of GINI to MW2

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of GINI to TRADE

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of GINI to GROWTH

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 
 های پهوهشمنبع: یافته

العمل ها عکسهای مدل چگونه نسووبت به شووومبیانگر آن اسووت که هر یک از متغیر توابع واکنش

شووود سووایر متغیرها را نیز تحت تیریر قرار  دهند. هر شوووکی که به یک متغیر وارد مینشووان می

که واکنش نابرابری نسبت به شوم وارده از متغیر رشد    دهد. نتایج این آزمون حاکی از آن است  می

سووت، یک انحراف معیار شوووم در حداقل دسووتمزد حقیقی ابتدا  حداقل دسووتمزد حقیقی منفی ا

ا یابد و در بلندمدت میرشووود اما سووپس کاهش می موجب نوسووانات زیادی در نابرابری درآمد می

ست.  ستمزد حقیقی،     ا شوم افزایش حداقل د یابد و پس از نابرابری درآمد کاهش مییعنی با یک 

شوم    شود. چند دوره ارر آن خنثی می سبت به  حداقل توان دوم  وارده از متغیر واکنش نابرابری ن

ست.       شده ا سپس مثبت  ستمزد حقیقی در ابتدا منفی و  این واکنش نیز در ابتدا زیاد و در میان  د

های وارده از متغیرهای نرخ رشوود همچنین واکنش نابرابری نسووبت به شوووم یابد.مدت کاهش می
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درجه باز بودن تجاری منفی رسوود. شوووم وارد بر منفی اسووت و سووپس به یک ربات می اقتصووادی

های همه شومشود و در میان مدت افزایش یافته است. که در ابتدا موجب نوسانات کمی می است.  

 دارای ربات و میرا است. وارده بر متغیرها در بلندمدت
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 های پهوهشمنبع: یافته
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ل نسووبت به شوووم وارده از متغیر رشوود حداق   فقرواکنش فقر بیانگر آن اسووت که  توابع واکنش

یقی یعنی شوم وارد بر حداقل دستمزد حق ا است.ست و در طول زمان میردستمزد حقیقی منفی ا 

واکنش  شووود.قر در جهت عکس خواهد شوود و ارر آن پس از چند دوره خنثی میباعث تغییر نرخ ف

ت شده است. همچنین واکنش حداقل دستمزد حقیقی مثب مربع وارده از متغیر نسبت به شوم فقر

شوم    فقر سبت به  صادی    های وارده از متغیرهای نرخن شد اقت ست.    ر سیار ناچیز ا  منفی بوده و ب

شوم و    سبت به  شوم    ارد بر نرخ بیکاری، مثبتواکنش فقر ن ست. همه  ر متغیرها در های وارده با

 .ندستو میرا هبلندمدت دارای ربات 

 تجزیه واریانس 5-3-4

شوم     سته را به علت  شوم این روش، تغییرات متغیرهای واب های های وارد بر آن متغیر در مقابل 

اسووت که به سووایر  𝑦𝑖𝑡شوووم وارده بر  휀𝑖𝑡کند. به عنوان مثال وارده به سووایر متغیرها بررسووی می

رباتی هر متغیر در مقابل شوم وارده به هر توان سهم بیبا این ابزار می شود.متغیرها نیز منتقل می

شخ  کرد. یک از  کند که چه مقدار از واریانس تجزیه واریانس تعیین می متغیرهای دیگر الگو را م

 .(1394)سوری،  وامل مختلف استها، ناشی از عبینی یا ارر شومخطای پیش

و همچنین  𝑢2𝑡 و  𝑢1𝑡 دوره بعدی، با توجه به اسوووتقالل  nبرای  𝑦𝑖𝑡بینی واریانس خطای پیش

 عدم خود همبستگی جمالت خطاها، عبارت است از:

(11) 
𝑉𝑎𝑟(𝑌1.𝑡+𝑛

𝑓
) = ∑ 𝜙11.𝑖

2

𝑛−1

𝑖=0

𝜎𝑦1
2 + ∑ 𝜙12.𝑖

2

𝑛−1

𝑖=0

𝜎𝑦2
2                                                     

بینی به دو جزء تجزیه شده است که یکی ناشی از واریانس    (، واریانس خطای پیش11طبق رابطه )

𝑌1   و دیگری ناشوی از واریانس𝑌2    های وارده به اسوت و به عبارت دیگر، ناشوی از شووم𝑌1  و𝑌2 

 باشد. می

 واریانس به صورت زیر است.ی نتایج تجزیه
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 نتایج آزمون تجزیه واریانس مدل نابرابری (:4-9)جدول 

 GINI MW MW2 TRADE GROWTH دوره

1 100 0 0 0 0 

2 88.66 9.76 0.47 0.0007 1.08 

3 88.88 9.33 0.56 0.17 1.03 

4 88.33 9.53 0.54 0.42 1.14 

5 88.16 9.37 0.66 0.65 1.14 

6 88.03 9.24 0.69 0.77 1.24 

7 87.95 9.18 0.74 0.82 1.28 

8 87.93 9.12 0.76 0.84 1.33 

9 87.94 9.08 0.77 0.84 1.34 

10 87.94 9.07 0.78 0.84 1.35 
 های پهوهشمنبع: یافته         

ارم سوهم شووم حداقل دسوتمزد بر نابرابری درآمد در دوره سووم کاهش داشوته و در دوره چه         

ست. در دوره دوم    10مجددا تا دوره افزایش و  شته ا ضیح دهندگی متغیرها   کاهش دا روع ش که تو

شان می    88.66شود  می صد از تغییرات رابطه نابرابری را خود این متغیر ن صد از   9.76دهد، در در

صادی،      1.08این تغییرات را حداقل دستمزد،   شد اقت صد را نرخ ر صد توان دوم   0.47در داقل حدر

وط به بیشووترین سووهم مربدهد. درصوود را درجه باز بودن تجاری توضوویح می 0.0007دسووتمزد و 

ر شوم  سهم بی رباتی نابرابری درآمد در ار  حداقل دستمزد و سپس نرخ رشد اقتصادی بوده است.     

باز رجه دتوان دوم حداقل دسوتمزد نیز حالت نوسوانی دارد. اما سوهم نابرابری درآمد در ارر شووم     

 یابد. رشد اقتصادی به تدریج افزایش مینرخ  بودن تجاری و
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 نتایج آزمون تجزیه واریانس مدل فقر(: 4-10)جدول 

 p MW MW2 U GROWTH دوره

1 100 0 0 0 0 

2 93.1 6.07 0.008 0.81 0.0048 

3 90.3 6.89 0.5 2.2 0.022 

4 88.4 7.2 0.9 3.4 0.056 

5 87.3 7.04 1.29 4.1 0.11 

6 86.8 6.9 1.5 4.5 0.18 

7 86.5 6.8 1.6 4.79 0.22 

8 86.35 6.79 1.69 4.9 0.25 

9 86.27 6.76 1.73 4.95 0.27 

10 86.22 6.75 1.75 4.98 0.28 
 های پهوهشمنبع: یافته                         

های وارده به حداقل دسووتمزد تا دوره چهارم رباتی فقر در مقابل شووومبر اسوواس نمودار، سووهم بی

های وارده به توان دوم حداقل رباتی فقر در مقابل شووم یابد. سوهم بی سوپس کاهش می افزایش و 

شته و در بقیه دوره      سوم کاهش دا ستمزد نیز فقط در دوره  شوم    د ست. در ارر  ها افزایش یافته ا

سهم متغیر نرخ فقر در بی     صادی،  شد اقت شده با افزایش دوره وارد بر بیکاری و نرخ ر ها رباتی ایجاد 

 درصد  93.1شود،  در رابطه فقر از دوره دوم که توضیح دهندگی متغیرها شروع می   یابد.ایش میافز

داقل  ح درصووود از تغییرات فقر را  6.07از تغییرات مبادله فقر مربوط به خود این متغیر اسوووت،     

دسووتمزد و  درصوود را مربع حداقل 0.008درصوود را نرخ بیکاری،  0.81دهد. دسووتمزد نشووان می

 دهد.رصد را نرخ رشد اقتصادی نشان مید 0.0048

 خالصه 4-4

داخته شد و  در این فصل به تجزیه و تحلیل مدل پرداخته شد. در ابتدا به معرفی متغیرهای الگو پر  

دل انجام مسووپس مانایی متغیرها مورد بررسووی قرار گرفته اسووت. بعد از تعیین وقفه بهینه، برآورد 

نجام شووده اواریانس برای هر دو معادله نرخ فقر و نابرابری شووده اسووت و تابع واکنش آنی و تجزیه 

دهد که ابتدا یک رابطه منفی بین نرخ رشوود دسووتمزد حقیقی با نرخ فقر و اسووت. نتایج نشووان می

 شود. نابرابری درآمد وجود دارد و سپس این رابطه مثبت می
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 مقدمه 1-5

و  فظیت و پشووتیبانی از نیروی کار جهت حها حمااجتماعی دولت –یکی از اهداف مهم اقتصووادی 

ناسب برای تیمین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی م ارتقای قدرت خرید، رفاه زندگی و

کند که به تبیین اهمیت این موضوع در سطح ملی و جهانی، ایجاب می نیروهای فعال جامعه است. 

الگو،  در فصوول قبل به برآورد روابط حداقل دسووتمزد بر متغیرهای کالن اقتصووادی پرداخته شووود.

شده      صل که در چهار بخش تنظیم  شد. در این ف سیر آن پرداخته  ست   تحلیل و برآورد مدل و تف ا

به کند. بخش دوم، ای از پهوهش را بیان مید: بخش اول، خالصووهبه موارد زیر پرداخته خواهد شوو

و در بخش پایانی نیز  پیشوونهادهای سوویاسووی پردازد. بخش سوووم، ها مینتایج تحقیق و فرضوویه

 شود.پیشنهادهایی برای مطالعات آینده ارائه می

 خالصه پژوهش 2-5

شد      سیاست  حداقل دستمزد یکی از  در فصل اول و در بیان مسیله گفته  های بازار متغیرهای مهم 

قل به دلیل آرار اقتصووادی، اجتماعی و سوویاسووی، بررسووی ابعاد حدا و  کار در سووطح جهانی اسووت

 مهم های هدف  از یکیاز آنجا که    باشووود. دسوووتمزد یکی از مباحث قدیمی در اقتصووواد کار می     

 خرید قدرت ارتقای و حفظ جهت کار نیروی زا پشتیبانی  و حمایت ها،دولت اجتماعی -اقتصادی 

 حداقل حمایت، تعیین این اصوولی هایجنبه اسووت. از آنان شووغلی امنیت تیمین و زندگی رفاه و

 مادی ناسب م محیط ایجاد باالخره و کار روابط بر حاکم قوانین ایجاد کار، ساعات  تعییندستمزد،  

 باشد.می جامعه فعال نیروی برای

جی تحقیق پرداخته شوود و مطالعات داخلی و خار در فصوول دوم به بیان مبانی نظری و پیشووینه 

 رور شد.پیرامون اررات حداقل دستمزد بر نابرابری و فقر به تفکیک مطالعات خارجی و داخلی م

وانین قبا توجه به گسووتردگی قوانین و مقررات مربوط به حداقل دسووتمزد به ارائه در فصوول سوووم 

دسووتمزد پرداخته  کار و بررسووی تاریخچه حداقلالمللی موجود در قانون کار ایران و سووازمان بین

سال  شد.  شد. در    همچنین به معرفی متغیرها و گزارش روند آنها طی  سی پرداخته  های مورد برر

 دید.فصل چهارم که مربوط به برآورد الگو و تخمین نتایج بود مراحل برآورد مدل تشریح گر

داقل دستمزد در  ی حهای ساالنه ده از دادهبدین منظور تحقیق حاضر به دنبال این است تا با استفا   

شوم ایران، تیریر آن  سی کند. طی دوره  و  های وارده بر آن را بر فقر و نابرابری درآمد در ایران برر
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های اقتصاد سنجی به بررسی حداقل دستمزد و فقر و نابرابری و با بکارگیری تکنیک 1357-1394

 پرداخته شد.

های سوووری زمانی متغیر نابرابری، فقر و حداقل دسوووتمزد و آوری دادهجمعدر این راسوووتا پس از 

ا انجام شووده ای تمامی متغیرههمین طور سووایر متغیرهای مؤرر بر نابرابری و فقر، آزمون مانایی بر

انباشتگی انجام شد و   ی مناسب و انجام آزمون ربات سیستم، آزمون هم   پس از انتخاب وقفهاست.  

و در نهایت  ها بررسی متغیرها نسبت به شوم   دل به دست آمد. سپس واکنش  ضرایب متغیرهای م 

 تجزیه واریانس انجام شد.

 هانتایج تحقیق و فرضیه 3-5

فرضوویه اول پهوهش مبنی  دهد که با در نظر گرفتن عوامل مؤرر بر نابرابری درآمد،نتایج نشووان می

م مبنی بر وجود رابطه منفی میان سیاست حداقل دستمزد و نابرابری درآمد و همچنین فرضیه دو     

ا حدی تشوود. در ایران افزایش دسووتمزدها  تیییدبر وجود رابطه منفی بین حداقل دسووتمزد و فقر 

شت ر        سطح حداقل معی ست  سته ا ستمزد با افزایش  ا برای کارگران فراهم کنند.توان ، با حداقل د

افراد دیگر، توزیع های تولید و قیمت کاالها و در نتیجه کاهش قدرت خرید          توجه به افزایش هزینه   

یابد. از طرف دیگر با افزایش حداقل دسووتمزد و درآمد به نفع کارگران با دسووتمزد پایین بهبود می

یابد و در صووادی کاهش میهای اقتها و بنگاهسووود سووهامداران شوورکت  ،های تولیدافزایش هزینه

 (.2015نتیجه باعث بهبود توزیع درآمد خواهد شد )لیتوین، 

درآمد  با توجه به نتایج به دسووت آمده مشووخ  شوود که در مدل نابرابری درآمد، واکنش نابرابری 

رسد. یعنی با یک  منفی است و در طول زمان به ربات می  نسبت به شوم وارده بر حداقل دستمزد   

کند و پس از چند دوره ارر این ل دستمزد، نابرابری درآمد در جهت عکس تغییر می شوم به حداق 

ستمزد نیز در ابتدا        شوم خنثی می  شوم مربع حداقل د سبت به  شود. واکنش نابرابری درآمد ن

 یابد. ولی ارر این شوم ناچیز است و در طول زمان میرا است.منفی و سپس افزایش می

ثبت مم وارده بر حداقل دستمزد نیز منفی است. یعنی با یک شوم    واکنش نرخ فقر نسبت به شو  

 رود.یابد. ارر این شوم در بلند مدت از بین میبه حداقل دستمزد، نرخ فقر کاهش می

ست    سیا صادی تیریر خود را از طریق برخی از متغیرهای کالن  از آنجا که هر یک از  های کالن اقت

های شووت که در شوورایط موجود ایران، اسووتفاده از سوویاسووتدهند، باید توجه دااقتصووادی بروز می

های حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن شرایط تورمی و رکودی باشد. به عبارتی در کنار سیاست
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 کاهش فقر و نابرابریالزم و ضروری است، تا بتواند در   های حمایتی حداقل دستمزد اتخاذ سیاست   

متضوومن افزایش اشووتغال در مناطق )های بهبود بازار کار سوویاسووت. بنابراین اتخاذ مؤرر واقع شووود

شهری    ستایی و  ست    (رو سیا ستی  و  ستمزد     های کاهنده نرخ تورم، بای ست حداقل د سیا همگام با 

 گیرد.انجام کاهش فقر و نابرابری در ایران قرار برای 

 پیشنهادات سیاسی 4-5

ستی، موجب از بین رفتن آرار مثب    سیا صادی آن می عدم نظارت بر هر  شود  شود و باعث می ت اقت

ست حمایتی،   اررات  سیا شم نخورد طور که باید در جامآن آن  شاغل عمال     .عه به چ سیاری از م در ب

شووود زیرا به طور کامل بر دسووتمزدی حتی کمتر از حداقل تعیین شووده به نیروی کار پرداخت می

ست   نظارت دقیق بر آنلذا قوانین منسجم و  شود.  اجرای این قانون نظارت نمی سیا ها، کارایی این 

 حمایتی را بیشتر خواهد کرد.

قل دسوووتمزد یکی از روش    ند       های حمایتی از نیروی کار اسوووت. مکمل     حدا های حمایتی همان

برنامه کمک  رشوود اقتصووادی فقرزدا، ارائه راهکارهایی جهت افزایش های مالیاتی بر درآمد،معافیت

های کارفرمایی و اتحادیه      زنی جمعی انجمنمزدها از طریق چانه   به کارفرما، تعیین حداقل دسوووت      

 باشد.های دولت برای حمایت از نیروی کار دیگر سیاست تواند ازکارگری می

سیار باال وجود دارد در حالی      ست که در ایران نرخ تورم ب شکل دیگر این ا شاهده می م شود  که م

سب با تورم افزایش پیدا    ستمزد متنا شنهاد می نمی گاهی حداقل د شود عالوه بر  کند. بنابراین پی

های غیر ضووروری ی حداقل معیشووت باشوود، با کاهش هزینهاینکه حداقل دسووتمزد تیمین کننده

ر ضعیف و  تمرکز بیشتری بر حداقل دستمزد شود تا متناسب با تورم افزایش یابد و از آسیب اقشا       

 کارپران غیرماهر جلوگیری شود.

 مطالعات آتیپیشنهادات برای  5-5

 توان در آینده بررسی کرد:مسائلی که میاز جمله 

 بررسی رابطه غیرخطی حداقل دستمزدها و نابرابری درآمد است.  -

 بررسی رابطه غیرخطی حداقل دستمزدها و فقر است. -

 .بررسی علل کارآمد بودن یا نبودن سیاست حداقل دستمزد بر فقر و نابرابری درآمد است -

 دستمزد و فقر به صورت بین کشوری. بررسی رابطه حداقل -
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 ( .ابعاد گوناگون فقر در ایران. مجموعه پهوهشووهای اقتصوو 1384ارضووروم چیلر، ن .) .ادی

 .27شماره 

  ( .بررسی تیریر توسعه مالی بر فقر در کشور   1395آذری کیان، حسین. دیزجی، م .) های در

 .6اقتصاد کاربردی. حال توسعه منتخب. فصلنامه 

  ( .بررسوووی رابطه دو سوووویه بین ح    1393آرمن، س ع.، کفیلی، و. و قربان نهاد، م .)  داقل

صلنامه عل    ستمزد و بیکاری. ف شی مطال  -مید صادی کاربردی ایران،  پهوه (، 12) 3عات اقت

221-236. 
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   ( .روش1388خدادادکاشی، ف. شهیکی تاش، م .)     پذیر ) اولین های شناسایی اقشار آسیب
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  ( .س 1382سعید نیا، پ شتغال در ایران ت(. ارزیابی اررات تعیین حداقل د -1375) مزد بر ا

 (. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بو علی سینا همدان.1350

 ( .اقتصاد سنجی پیشرفته جلد دوم. نشر فرهنگ شناسی.1394سوری، علی .) 

   ،درآمد در   (. ارر غیر خطی تورم بر نابرابری 1392ا. و اقالمی، س. )شووواکری، ع.، جهانگرد

 .53-27(، 4) 13های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(. ایران. فصلنامه پهوهش
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 .64-39(، 2) 5اسالمی. 

 تهران: انتشارات میر، چاپ اول .روابط کار در سازمان(. 1382) .شکیبا مقدم، م. 

 سی ع سعیدنیا، پ. ) ی ست 1383زاده، س. و  ماهنامه . های تعیین آنو روش مزد(. حداقل د

 .191های بازرگانی شماره بررسی

  سی س       1386سعیدنیا، پ. ) زاده، س. و عی سی تعیین حداقل د سا صول ا تمزد. تهران: (. ا

 مؤسسه کار و تیمین اجتماعی.

 (. تحلیلی بر حداقل دسووتمزد و آرار اقتصووادی آن.  1388زاده، س. و علمیان، ر. )عیسووی

 .142-129(، 9)3فصلنامه علوم اقتصادی. 

 ( .رابطه بین نابرابری درآمد 1389فطرس، م ح. و معبودی، ر .)ج مصوورفی. و نابرابری مخار

 .365-341(، 40)11هوهشی رفاه اجتماعی، پ -فصلنامه علمی

 ( .ستمزد و ارر آن ب   1394کریمی موغاری، ز. و بیدار، ر سی رفتار حداقل د شتغال  (. برر ر ا

 .140-117(، 19)10ی اقتصاد کالن. جوانان در بازار کار ایران. پهوهشنامه

 ( .ضرورت 1394مدنی قهفرخی، س .)ه.مبارزه با فقر و نابرابری در ایران. نشر آگا 

  ( .نقش مزد در سیستم کار و صنعت. مجله صنعت و کارآفرینی. شم     1389مقدسی، ع .) اره

49 ،50-52. 

    ( .ارزیابی ع1393موسوی جهرمی، ی.، خداداد کاشی، ف. و موسوی پور احمدی، ع .) وامل

صلنامه   صادی ایران.  پهوهشمؤرر بر نابرابری درآمدی در جامعه. ف -147(. 61) 19های اقت

117. 
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      ( .صاد سه تحقیقاتی تدبیر اقت س سی عملکرد برنامه 1383مؤ سوم   وای اول و دوم ه(. برر
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 .58-68، 137شماره 

 ( .ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی. انتشارات رسا. ت1378نو فرستی، م .).هران 

 ( .حداقل دستمزد در ایران. مجله گفتگو. شماره 1389یزدانی، ف .)155-170. 55. 
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Abstract 

With the fact that poverty and income inequality today are one of the most 

important causes of political and social problems and the minimum wage 

is one of the policies applied to reduce inequalities and poverty in 

countries, this study evaluated the impact of minimum wage growth on 

income inequality and Poverty in Iran is estimated using time series data 

from 1979 to 2016. In this regard, it has been attempted to examine 

whether increasing minimum wages would reduce inequality of income 

and poverty. For this purpose, the auto-regressive model is used. Gini 

coefficient and poverty rate have been used as indicators of income and 

poverty inequality. And the growth of the minimum wage and its second 

roots are considered as explanatory variables. After making the required 

tests and estimating the coefficients of the model, the results indicate that 

the growth of the minimum wage has led to a decrease in inequality of 

income and poverty in Iran in the period under consideration. 

Key words: income inequality, poverty, minimum wage, Auto regressive 

model. 
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