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 ***تعهد نامه  ***

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش محض دانشگاه  امیرجانی فاطمهاینجانب 

سمنان، دانشکده علوم اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد تعهد می نمایم که محتوای این پایان نامه نتیجه 

 تالش و تحقیقات خود بوده و از هیچ منبعی کپی برداری نشده و به پایان رسانیدن آن نتیجه تالش و

مطالعات مستمر اینجانب و راهنمایی و مشاوره اساتید محترم بوده است. در صورت اثبات خالف 

مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم ) قانون حمایت از حقوق مؤلفان 

هشی و و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژو

گونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتب و ا اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرانضباطی ...( ب

ونه گتشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می نمایم. در ضمن، مسئولیت هر

پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صالح )اعم از اداری و قضایی( به عهده 

 گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.انب خواهد بود و دانشگاه هیچاینج
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 دانیتشکر و قدر

حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اینجا بر خود الزم می 

ارشد که در طول سالیان گذشته مرا در ویژه اساتید دوره کارشناسیهدانم از تمامی اساتید بزرگوار، ب

 اند تقدیر و تشکر نمایم.یاری نمودهمعرفت و فضائل اخالقی تحصیل علم و 

از استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای دکتر رحمان سعادت که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، 

 اند، نهایت تشکر و سپاسگذاری را دارم.نامه تقبل نمودهنگارش این پایانپژوهش و 

اند دادهراهنمایی خود مرا موردلطف قرار عنوان مشاور که باناب آقای دکتر اسمعیل ابونوری بهاز ج

 کمال تشکر را دارم.

 .کنندگان در انجام پایان نامهاز سایر استادان و کمکتشکر 

 

 امیرجانی فاطمه
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 چکیده

جوامع بوده  بر آنیکی از مشکالت بزرگ جوامع انسانی در طول تاریخ، نابرابری اقتصادی حاکم 

ساخته است. امروزه نیز مشکل فقر و نابرابری ، خود را نمایان میاکثریت مردم است که به صورت فقر

، کاهش فقر و نابرابری را از جمله آید. از این رو، کشورهای جهاندر زمره مسائل حاد به شمار می

اند. در دو دهه اخیر، به دنبال افزایش اجتماعی خود قرار داده –های اقتصادی اهداف اصلی سیاست

است.  شدهافزودهفقرا  برشمار، های تعدیل اقتصادیاشی از برنامههای اجتماعی و اقتصادی ننههزی

، راهی جز برقراری تأمین اجتماعی وجود ندارد. هدف نظام تأمین ، برای دستیابی به اهداف باالرونیازا

عامل و مشارکت سطح زندگی مردم و ایجاد امنیت خاطر و نوید آینده بهتر برای ت ءارتقا اجتماعی،

نکته مهم و شایان توجه آن است که منابع و مطالعات موجود رابطه  آگاهانه در زندگی اجتماعی است.

اند، اما با توجه به ریک( مطرح و استدالل کردهو فقر را به صورت نظری )تئو یاجتماعمخارج تأمین 

این اساس این مطالعه در نظر دارد  آید. بردستهی بصورت کم  موضوع الزم است تا این رابطه به اهمیت

تا رابطه این دو متغیر را در سطح ملی در ایران مطالعه نماید. جامعه آماری این تحقیق شامل اطالعات 

به عنوان متغیر وابسته، مخارج تأمین اجتماعی، مخارج دولت، نرخ  مربوط به متغیرهای شاخص فقر

 4901تا  4931ی هانوان متغیرهای مستقل طی سالعبه، نرخ باسوادی و نرخ بیکاری رشد اقتصادی

-دت بین متغیرهای تحقیق از روش همبه منظور برآورد بررسی رابطه بلندم باشد.در کشور ایران می

یرهای مستقل به آمده برای متغدستبه. ضرایب جوسیلیوس استفاده شده است-وهانسنانباشتگی ج

دهنده آن است که که نشان911/9و  -9990/9، 94/9، 9991/9،  -9991/9:  ترتیب برابرند با

 مثبت، منفی و مثبت بر شاخص فقر دارند. متغیرهای تحقیق به ترتیب اثر منفی، مثبت،

 

 ، تأمین اجتماعی نابرابری، فقر واژگان کلیدی:
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  مقدمه -1-1

جوامع بوده  آن بریکی از مشکالت بزرگ جوامع انسانی در طول تاریخ، نابرابری اقتصادی حاکم 

است. امروزه نیز مشکل فقر و نابرابری در  ساختهیم، خود را نمایان فقر اکثریت مردم صورتبهاست که 

اهداف  جمله از، کاهش فقر و نابرابری را ، کشورهای جهانرونیازا. دیآیمزمره مسائل حاد به شمار 

 یهانهیهز، به دنبال افزایش . در دو دهه اخیرانددادهاجتماعی خود قرار –اقتصادی  یهااستیساصلی 

، برای رونیازااست.  شدهافزودهفقرا  برشمار، تعدیل اقتصادی یهابرنامهاجتماعی و اقتصادی ناشی از 

در این تحقیق سعی بر  رونیازا، راهی جز برقراری تأمین اجتماعی وجود ندارد. دستیابی به اهداف باال

 آن است تا به بررسی اثر مخارج تأمین اجتماعی بر فقر در ایران پرداخته شود.

  مسئلهبیان  -1-2

است و مشکالت مختلفی را در ابعاد گوناگون برای جوامع به بار  یافتگینتوسعهفقر، نمودی از 

در ادبیات اقتصادی و  ییفقرزدامختلف  یهاراهآن و نیز  یریگاندازهموضوع فقر و  جهتنیبد. آوردیم

 دارد. یاژهیوتوسعه، جایگاه 

است و  افتهینتوسعهو خصوصاً کشورهای  هاملتو  هادولت یهاچالش نیتربزرگفقر یکی از 

بوده است. امروزه فقر به یکی از مباحث عمده در  ریدرگ مسئلهبشر در طول تاریخ، همواره با این 

توسعه و رفاه یک  یهانشانهیکی از  کهیطوربه، است شدهلیتبد یالمللنیبتوسعه کشورها و نظام 

مختلف، فقر هنوز یکی از  یهایاستراتژو  هااستیس باتجربهو  همهنیا بابودن فقر است.  نییپاجامعه 

 1941بنا بر گزارش توسعه انسانی سال  کهیطوربه. شودیمشناخته  اقتصادها یهایدشوارمشکالت و 

میلیارد نفر از مردم دنیا در وضعیت فقر و  1.1،  1949برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در پایان سال 

یف جامع و دقیق از فقر مشکل فقر؛ ارائه تعر یچندبعدبه دلیل طبیعت  .کنندیمی نزدیک به فقر زندگ

 است. شدهفیتعرمختلف  یهاصورت بهمکان و زمان  برحسبفقر  است.

فقر در جوامع انسانی مترادف با ناتوانی افراد در برآورده نمودن نیازهای اساسی  نمونه، عنوانبه

آموزش و  بهداشت، پوشاک، مسکن، غذا، نهیدرزم هاآنزندگی است. یعنی نیازهای اساسی و اولیه 

نیز  یاجتماعمشارکت  اشتغال، محرومیت از ضروریات اولیه متعارف مانند آموزش، شود....تأمین نمی

 .(4939ابراهیمی،)راغفر و گرددیممواردی است که نبود آن موجب فقر  هازجمل

اساسی در  یهاتیقابلمحرومیت از  صورتبه؛ که فقر را باید است کردهاشاره 4034سن در سال 

 بودن درآمدها که خود ضابطه متعارف شناسایی فقر است. البته محرومیت،پایین صرفاًنظر گرفت و نه 

 ، تعاریف متفاوتی داشته باشد.متفاوت یهازمانو  هامکاناست که ممکن است در  خود مفهومی نسبی

زیر  صورتبهفقر را  4039،4019 یهادهه( در مطالعات خود درباره فقر در 4030تانسند)

آورد که با  حساببهفقیر  توانیم یزمان راجمعیتی  یهاگروهو  هاخانوادهافراد، "تعریف کرده است: 
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و شرایط امکانات معمول زندگی  هاتیفعالغذایی، مشارکت در  یهامیرژفقدان منابع برای کسب انواع 

 "مواجه باشند.

که هر فرد مستحق آن  داندیم ییهاییداراو  هافرصتبانک توسعه آسیا، فقر را محرومیت از 

است. کلمه تأمین به  شدهلیتشکتأمین اجتماعی از دو کلمه تأمین و اجتماع  از طرف دیگر، .هست

آن را با جامعه از ابعاد  یرابطهاجتماعی  یکلمهاست و  هاسکیرمفهوم حمایت در مقابل خطرها و 

 .دهدیمسنتی، تاریخی و جغرافیایی نشان 

تأمین اجتماعی را به این صورت تعریف کرده  کار، یالمللنیبسازمان  491له نامه شماره مقا

اجتماعی و اقتصادی پدید  یهایشانیپرحمایتی است که جامعه در قبال  زلهمنبهتأمین اجتماعی  است:

 ،یازکارافتادگبارداری،  بیماری، بیکاری، براثرقطع یا کاهش شدید درآمد افراد  واسطهبهآمده 

 .دهدیمخانواده بر اعضای خود ارائه  یدارنگهدرمان و  یهانهیهزافزایش  نیچنهمفوت و  سالمندی،

اجتماعی و خدمات آن در توضیح اصطالح تأمین  یهامهیبنیز در کتابی تحت عنوان  بورویلیام 

به عللی  درآمدنوشته است: اصطالح تأمین اجتماعی بیانگر درآمدی است،که به هنگام قطع اجتماعی 

چنین تأمین درآمد برای کسانی که به و هم شودیمیا حادثه جایگزین آن بیماری  از قبیل بیکاری،

و  اندماندهکه به سبب مرگ شخص دیگری از حمایت محروم  هاآنو نیز  اندشدهت پیری بازنشسته عل

 .دیآیمو یا مرگ پیش ازدواج  که به مناسبت تولد، ییهانهیهزتأمین مخارج استثنایی از قبیل 

ارتقا سطح زندگی مردم و ایجاد امنیت خاطر و نوید آینده بهتر  هدف نظام تأمین اجتماعی،

 برای تعامل و مشارکت آگاهانه در زندگی اجتماعی است و بر دو محور اساسی زیر قرار دارد:

 هاخانوادهدرآمدی افراد و  یهافاصلهتعدیل و کاهش  رفع فقر و محرومیت،-4

در جامعه از تأمین آتیه و برخورداری از پشتوانه  هاخانوادهرفع نگرانی و تشویش افراد و -1

 انتظارقابلطبیعی و رویدادهای  یهادهیپددر مواجه با  خصوصبهجتماعی مطمئن اقتصادی و ا

 بازنشستگی و ...( معلولیت، بیکاری، حادثه، اجتماعی و اقتصادی )کاهش یا قطع درآمد ناشی از فوت،

متعددی را مطرح کرد  االتؤس توانیمبا توجه به هدف تأمین اجتماعی در کاهش فقر  نیبنابرا

 :ازجمله

 مین اجتماعی توانسته فقر را کاهش دهد؟آیا تأ

آیا مخارج تأمین اجتماعی در جهتی بوده است که فقر  ییفقرزدادر  هادولتبا توجه به اهداف 

 را کاهش دهد؟

و  یاجتماعتوجه آن است که منابع و مطالعات موجود رابطه مخارج تأمین  انیشانکته مهم و 

)تئوریک( مطرح و استدالل کرده ما با توجه به اهمیت موضوع الزم است تا این نظری صورتبهفقر را 

را در سطح  رمتغیآید. بر این اساس این مطالعه در نظر دارد تا رابطه این دو  دست بهرابطه به کمی 

 مطالعه کند. رانیا درملی 
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  تحقیق انجام اهمیت و ضرورت -1-3
آثار  توانندیمهستند، ولی  جهتهمواژگانی نزدیک و ظاهراً  هرچند، توزیع درآمد و فقر، رفاه

هت کاهش و حذف فقر و افزایش ، قاعدتاً جبگذارند. یک سیستم تأمین اجتماعیمتقابل بر یکدیگر 

کند که این توزیع ممکن است در ، از مجموعه ابزار توزیع درآمد و توزیع مجدد درآمد استفاده میرفاه

 یا خانواده رخ دهد. طول زمان برای یک فرد

، تأمین اجتماعی به صورتی متفاوت نسبت به جوامع صنعتی و توسعهدرحالدر یک جامعه 

تار یک سیستم با ساخ توسعهدرحالرسمی در یک کشور یا غیر رمدرنیغته مطرح است. بخش پیشرف

ی در حال عبور رهاتأمین اجتماعی برای کشو مسئله، هماهنگی الزم را نداشته و مدرن تأمین اجتماعی

چگونگی  مسئلهضرورت دارد تا  رونیازا. شودیم، یک نکته بسیار اساسی تلقی از مراحل توسعه

 .قرار گیرد یموردبررسایران  ازجملهکشورها  گونهنیااثرگذاری مخارج تأمین اجتماعی بر فقر در 

 اهداف تحقیق -1-4

  اهداف اصلی -1-4-1
 .بر کاهش فقر یاجتماعبررسی تأثیر  مخارج تأمین 

  اهداف فرعی -1-4-2
 بررسی وضعیت فقر در ایران -4

 .ییفقرزدادر  یاجتماعبررسی و شناخت نقش و جایگاه تأمین  -1

 های تحقیقپرسش -1-5
 آیا افزایش مخارج تأمین اجتماعی در کاهش فقر تأثیر مثبتی داشته است؟-4

 تحقیقهای فرضیه-4-3
 ایران موجب کاهش فقر شده است.افزایش مخارج تأمین اجتماعی در 

 از نتایج تحقیق)اشخاص حقیقی و حقوقی( کنندگاناستفاده -1-7
تواند از می پردازدیمپژوهش حاضر به واکاوی تأثیرات تأمین اجتماعی بر کاهش فقر  ازآنجاکه

ل تحت و ادارات ک هاسازمان مشخصاتو  یگذارقانونتوسعه، نهادهای  یهابرنامه گذاراناستیسسوی 

 قرار گیرد.  یبرداربهرهپوشش وزارت کار، تعاون و  رفاه  اجتماعی مورد 
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 کلیدی  یهاواژهتعریف  -1-8

  فقر

آورد که با فقدان منابع  حساببهفقیر  توانیم یزمان راجمعیتی  یهاگروهو  هاخانواده افراد،

و شرایط امکانات معمول زندگی مواجه باشند.  هاتیفعالغذایی، مشارکت در  یهامیرژبرای کسب انواع 

 (4030)تانسند، 

پایین بودن  صرفاً اساسی در نظر گرفت و نه  یهاتیقابلمحرومیت از  صورتبهفقر را باید 

مفهومی نسبی است که  خود درآمدها که خود ضابطه متعارف شناسایی فقر است. البته محرومیت،

 .(4034)سن،، تعاریف متفاوتی داشته باشداوتمتف یهازمانو  هامکانممکن است در 

  تأمین اجتماعی 

است. کلمه تأمین به مفهوم حمایت در  شدهلیتشکتأمین اجتماعی از دو کلمه تأمین و اجتماع 

آن را با جامعه از ابعاد سنتی، تاریخی و  یرابطهاجتماعی  یکلمهاست و  هاسکیرمقابل خطرها و 

 .دهدیمجغرافیایی نشان 

تأمین اجتماعی را به این صورت تعریف کرده  کار، یالمللنیبسازمان  491له نامه شماره مقا

اجتماعی و اقتصادی پدید  یهایشانیپرحمایتی است که جامعه در قبال  منزلهبهتأمین اجتماعی  است:

 ،یتادگازکارافبارداری،  بیماری، بیکاری، براثرقطع یا کاهش شدید درآمد افراد  واسطهبهآمده 

خانواده بر اعضای خود ارائه  یدارنگهدرمان و  یهانهیهزافزایش  نیچنهمفوت و  سالمندی،

 .(4913 ،)مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعیدهدیم

 روش اجرای تحقیق -1-9

  تحقیقنوع  -1-9-1
، تحقیقی توصیفی هادادهگردآوری  ازنظراستقرایی و  –استدالل قیاسی  ازنظراین تحقیق 

-. همهستاطالعات واقعی متغیرهای تحقیق در ایران  بر اساسمبتنی بر تحلیل رگرسیونی است که 

 .باشدیم یاتوسعههدف تحقیقی  ازنظرچنین 

 

  جامعه آماری -1-9-2
شاخص فقر، مخارج تأمین  جامعه آماری این تحقیق شامل اطالعات مربوط به متغیرهای

 4901تا  4939 یهاسال، نرخ باسوادی و نرخ بیکاری طی اجتماعی، مخارج دولت، نرخ رشد اقتصادی

 .باشدیمدر کشور ایران 
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  ابزار تحقیق -1-9-3
جوسیلیوس و از -و تخمین مدل تحقیق از روش هم انباشتگی جوهانسن هاهیفرضبرای آزمون 

 .شودیماستفاده  Eviews9 افزارنرم

  آماری تجزیه و تحلیل شیوه-1-9-4
 فنبا استفاده از  یاکتابخانهمخارج تأمین اجتماعی بر کاهش فقر از روش  ریتأثبرای بررسی 

 استفاده خواهد شد.  4901تا  4939یهاسالساالنه طی  یهاداده)سری زمانی( و  یاقتصادسنج

 :ردیگیمقرار  مورداستفادهکاهش فقر  ین اجتماعی بررآورد تأثیر مخارج تأمب منظوربهمدل زیر 

PI =PI(SSR,G,EG,LR,UN)  

 =، مخارج دولت  SSR= شاخص فقر، مخارج تأمین اجتماعی ؛  PIالزم به توضیح است که

G نرخ رشد اقتصادی ، = EG  نرخ باسوادی ،R   و=UN باشندیمنرخ بیکاری. 

 وابسته، مستقل و کنترلی به شرح زیر هستند: یرهایمتغدر این مطالعه 

 وابسته: سهم افراد فقیر از جمعیت  رمتغی

 مستقل : مخارج تأمین اجتماعی در سطح ملی  ریمتغ 

 نرخ بیکاری ،خارج دولت، نرخ رشد، نرخ باسوادیکنترلی : م ریمتغ

نکته شایان توجه و تأکید آن است که فرضیه تحقیق در سطح ملی با روش سری زمانی مورد 

 آزمون قرار خواهد گرفت. 

 

  

 ساختار تحقیق -1-12

و فقر پرداخته  بیان کلیاتی در مورد مخارج تأمین اجتماعی در این پژوهش ابتدا در فصل اول به      

و فقر در قالب ادبیات موضوع و تحقیقات فصل دوم، ارتباط بین مخارج تأمین اجتماعی می شود. در 

انجام شده توسط محققان داخلی و خارجی بررسی می شود. در فصل سوم این ارتباط در قالب مدل 

خطی معرفی شده و روش های اقتصاد سنجی مورد نیاز برای برآورد این ارتباط توضیح داده می شود. 

چهارم برآورد مدل و نتایج تجربی حاصل بیان می شود و در نهایت نتایج حاصل از آزمون در فصل 

 فرضیه ها و پیشنهاد های الزم در فصل پنجم ارائه می شود.
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 مقدمه  -2-1

 در مطرح موضوعات نیزتریانگبحث و نیتربزرگ از یکی فقر میالدی، 14 قرن آغاز در

برنامه  1941برگزارش توسعه انسانی سال بنا کهیطوربهرود. یمشماربه جهان توسعهدرحال کشورهای

میلیارد نفر از مردم دنیا در وضعیت فقر و  1/1،  1949توسعه سازمان ملل متحد، در پایان سال 

 و سازدیم محدود را انسانی توسعه آن، از حاصل منفی تبعات و . فقرکنندیمنزدیک به فقر زندگی 

 یهایماریب و اقتصادی آشفتگی سالمتی، فقدان حوزه در یریپذبیآس درجه منتهای با اغلب نیز فقرا

 به نظر. باشدیم مدتیطوالن و گسترده بسیار فقر از ناشی صدمات حقیقت، ر. داندمواجه ... و طبیعی

 منظوربه است گردیده مکلف توسعه چهارم برنامه 00 ماده در نیز دولت فقر، موضوع توجهقابل اهمیت

 فقرزدایی جامع یهابرنامه اقتصادی، و اجتماعی یهاینابرابر کاهش و اجتماعی ثبات و عدالت استقرار

 توانمندسازی یهابرنامه تبیین و فقر خط تعیین منظور، این بهنماید.  اجرا و تهیه را اجتماعی عدالت و

 فقر رخطیز جمعیت کامل پوشش برای اجتماعی یهاتیحما خدمات نظام ساماندهی و متناسب

 ازجمله .... و نسبی و مطلق فقر خط بین جمعیت پوشش برای اجتماعی تأمین نظام و مطلق

 .باشدیم آن اجرای به موظف دولت که است ییهااستیس

ارتقا سطح زندگی مردم و ایجاد امنیت خاطر و نوید آینده بهتر  هدف نظام تأمین اجتماعی،

 زندگی اجتماعی است و بر دو محور اساسی زیر قرار دارد:برای تعامل و مشارکت آگاهانه در 

 هاخانوادهدرآمدی افراد و  یهافاصلهتعدیل و کاهش  رفع فقر و محرومیت،-4

در جامعه از تأمین آتیه و برخورداری از پشتوانه مطمئن  هاخانوادهرفع نگرانی و تشویش افراد و -1

اجتماعی و  انتظارقابلطبیعی و رویدادهای  یهاهدیپددر مواجه با  خصوصبهاقتصادی و اجتماعی 

 بازنشستگی و ...( معلولیت، بیکاری، حادثه، اقتصادی )کاهش یا قطع درآمد ناشی از فوت،

رسی گردد. بدین منظور در این تحقیق سعی بر آن است تا اثر مخارج تأمین اجتماعی بر فقر بر

فقر و تأمین اجتماعی به بررسی مبانی نظری ارتباط ، ضمن ارائه تعاریفی از در این فصل، در بخش اول

، نتایج برخی مطالعات داخلی و خارجی و در بخش دوم شدهپرداختهبین مخارج تأمین اجتماعی و فقر 

 در این زمینه ارائه خواهد شد. شدهانجام

  مفهوم فقر -2-2

تعاریف  ،شدهانجام یهاپژوهش و موجود منابع در فقر، یچندبعد و پیچیده ماهیت لیبه دل

 معتقدند و دارند دیتأک فقر مقوله بودن 4نجاریهبه ینوعبه همه اما .استهشدارائه فقر برای متفاوتی

 یاسهیمقا از حاکی همیشه فقر .نمود جدا فقیر غیر از را فقیر توانیم شدهنییتعپیشاز تعاریف با تنها

 ناشی نخست توانمی نیز را هاتفاوت این است. علت شدهنییتع پیش از شرط یک و مشاهده یک بین

                                                           
1 . Normative 
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 باور اجتماعی، عدالت مفهوم از برداشت او، اجتماعی انسان، نقش وجودی فلسفه مورد در تفکر نوع از

 نیازهای ( و دوم4،4000)بولتوینیک آن امثال و بومی زیست شرایط جمع، اصالت یا فرد اصالت به

 انسانی نیازهای. دانست ،شودیم فقر از جدیدی تعریف به منجر فقدان هریک، که انسانی متنوع

 تغییر غیره و فرهنگی سطوح و فنی شرایط تمدن، و پیشرفت مرحله زمانی، مکانی، شرایط برحسب

 و داشتن شغل مسکن، ،وپرورشآموزش مناسب، تغذیه مانند انسان معنوی و مادی نیازهای .یابندمی

 یادهیپدفقر،  گفت توانیم بنابراین. گیرد قرار فقر با رابطه در تواندمی هریک امنیت تضمین

 ناشی انسانی حداقل نیازهای تأمین در ناتوانی یا فقدان از که است فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

 نیازهای و ضروریات تأمین برای توانایی کافی و قابلیت فاقد که شودیم اطالق کسی به فقیر و شودیم

 .باشد زندگی

 کهطوریهندارد، ب وجود آن مورد در کامل توافق که ایست مسئله خود زندگی، ضروریات اما

 با و بوده پویا یک مفهوم خود نیز نیاز دیگر، بیان به. برگیرد در را نیازها از مختلفی سطوح تواندیم

 . ردیگیم خود به گوناگونی و اقسام هاشکل و شودمی متحول بشری تمدن و تکنولوژی و علوم پیشرفت

 قولنقل)«دارد بیننده نگاه به بستگی همانند زیبایی فقر، تشخیص»است  ( معتقد4030)1اورشانسکی

 برداشت به و بود خواهد ذهنی اساساً  موضوع صورت نیدر ا سن، نظر بر اساس (.اما4010سن، در شده

 که است کردهاشاره 4034 سال در داشت. سن خواهد بستگی آمار فقر مورد در او نظر و فرد شخصی

 که درآمدها بودن پایین صرفاً  نه و گرفت نظر در اساسی یهاتیقابلاز  محرومیت صورتبه باید را فقر

 در است ممکن که است نسبی مفهومی خود البته محرومیت،. است فقر شناسایی متعارف ضابطه

 انجام فقر تحلیل در قابلیتی اندازچشم آنچه. داشته باشد متفاوتی تعاریف ، متفاوت یهازمان و هامکان

 در 9تانسند .دهدیم گسترش و محرومیت فقر علل و ماهیت از را ما درک که است این دهدیم

 فقیر توانیم یزمان را جمعیتی یهاگروهو  خانوارها افراد، که داشت اعتقاد 4019 و 4039 یهادهه

 و شرایط و هاتیفعال در غذایی، مشارکت یهامیرژ انواع کسب برای منابع فقدان با که آورد حساببه

 مفهوم ر. ددارد نظر در مفهوم دو فقر ( برای4030)1آتکینسون .باشند مواجه زندگی معمول امکانات

یا  هانهیهز کل هرگاه آن طبق که است معین معیشتی امکانات به دسترسی عدم عنوانبهفقر  اول،

 مفهوم در. شودیم تلقی فقیر وی باشد، کمتر معینی حد از فرد توسط خاص کاالهایی مصرف میزان

 معینی میزان از درآمد فرد اگر که است اقتصادی  -اجتماعی امکانات و منابع از برخورداری حق دوم،

 یافت. نخواهد دسترسی هاآن به باشد، ترنییپا

                                                           
1 . Boltivinik 

2 . Orshansky 

3 . Townsend 

4 . Atkinson 
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 که فقر شودمی ( مشاهده1994-1991 فقر، با جهانی)مبارزه بانک جهانی توسعه گزارش در

 قدرت فقدان ،یریپذبیآس همان فقر. است پایین انسانی توسعه یا درآمد تکافوی عدم از فراتر چیزی

 پوشاک، و سرپناه نداشتن گرسنه بودن، یعنی بودن (. فقیر 4934جهانی، )بانکباشدیم عقیده ابراز و

 دادن دست از آینده، از هراس شغل، نرفتن، نداشتنمدرسه و بودنسوادبی نشدن،درمان و بودنبیمار

سن  ازنظر که را آنچه هاتیمحروم این همه البته پاکیزه که آب به نداشتن دسترسی به خاطر کودک

 اراده از بیرون ناسازگار وقایع مقابل در فقرا .کندیم محدود «شودیممحسوب  فرد یک یهاتیقابل»

 (.4934جهانی، دارند)بانک بدرفتاری آنان با جامعه و حکومتی نهادهای اغلب و رندیپذبیآس خود

 فرد هر که است ییهافرصت و هاییدارا از محرومیت فقر ،آسیا توسعه بانک بر اساس تعریف

 .هست هاآنمستحق 

.  شوند قائل تمایز نسبی و مطلق بین فقر که کردند تالش نوزدهم قرن اواخر در 4و روانتری بوت

 چگونگی به بستگی لذا و است شدهفیتعر زندگی استاندارد حداقل کسب در ناتوانی عنوانبه مطلق قرف

 استانداردهای از سطح معین یک کسب در ناتوانی عنوانبه نسبی فقر و دارد معاش حداقل تعریف

 در بنابراین . است شدهفیتعر ،شودیم داده تشخیص مطلوب یا الزم فعلی، جامعه در که زندگی

د. شویمتوجه  افراد درآمد مطلق میزان از بیش ثروت و درآمد توزیع در نابرابری به نسبی فقر تعریف

 درصد کل توانیم خانوارها یا افراد بین مصرف( )یا درآمد توزیع در نابرابری عمق به دستیابی منظوربه

 ثروتمندترین توسط شده دریافت درآمد درصد با را جامعه قشر فقیرترین توسط شده دریافت درآمد

 مختلف یهاصورت به مختلف کشورهای در مفهوم این که داشت توجه باید البته. کرد مقایسهقشر 

 .است افتهیرییتغ نیز اقتصادی تحوالت اثر برزمان طی و در شودیم تعریف

 اما. دارد یاگسترده بسیار تعاریف فقر که گفت توانمی زمینه این در هادگاهید تنوع به توجه با

 همچنین و است ینیبشیپ و تبیین اصل دو بر مبتنی فرضیه هر ارائه علمی پژوهش یک در ازآنجاکه

 به کامالً  که باشد باید نیازهایی نیز، فقر به نگرشمان نوع است، اقتصادی صرفاً  ما دید زاویه چون

 یهابحث خود هم مادی تعیین نیازهای البته که مادی، نیازهای یعنی. اندوابسته اقتصادی شرایط

 .است متفاوت باهم مختلف شرایط با افراد مختلف مادی نیازهای اصوالً چراکه دارد، همراه به بسیاری

 فقر میزان محاسبه امکان آن بر اساس تا است فقر از تعریف عملیاتی یک ارائه به ناچار محقق رونیازا

 .شود فراهم

 

 

 

                                                           
1 . Booth & Rownetree 
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 اجتماعی یهاشاخص از استفاده با فقر تعریف -2-2-1
 :از اندعبارت نمود یریگاندازه را فقر توانیم هاآن کمک با که اجتماعی یهاشاخص

 4اساسی نیازهای حداقل -الف

 هاشاخص این از برخی است، شدهلیتشک شاخص 40 از که OECD یهاشاخص مجموعه -ب 

  :از اندعبارت

دچار  که کودکانی درصد - 9 ( ساالنبزرگ ،هابچه )نوزاد، ریوممرگ نرخ - 1 زندگی به امید - 4

 سرانه درآمد -3 سرانه داخلی ناخالص تولید - 0 دبستان یهاسال متوسط - 1 هستند   یوزنکم

 ...و سالم آب به دسترسی  -3 نرخ بیکاری – 1 خانوار

 سه بر که نمود معرفی 4009 سال در را ترکیبی شاخص این UNDP 9:  1شاخص توسعه انسانی –ج 

و  آموزش میزان شود،یم فیتعر تولد بدو در زندگی به امید بر اساس که عمر طول: استوار است مؤلفه

 .شودیم تعریف خرید قدرت و سرانه داخلی ناخالص تولید برحسب که زندگی سطح و باسوادی

معرفی نمود.این شاخص ، محرومیت زندگی را از  UNDP این شاخص را نیز: 1انسانی فقر شاخص -د 

درصد  برحسب عمر طول بعد از محرومیت. زندگی سطح و دانش عمر، طول : کندیم بعد منعکس سه

بالغ  افراد درصد برحسب دانش در محرومیت و بمیرند چهارسالگی از قبل رودیم انتظار که افرادی

دسترسی  سالم آب به که افرادی درصد: متغیر سه ترکیب از زندگی سطح در محرومیت و سوادیب

دچار  که یاسالهپنج کودکان درصد و ندارند دسترسی بهداشتی خدمات به که افرادی درصد ندارند،

 .دیآیم دست به هستند یوزنکم

  فقر خط -2-2-2
 یلک و عام توافق که دهدیم نشان فقر نهیزم در گرفته صورت مطالعات و نوشتارها به نگاهی

 و زمان در افراد غیرمادی و مادی یهاخواسته و نیازها که زیرا ندارد، وجود فقر از خاصی تعریف روی

 خاص زمانی مقطع در بتواند فقر که از واحدی تعریف ارائه بنابراین. است متفاوت مختلف یهامکان

 فقر خط ابزار از فقرا، غیر از فقرا کردن برای مشخص لذا. است دشوار کند صدق مختلف جوامع برای

 .نمود استفاده توانیم

 یاآستانه شود، گرفته نظر در نسبی یا مطلق مفهوم فقر، تعریف در اینکه به ، بستهدرواقع

 0 فقر خط آستانه، این. کندمی مشخص را جامعه افراد سایر و فقیران بین که مرز شودیم تعریف

                                                           
1 . Minimum Basic Needs 

2 . Human Development Index 

3 . United Nations Development Programme 

4 . Human Poverty Index 

5 . Poverty Line. 
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 تأمین بر عالوه که است درآمدی میزان خط فقر متحد، ملل سازمان تعریف مطابق .شودیم نامیده

 نیز را تفریح و فرهنگ چنینهم تحصیل، مسکن، پوشاک، غذا، مانند ضروری و اولیه نیازهای حداقل

 یهانهیزم به توجه با که است درآمدی مقدار فقر خط گریدعبارتبه(. 4939،یدیز و )پروینپوشاندیم

 غذا، مانند افراد ضروری نیازهای حداقل تأمین برای ،یموردبررس جامعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی،

 (4914،قمی )ابوالفتحی است الزم مسکن و پوشاک

 معین و مکان زمانکی در فرد یک که مخارجی صورتبه را فقر (، خط4003) 4راولیون مارتین

 رفاه سطح این به که افرادی. کندیم تعریف ،شودیم متحمل مرجع رفاه سطح یک به دسترسی برای

 .شوندیم تلقی فقیر غیر دسترسی دارند، سطح این به که کسانی و فقیر ندارند، دسترسی

 استاندارد از کافی حداقل یک که است حقیقی درآمد از ثابتی سطح به مفهوم مطلق فقر خط

 (. 4910)کازرونی،کندیم تأمین خانوار یک را برای زندگی

 فرهنگی،اجتماعی، یهانهیزم به توجه با که درآمدی مقدار» از است عبارت مطلق فقر خط

 و مسکن پوشاک، غذا، )مانند افراد نیازهای حداقل تأمین برای یموردبررس جامعه .... اقتصادی،

 عدم که است ( و... مسکن تحصیالت، درآمد، میزان مانند حداقل) شرایطی حداقل یا و است ...(الزم

 خط تعیین روش این. شود نظر گرفتهدر  فقیر عنوانبه یموردبررس فرد تا شودیم آن موجب تأمین

 .(4931چیلر، )ارضرومندیگویم نیز «نیازهای اساسی روش» را فقر

 به یا و ( جامعه درآمد میانگین )یا جامعه درآمد از معینی درصد صورتبه هم نسبی فقر خط

 .شودیم تعریف ،رندیگیم قرار آن از ترنییپا جامعه افراد از معینی درصد که درآمدی مرز شکل یک

 (4931،)همان

 ایران در فقر خط محاسبه برای هاروش انواع -الف 

 درباره ییهاهیفرض آزمون تدوین به کار این. دهدیم ارائه فقر مفهوم از کلیتی فقر، سنجش

 یهاروش بخش، این در. دهدیم ارائه زمان طی را فقر از مجمنس تصویری و دینمایم فقر کمک دالیل

 و است متنوع بسیار فقر خط محاسبه یهاروش .گرددیم معرفی ایران در فقر محاسبه خطر مختلف

 .بود خواهد متفاوت نیز محاسبه روش باشد، موردنظر از فقر مفهوم کدام اینکه به بسته

 کالری نیاز اساس بر فقر خط گیریاندازه روش -1

 . است استوار (یاهیتغذ )نیازهای اساسی نیازهای حداقل و مطلق فقر مفهوم پایه بر روش این

 نظر بر اساس) دارد نیاز کالری معین مقدار به روزانه فرد هر گرددیم فرض ابتدا که این صورت به

 یانهیهز گروه ده در درآمد سطح بر اساس موردمطالعه خانوارهای سپس (. تغذیه متخصصان

 که دهک اولین درآمدی، دهک هر دریافتی غذایی یهاارزشبرآورد  از پس. گردندیم یبندطبقه

                                                           
1 . Ravallion, Martin 
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. رندیگیم نظر در را باشد کالری( 1999 یا 1410 فرضاً استاندارد ) انرژی از بیش آن، دریافتی انرژی

 هر قیمت آن، دنبال به .شودیم محاسبه مقدار استاندارد با موردنظر دهک دریافتی انرژی اختالف

. دیآیم دست به دهک دریافتی مقدار انرژی بر دهک کل مخارج تقسیم از دریافتی کالری واحد

 انرژی مخارج برابر استاندارد با مقدار دریافتی انرژی التفاوتمابه در کالری واحد هر قیمت ضربحاصل

 .بود خواهد فقر برابر خط دهک کل هزینه از مخارج این تفاضل. باشدیم نیاز بر مازاد دریافتی

 خانوارها مخارج میانگین درصد 66 یا 52 اساس بر فقر خط گیریاندازه روش -2

 ،شودیممحاسبه  مخارج میانگین ابتدا است، استوار نسبی فقر مفهوم پایه بر که روش این در

 و اختیاری صورتبه درصد این تعیین )البته مخارج میانگین درصد 33 یا 09 بعد، در مرحله سپس

 .شودیم گرفته نظر در فقر خط عنوانبه (است تجربی

 خانوارها مخارج میانه درصد 66 یا 52 اساس بر فقر خط تعیین -3

 و باشدیم روش این است، استوار نسبی فقر مفهوم هیبر پا که فقر خط تعیین یهاروش دیگر از

 ندارد وجود فقر خط عنوانبه مخارج میانه از درصدی محاسبه برای خاصی معیار پیشین همانند روش

 مخارج از سپس. شودیم مرتب (یانهیهز) درآمدی دهک ده در خانوارها مخارج روش، ابتدا این در .

 نظر در خانوارها مخارج میانه عنوانبه میانگین این و شده یریگنیانگیمششم  و پنجم یهادهک

 .شودیم محاسبه مخارج میانه درصد 33 بار دیگر و درصد 09 بارکی ،. سپسشودیم گرفته

 انگل ضریب معکوس پایه بر فقر خط تعیین -4

 نسبت شاخص از انگل ارنست حقیقت در. است استوار فقر نسبی مفهوم پایه بر روش این

 استفاده هاآن درآمد و خانوارها خوراکی مخارج رابطه ارزیابی جهت خانوارها درآمد به مخارج خوراکی

 ابتدا روش، این در. گرفت قرار مورداستفاده فقر خط محاسبه برای معیاری عنوانبه بعدهاکه  نمود

 در خانوار خوراکی مخارج سپس ،گرددیم برآورد اقتصادسنجی یهامدل بر اساسانگل  ضریب

 .بود خواهد برآوردی فقر خط با معادل محاسبه این حاصل ،شودیم انگل ضرب ضریب معکوس

 ده به موردمطالعه خانوارهای کل مخارج و خوراکی مخارج ابتدا نیز انگل ضریب برآورد برای

 .گرددمی برآورد یاقتصادسنج یهاروش به زیر مدل چهار سپس و تقسیم گروه درآمدی
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 که در آن :

F :دهک هر خانوارهای خوراکی مخارج 

:I دهک هر کل مخارج  

ε، L ، θوλ روش به هامدل . اینباشندیم پسماند جمالت OLS پس و است شدهزده تخمین 

   .گرددیم محاسبه انگل ضریب و انتخاب مدل بهترین OLS تخمین روش فروض بررسی از

 فقرا  انگل ضریب معکوس پایه بر فقر خط تعیین -5
 زیرا .دینمایم تعیین ازاندازهشیب را فقر خط انگل، ضریب معکوس بر اساس فقر خط محاسبه

 در محاسبه مشکل این رفع رایب .کندیم لحاظ انگل ضریب محاسبه در را درآمدی یهاگروهکلیه 

 پیشنهاد این کار بردن به اما. شود استفاده فقیر یهاگروه مخارج از که شودیم انگل پیشنهاد ضریب

 کهیدرصورت کنیم، شناسایی را فقیرها ترتیبی به باید درواقع و باشدیمقبل  از فقرا تعیین مستلزم

 اول دهک مخارج مشکل، رفع این برای .باشدیم شناسایی فقیرها سپس و فقر خط تعیین هدف

 تخمین موجب اخیر روش کاربرد .میریگیم در نظر فقیرها مخارج از شاخصی عنوانبه را درآمدی

 .باشدیمانگل  ضریب معکوس معیار برحسب نسبی فقر خط از پائینی

 فقر هایشاخص از برخی معرفی -ب 

 فقر وضعیت از شناختی که وجود دارد ییهاشاخص جامعه، هر در فقر اندازه بهتر درک برای

 تعداد فقر، خط اندازه فقیر، افراد درآمد متوسط فقیر، افراد بین درآمد نابرابری میزان. دهندیم ارائه

 به قسمت این در. دارند ریتأث فقر میزان بر که هستند ییهامؤلفه جامعه، افراد کل و تعداد فقیران کل

 شد. خواهد فقر اشاره یهاشاخص از برخی

 فقیر افراد نسبت شاخص - 1

 .است شدهفیتعر جامعه افراد تعداد کل به فقیر افراد تعداد نسبت صورتبه شاخص این

 

که  )حالتی صفر بین شاخص این اندازه. است جامعه افراد کل تعداد nو  فقیر افراد تعداد qکه در آن ؛ 

 با متناظر درآمد از کمتر جامعه افراد کلیه درآمد که )حالتی یک و ( ندارد وجود جامعه در هیچ فقیری

 .کندیم فقر باشد( تغییر خط

 نسبت اینکه ازجمله. است مواجه محدودیت با آن مشکالت برخی دلیل به شاخص این کاربرد

 به نسبت شاخص این عالوهه. بباشدینم حساس فقرا غیر و فقرا بین حتی و فقرا بین درآمد به انتقال

 .باشدینم حساس نیز فقرا کاهش درآمد
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 درآمدی شکاف نسبت شاخص - 2

 .است فقر خط به فقیر افراد درآمدی شکاف میانگین نسبت شاخص، این

 

 

 را فقر از بهتری نسبتاً  تصویر توانندیم شوند، کاربردهبه همدیگر با مذکور شاخص دو چهچنان

 .دهند ارائه

 سن فقر شاخص - 3

 :کرد ارائه زیر صورتبه را فقر شاخص سن

 

 را ارائه کرد. Pشاخص  از دیگری شکل تیدرنها و نمود پیشنهاد را موضوعه اصل دو سپس وی
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 شدت فقر –ج 

شکاف  میزان: از است عبارت که قرارداد موردتوجه فقر تعیین در نیز را دیگری عامل آمارتیاسن

 .فقر خط از خانوار هر درآمد

 :است محاسبهقابل زیر صورتبه جامعه کل برای شکاف این

 

به  نسبت فقیر خانوار هر درآمد کمبود متوسط طوربه نماییم ( تقسیم Zفقر )  خط بر را فوق رابطه اگر

 .گویند فقر شدت یا فقرا درآمد نسبی کمبود شدت آن به که دیآیم دست به فقر خط

 

 تأمین اجتماعی  -2-3

 مفهوم نظام تأمین اجتماعی  -الف 
است. کلمه تأمین به مفهوم حمایت در  شدهلیتشکتأمین اجتماعی از دو کلمه تأمین و اجتماع 

آن را با جامعه از ابعاد سنتی، تاریخی و  یرابطهاجتماعی  یکلمهاست و  هاسکیرمقابل خطرها و 

 .دهدیمجغرافیایی نشان 

تأمین اجتماعی را به این صورت تعریف کرده  کار، یالمللنیبسازمان  491مقاوله نامه شماره 

اجتماعی و اقتصادی پدید  یهایشانیپرحمایتی است که جامعه در قبال  منزلهبهتأمین اجتماعی  است:

 ،یازکارافتادگبارداری،  بیماری، بیکاری، براثرقطع یا کاهش شدید درآمد افراد  واسطهبهآمده 

ه خانواده بر اعضای خود ارائ یدارنگهدرمان و  یهانهیهزافزایش  نیچنهمفوت و  سالمندی،

 (4913)مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ،دهدیم

اجتماعی و خدمات آن در توضیح اصطالح تأمین  یهامهیبنیز در کتابی تحت عنوان  بورویلیام 

به عللی  درآمداجتماعی نوشته است: اصطالح تأمین اجتماعی بیانگر درآمدی است،که به هنگام قطع 

چنین تأمین درآمد برای کسانی که به علت و هم شودیمن آن از قبیل بیکاری،بیماری،یا حادثه جایگزی

و تأمین  اندماندهکه به سبب مرگ شخص دیگری از حمایت محروم  هاآنو نیز  اندشدهپیری بازنشسته 

 .دیآیمازدواج و یا مرگ پیش  که به مناسبت تولد، ییهانهیهزمخارج استثنایی از قبیل 
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و انسانی، ، سطح پایین سرمایه فیزیکی ذهنی و جسمی یهایناتوانتله فقر از عواملی مانند 

 .شودیمو بازدهی پایین نیروی انسانی ناشی  هیسوءتغذ، بهداشت ضعیف و ناکافی

(، سمت چپ، چرخه فقر و ارتباط بین اشتغال، درآمد، فقر و محرومیت را نشان  4-1نمودار ) 

مستقیم از طریق  طوربهاجتماعی که  یهاکمکو  اجتماعی یهامهیبو سمت راست آن، نقش  دهدیم

که  –غیرمستقیم از طریق تأمین پوشاک، غذا، مسکن، دارو، ایجاد امنیت  طوربهجبران درآمد و یا 

، تأمین گریدعبارتبه. دهدیمنشان  کاهش و حذف فقر نقش بسزایی دارندروی بازدهی فرد در 

عمودی با اخذ مالیات از صاحبان درآمد و  صورتبهمجدد درآمد  کنندهعیتوز عنوانبهاجتماعی 

به  ینقدریغنقدی و  یهاکمکداوطلبانه صاحبان درآمد و اخذ بیمه از شاغالن و اعطای  یهاکمک

افقی با  صورتبهنیازمندان و اقشار ضعیف جامعه و اعطای مزایا به بازنشستگان و ازکارافتادگان و 

تمزد ایام بیماری و بارداری و ارائه خدمات درمانی در تعدیل و گسستن اعطای مزایای غرامت دس

 چرخه باطل فقر بسیار مؤثر است. 

 

 

 چرخه فقر :1-2نمودار 

 هدف نظام تأمین اجتماعی  -ب 
ارتقا سطح زندگی مردم و ایجاد امنیت خاطر و نوید آینده بهتر  هدف نظام تأمین اجتماعی،

 ه در زندگی اجتماعی است و بر دو محور اساسی زیر قرار دارد:برای تعامل و مشارکت آگاهان
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 هاخانوادهدرآمدی افراد و  یهافاصلهرفع فقر و محرومیت،تعدیل و کاهش -4

در جامعه از تأمین آتیه و برخورداری از پشتوانه مطمئن  هاخانوادهرفع نگرانی و تشویش افراد و -1

اجتماعی و  انتظارقابلطبیعی و رویدادهای  یهادهیپددر مواجه با  خصوصبهاقتصادی و اجتماعی 

 بازنشستگی و ...( معلولیت، بیکاری، حادثه، اقتصادی )کاهش یا قطع درآمد ناشی از فوت،

 اجتماعی : ینتأممختلف نظام  یهابخش –ج 

 :است شدهلیتشک بخش دو از اجتماعی نیتأم

 حمایتی اجتماعی نیتأم -الف

 یامهیب اجتماعی نیتأم - ب

 حمایتی اجتماعی ینتأم -الف

و  حمایت که اییربیمهغ یهاتیفعال و خدمات ،تدابیر ،هاشهیاند از هدفمند و منسجم یامجموعه

 شخصی زندگی اداره برای الزم یهاییتوانا فاقد مختلف دالیل به که افرادی و هاخانواده از مراقبت

 اقدامات اصلی موضوع ،گرانایثار به خاص خدمات ارائه چنینهم و هستند خود اجتماعی و ،خانوادگی

 .دهدیم تشکیل را آن اجرایی و عملیات

 :از هستند عبارت ایران در اجتماعی نیتأم نظام یامهیب ریغ امور متولی یهاسازمان نیترعمده

 بهزیستی سازمان

 خمینی)ره( امام امداد کمیته

  اسالمی انقالب شهید بنیاد

  نیکوکاری یهاانجمن

  ... و غیردولتی یهاسازمان

 :از هستند عبارت هم یامهیب ریغ خدمات نیترعمده و

 و فقیر یهاخانواده شامل مستمند و نیازمند یهاخانواده زندگی اداره و معاش نیتأم به کمک

خانواده ، ازکارافتاده سرپرست دارای خانوارهای ،خانوار سرپرست یا سرپرستیب زنان ،درآمدکم

 .معتادان خانواده و زندانیان

 .نیازمند اقشار به کمک اصلی راهبرد عنوانبه شغلی یهافرصت و هانهیزم نیتأم

 .نیازمندان تحصیل و آموزشی امکانات نیتأم به کمک

خاص  یهاگروه و روانی( و جسمی ،)ذهنی معلوالن یبخشتوان و مراقبت ،حمایت خدمات نیتأم

 اجتماعی(. دیدگان )آسیب اجتماعی

 .طبیعی حوادث دیدگان آسیب حمایت و امداد

 .اجتماعی هایآسیب و هاتیمعلول بروز از پیشگیری

 :از اندعبارت حمایتی اجتماعی نیتأم ضعف نقاط نیترمهم از برخی
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 وجود عدم عبارتی به و متوسط درآمد با و درآمدکم خانوارهای شناسایی نظام استقرار عدم 

 هایگروه دقیق تعیین شودمی باعث پذیرآسیب و محروم خانوارهای درآمدی پایگاه اطالعات

 .شود مشکل دچار خدمات ارائهبرای  هدف

 هایگروه از حمایت در مردمی هایتشکل و غیردولتی هایسازمان منسجم غیر مشارکت 

 .پذیرآسیب

 و پذیرآسیب هایگروه برای پایدار شغلی هایفرصت ایجاد و توانمندسازی به ناکافی توجه 

 .شد خواهد دولت مستقیم هایکمک به نیازمندان وابستگی گسترش موجب دیدهآسیب

 مشکالت حاد از یکی عنوانبه زیر دالیل به یاجاده و طبیعی حوادث وقوع از ناشی خطرات با مقابله

 :بود خواهد آینده

 امداد نجات جامع مصوب طرح در منظور اهداف پیشبرد در اجرایی هایدستگاه هماهنگی عدم 

 .کشور

 گاز ،برق ،آب ازجمله شهری خدمات تأسیسات نبودن ایمن. 

 حوادث از ناشی خسارات با مقابله برای امدادی تجهیزات تکافوی عدم. 

 جامعه سطح در امدادی خود ضعف 

 ایبیمه اجتماعی تأمین -ب
 هدف که است یامهیب خدمات و حمایتی اقدامات و هاروش ،تدابیر از یامجموعه ،یامهیب امور

 بازماندگان از حمایت و یازکارافتادگ ،بازنشستگی ،اشتغال دوران در شاغل انسانی نیروی از حمایت ،آن

 خدمات بیمه ارائه ،منظا این در شدگانمهیب به شدهارائه خدمات نیترمهماست.  بازنشستگان شاغالن و

 ،بازماندگی ،یازکارافتادگ ،بازنشستگی مستمری انواع یاپرداخته قالب در اجتماعی یهامهیبو  درمانی

 .است ... و بارداری کمک ،عضو غرامت نقص ،بیکاری

  : از اندعبارت کشور در یامهیب امور مسئول یهاسازمان

 اجتماعی تأمین سازمان  

 کشوری سازمان بازنشستگی 

 و درمانی خدمات بیمه سازمان ... 

 :از اندعبارت یامهیب امور در ضعف نقاط نیترمهم ازجمله

 رشد  نرخ با مقایسه در (ایبیمه هایصندوق هایورودی) شدگانبیمه تعداد رشد نرخ کاهش

 صندوق(. هایخروجی) بگیرانمستمری

 خدمات کیفیت و کمیت کاهش با زمانهم درمان بیمه هایهزینه تصاعدی افزایش. 

 بیمه امر با مرتبط نهادهای و هاسازمان میان ناهماهنگی. 

 جامعه آحاد تمامیبه اجتماعی هایبیمه پوشش فراگیری عدم. 
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 هایبیمه نظام آینده در مؤثر و اصلی هایگیریتصمیم برای الزم علمی مطالعات فقدان 

 .اجتماعی

 رابطه تأمین اجتماعی و فقر  -2-4
اقتصادی  ، نابرابریاندبودهبا آن مواجه در طول تاریخ  یانسانت بزرگی که جوامع مشکالیکی از 

نیز است. امروزه  ساختهیمخود را نمایان اکثریت مردم فقر  صورتبهبوده است که حاکم بر آن جوامع 

که طبق اطالعات موجود حدود  یاگونهبهآید، می به شمارمشکل فقر و نابرابری در زمره مسائل حاد 

کاهش فقر  ی جهانکشورهالذا  4.برندیمرا گرسنه به صبح  هاشبمیلیون نفر از مردم جهان  صدهشت

 .انددادهاجتماعی خود قرار  –اقتصادی  یهااستیسازجمله اهداف اصلی  را و نابرابری

های تعدیل های اجتماعی و اقتصادی ناشی از برنامهدر دو دهه اخیر نیز به دنبال افزایش هزینه

برای دستیابی به اهداف باال راهی جز برقراری تأمین  رونیازااست  شدهافزودهبرشمار فقرا  ی اقتصاد

عی نیز عبارت است از: المللی تأمین اجتماکه شعار اصلی انجمن بین گونههماناجتماعی وجود ندارد. 

 «د بود.بدون تأمین اجتماعی ممکن نخواه و عدالت اجتماعی صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی»

 (4913)پناهی بهرام: 

فرهنگی و -علت اقتصادی، علت تاریخی، علت جغرافیایی، علت اجتماعی ازجملهعلل متفاوتی )

جامعه گردند. در این تحقیق، تنها به علل اقتصادی فقر  فقر درباعث ایجاد  توانندیمعلت سیاسی( 

علل اقتصادی فقر تورم، بیکاری و توزیع ناعادالنه درآمد را  نیترمهم ازجملهاست که  شدهپرداخته

 نام برد. توانیم

نوعی کمک مالی  مثابهبهمالیات و برای برخی دیگر  منزلهبهتورم شدید برای بعضی از مردم 

یکی از بارزترین خصوصیات تورم، عدم تناسب و هماهنگی   (33: 4914)کتابی، شود.)یارانه( تلقی می

یابد. که قیمت تمامی کاالها با نرخ یکسانی افزایش نمی یاگونهبه تاس ها و درآمدهیش قیمتبین افزا

شوند. به می روروبهبعضی از کاالها دچار افزایش قیمت شدید و برخی دیگر با افزایش قیمت کمی 

دید به د بود. تورم شنمختلف جامعه متفاوت خواه یهاگروهرتیب افزایش درآمدها نیز برای همین ت

، افراد بازنشسته و رانیبگحقوقان، ردولت، کارگ مانند کارمندانافرادی که درآمد اسمی ثابت دارند )

کاهد و به افرادی که دارای ذخایر زند و از قدرت خرید آنان میصدمه می شدتبه( رانیبگیمستمر

ها ای کاال و سایر دارائیهای ثابت از قبیل مسکن، زمین، جواهرات، عتیقه، اتومبیل، انبارهدارائی

شود از افزایش تورم متضرر ثابت که فقرا را نیز شامل می با درآمدافراد  جهیدرنت رساند.هستند سود می

  خواهند شد. 

                                                           
1 www.worldbank.org/poverty 
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 نیبنابراو  هستمنبع کسب درآمد برای اکثریت مردم یک جامعه  نیترمهماشتغال به کار  

احتیاجات اولیه از قبیل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت و درمان  کنندهنیتأمبع من تریناصلی

است. بنابراین، افراد و خانوارهای فاقد شغل از کسب درآمدهای الزم برای تأمین نیازهای اساسی خود 

      شوند.در زندگی محروم می

وجود دارد. ا خیر؟ یدهد آیا رشد اقتصادی فقر را کاهش می نکهیا بانظریات متفاوتی در رابطه  

از طریق  تواندیماز اقتصاددانان عقیده دارند رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای جامعه  یاعده

 ،جامعه درآمدکم یهاگروهالزم را برای افزایش درآمدهای همه  یامحرکه هافرصت، گسترش بازارها

اند که نان بر این عقیدهآای دیگر از عده .شودجامعه  فقر درکاهش  باعث وایجاد نماید.  فقرا ازجمله

تواند شرط الزم برای بهبود سطح زندگی شمار زیادی از افراد قرار گیرد اما اگرچه رشد اقتصادی می

خطا است که فرض  نیبنابرا .باشدمهم شاید به همان اندازه شرط کافی نیست. زیرا توزیع درآمد نیز 

ها امًا به معنای درآمد باالتر برای همه یا حتی اکثر خانوادهکنیم محصول ناخالص ملی سرانه باالتر الز

بخشند، با اندیشه بهبود رفاه شهروندان رشد اقتصادی را ارتقا می فقطنهها دولت چراکه  خواهد بود.

کنند. مثالً کاری اقدام مینکمان آن به چنیحابرای افزایش قدرت و جالل دولت و بلکه گاه عمدتًا 

های ای تولید کنند یا مجتمعهای هستهموشکی بالستیک خریداری و سالح یهاگاهدستممکن است 

زمانی که منافع حاصل از رشد مصروف چنین  .برپا سازندها ها و جنگلشهری پرشکوه در بیابان

میزان درآمد  کهنیا عالوهبه .ان اندک خواهد بودای شود، منافع حاصل برای شهروندهای پرهزینهطرح

د، اما آنان که وضع رفاهی نسبتًا بهتری دارند بخش اعظم یا حتی نو مصرف ممکن است افزایش یاب

 را به خود اختصاص دهند.  هتمام منافع حاصل

 مطالعات داخلی -2-5
علل « در ایران ییفقرزدا یهابرنامه یشناسبیآس»عنوانبا یامطالعهدر  (4931آرایی)

، سابقه ی چون رویکردهای مختلف در حل فقردر ایران را با بررسی مباحث مختلف یکنشهیرناکارآمدی 

به  دهدیمو نشان قرار داده  موردتوجه ییفقرزداکالن کشور در  یهااستیسفقر در ایران، بررسی 

 یتوجهقابلدر ایران با موفقیت  ییفقرزداو عمل  هاهینظرتعارض و عدم انطباق  ازجملهدالیل بسیاری 

با عضویت نمایندگانی از  ییفقرزداضرورت تشکیل کمیته ملی  تیدرنهااه نخواهد بود. محقق همر

در ایران را یادآور  ییفقرزدا یهابرنامه یدهسامانمدنی جهت  ینهادهادولت، بخش خصوصی و 

 .شودیم

با مرور تاریخ تحوالت « فقر و نابرابری درآمد در ایران»مطالعه خود با عنوان  در (4931) نوزز

اقتصادی ایران در سده بیستم میالدی نشان داد که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از 
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طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحای طبقات دیگر و تضعیف و تقویت 

 ایفای نقش کرده است. هاآن

راهبردهای دوگانه جمهوری اسالمی برای مبارزه با فقر  در این مطالعه به استناد قانون اساسی،

و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحای 

اقتصاد ایران  مجددنبرده و  ییجابهو ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه  یدارهیسرمانظام 

دولتی بوده است. راهبرد دوم، یعنی گسترش  یهارانتمتکی بر  یدارهیسرماشاهد سر برآوردن نظام 

عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی،گسترش نظام 

برابری اجتماعی مؤثر افتاده ولی این حمایتی دولت در کاهش فقر و نا یهاکمکتأمین اجتماعی و 

که خود موجب اتالف منابع درخور توجه، کاهش دارایی اقتصادی و  اجراشدهراهبرد به صورتی 

که در دوره بعد از انقالب، نابسامانی اقتصادی  شدهدادهبین نسلی شده است. در اینجا نشان  یعدالتیب

اقشار  یریپذبیآستورم باال موجب  یهانرخرشد سریع جمعیت و  ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی،

 و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. ستدیته

و رفاه  ییفقرزدا یهابرنامهبا رویکرد توسعه اجتماعی به  یامطالعهدر  (4931)رادقانعی

ی رویکرد توسعه تاریخی و مفهوم یهانهیزماجتماعی پرداخته است. اولین بخش این مطالعه به طرح 

را مطرح  یامحله یهاانیبنو رفاه اجتماعی با  ییفقرزدابخش دوم آن مفهوم  .پردازدیماجتماعی 

. در این هستدر مناطق شهری  ژهیوبهکه گسترش رویکرد توسعه اجتماعی به سطوح ملی و  کندیم

و تأمین رفاه  ییفقرزدامحلی برای  یهاییداراو  هایتوانمند، کاربرد محوراجتماعبخش مقوالت توسعه 

 موردبحث محوراجتماعخدمات رفاهی، کار داوطلبانه در اجتماع محلی و مراکز رفاهی  یسازمناسب، 

 ، اجتماعی و فرهنگی ،انون برنامه چهارم توسعه اقتصادی. بخش سوم نیز با ارزیابی قاندقرارگرفته

و رفاه  ییفقرزداو مواد قانونی مربوط به  هااستیسی در این قانون از رویکرد توسعه اجتماع یریرپذیتأث

گسترش  یهاضرورت، بر شدهمطرحگیری از مباحث  جهیدرنت. محقق کندیماجتماعی را آشکار 

 نظام رفاه اجتماعی در ایران تأکید کرده است. یدهسامانو  ییفقرزدارویکرد توسعه اجتماعی در 

به « موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر» در تحقیقی با عنوان  (4931فر)سلیمی

-39 یهاسالفقر در طی  رخطیزبررسی میزان توفیق نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش جمعیت 

یک مدل  عالوهبهتحلیلی استفاده نمود.  –پرداخت. برای این منظور از روش توصیفی  4931

دولت در بخش تأمین اجتماعی روش  یهانهیهزبررسی میزان و نحوه تأثیر  رمنظوبهاقتصادسنجی نیز 

 –قرار داده است. وی با استفاده از روش همگرایی انگل  مورداستفادهکاهش درصد افراد فقیر جامعه 

، موجب کاهش در فصل تأمین اجتماعی و بهزیستی دولت یهانهیهزگرنجر نشان داد که افزایش 

 .شودیمفقر مطلق  رخطیزدرصد خانوارهای  داریمعن
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به بررسی « در کاهش فقر  یاجتماعنقش تأمین »با عنوان  یامقالهدر  (4934پور)رمضان

،سازمان بازنشستگی کشوری و کمیته امداد امام)ره( به یاجتماعسازمان تأمین  یهاپرداخت

و نتیجه  پرداخته شدهارائهبه برآورد مدل ols با روش  ازآنپسپرداخته است.  رانیبگیمستمر

، باعث کاهش فقر شده یاجتماعتأمین  یهانهیهزگرفته؛که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و 

 نرخ رشد جمعیت و نرخ تورم باعث افزایش فقر در جامعه شده است. کهیدرحال

ای های بیمهظایف نظامو« نقش نظام تأمین اجتماعی در کاهش فقر»در مقاله  (4910پژویان )

های مختلف )کارفرمایان، کارکنان مستقل، کارکنان بخش دولتی، و حمایتی درصد فقر بین گروه

و  شدگانمهیربیغشدگان، کارکنان بخش خصوصی، بیکار و کارکنان فصلی، بازنشستگان، بیمه

ر یفق تیجمع درصدوی عالوه بر این  .است نمودهسرپرست زنان جامعه شهری و روستایی( را محاسبه 

 . استمحاسبه کرده  30-11های و خط فقر سرانه سالیانه برای شهر و روستا را نیز برای سال

به توضیح استراتژی تأمین  «ییفقرزدادر  یاجتماعنقش تأمین »در مقاله  (4910کرباسیان )

سازمان  ژهیوبهحمایتی  ینهادهابا تشریح چرخه فقر، نقش  ازآنپسپرداخته است. وی  یاجتماع

قرار داده است. وی نتیجه گرفته،که تأمین  لیوتحلهیتجزرا در کاهش یا رفع فقر مورد  یاجتماعتأمین 

و ناپایدار استوار گردد و باال بردن سطح زندگی و رفع فقر و  ریپذزوالتواند بر پایه منابع نمی یاجتماع

 پشتوانه کار و فعالیت خالق افراد جامعه صورت گیرد. است که به ریپذامکانمحرومیت زمانی 

 در اجتماعی فاهر و د، توزیع درآمرشد اقتصادی»در پژوهشی با عنوان (4910نیلی)

به فقر به تفکیک  ابتالقدام به تخمین میزان احتمال ا 4با استفاده از یک مدل پروبیت «34-11هایسال

وضعیت جمعیتی  :چهار عاملوی نتیجه گرفته است که .  است کردهدر جوامع شهری و روستایی 

بیشترین تأثیر را بر فقر  های فیزیکی خانواروضعیت اشتغال خانوار، سرمایه انسانی و سرمایهخانوار، 

  دهد.درصد از فقر موجود این خانوارها را توضیح می 09د. این چهار عامل مجموعاً قریب نخانوارها دار

  مطالعات خارجی -2-6
اجتماعی و  یهانهیهزدر تحقیق خود به بررسی رابطه اقدامات جایگزین ( 1990وئن و کیز )ک

نتایج تحقیق حاکی از  پرداختند. 1991تا  1999 یهاسالطی  OECDنرخ فقر در بین کشورهای 

 آن است که رابطه منفی قوی بین سطح مخارج اجتماعی عمومی ناخالص و فقر وجود دارد.

به بررسی سیر تکاملی فقر  1994-4033 یهاسال یهاداده با استفاده از ( 1991)گری و گرابر 

اجتماعی در کاهش میزان فقر  نیتأم یهابرنامه یعل سالمندان طی دوره تحقیق و نیز بررسی اثر 

                                                           
1- Probit 
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 اً بیتقر ،منافع به فقر کشش سالمند، یهاخانوادهبرای کل  که دهدیمنشان  تحقیق یهاافتهیپرداختند.

را تغییر  سالمندان فقر یتوجهقابل طوربه اجتماعی نیتأممزایای  چنین کاهشهم .استبوده  واحد

 .بر  فقر سالمندان دارد.( یداریمعناجتماعی اثر  نیتأم)کاهش مزایای دهد

سازمان تحقیق نظری توسط  نیترجامعو  نیترکاملدر بین مطالعات خارجی صورت گرفته 

و اصولی  هاروشصورت گرفته،  2221صورت گرفته است. این تحقیق که در سال  کار یالمللنیب

سپس به بررسی اثرات  است؛ شدهانیبدر جهان  یاجتماعجهت هدایت توسعه نظام تأمین 

 ( پرداخته است4001در بحران مالی)کشورهای جنوب شرقی آسیا  یاجتماعنظام تأمین  کنندهلیتعد

ها به عهده داشته نقش مهمی در جلوگیری از فقر در این سال یاجتماعن و نشان داده که سیستم تأمی

 است.

نیز طی یک مطالعه ابتدا به بررسی تغییرات کمی و کیفی و ساختاری  (4003جورجیش اف )

ابعاد فقر در کشور بلغارستان پرداخته است. سپس تأمین اجتماعی افراد بیکار و فقیر را در چارچوب 

قرار داده و اهمیت مساعدت و منافع اجتماعی برای افراد  مدنظرقانونی پس از شروع تعدیل اقتصادی 

 را از سوی نظام تأمین اجتماعی را متذکر شده است. در پایان نتیجه گرفته است که:بیکار و فقیر 

سیستم تأمین مالی نظام اعث افزایش بیکاری و فقر شده است. تعدیل اقتصادی ب یهااستیساجرای 

نظام تأمین اجتماعی  یهاسازمانچنین اکثر تأمین اجتماعی مبتنی بر دریافت مالیات بوده است. هم

 در این نظام داشته است. یرنگکمنقش  یردولتیغ یهاسازمانی بوده و دولت

 پاناما دروضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن را « در مقاله تئوری و سیاست فقر» (4009سوهاتو )

 یرگذاریتأثشدت  4039تا  4039در دوره  تیال.ایشان با استفاده از مدل قرارداد یموردبررس

وضعیت  سن سرپرست خانوار، شامل ساختار درآمدی، ساختار خانواده، خانوار فقیر جامعه، یهایژگیو

سطح آموزش و  وضعیت اشتغال، باروری،درصد برخورداری خانواده فقیر از نظام تأمین اجتماعی،

 نموده است. یریگاندازهوضعیت مسکن خانوارهای فقیر را 

 نتیجه گیری

افزایش مخارج تأمین اجنماعی پرداخته شده است. ری فقر و مخارج در این فصل به بررسی مبانی تئو

بواسطه کاهش بیکاری و  افزایش مخارج فقر می شود که این اثر احتماال کاهش باعث تأمین اجتماعی 

 باشد. دولت می
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    مقدمه  - 3-1
قرار  یموردبررسدر این تحقیق، سعی بر آن است تا اثر مخارج تأمین اجتماعی بر فقر در ایران 

گیرد. بدین منظور متغیرهای شاخص فقر، مخارج تأمین اجتماعی، مخارج دولت، نرخ رشد اقتصادی، 

. اطالعات مربوط به این اندشدهگرفتهدر نظر  4901تا  4939 یهاسالنرخ باسوادی و نرخ بیکاری طی 

در این فصل، ابتدا به معرفی مدل تحقیق و  رونیازااست.  شدهیآورجمعمرکز آمار ایران  از رهایمتغ

مربوطه جهت تخمین مدل رگرسیون و سپس در ادامه فصل، به بررسی روند تغییرات  یهاآزمون

 ، پرداخته خواهد شد. موردمطالعه یهاسالمتغیرهای تحقیق، طی 

 زمانی  یهایسرمربوط به  یهاآزمون -3-2

 ریشه واحد برای مانایی   یهاآزمون -3-2-1

است که امروزه برای تشخیص مانایی یک  ییهاآزمون نیترمعمولآزمون ریشه واحد، یکی از 

اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که . ردیگیمقرار  مورداستفادهفرایند سری زمانی 

tttفرایند خود توضیح مرتبه اول ،است1وقتی uyy  1بنابراین اگر به روش ناماناست .

معادله فوق برآورد شود و برابر با یک بودن آن مورد آزمون قرار گیرد حداقل مربعات معمولی ضریب

مانایی یا نامانایی یک فرایند سری زمانی را به اثبات برساند. مشکلی که در انجام چنین  تواندیم، 

1تحت صحت فرض OLSتوسط روش  شدهارائه tآزمونی وجود دارد این است که متأسفانه آماره

برای  tبحرانی  یهاتیکمتوان از نمی جهیدرنتنیست و  های بزرگمعمول حتی در نمونه tدارای توزیع 

است که در ذیل به شرح  شدهابداع ییهاآزمون، . برای حل این مشکلاستفاده کرد انجام آزمون

 . میپردازیم هاآن نیترمعمول

  فولرآزمون دیکی -الف

 فرایند خود توضیح مرتبه اول زیر را در نظر بگیرید .

2,1tttt...,                                                                    4-9رابطه  uyy  1 

، آزمون فرضیه زیر ، ناماناستگریدعبارتبهدارای ریشه واحد است یا tyبرای آزمون اینکه سری زمانی 

 .میریگیمرا در نظر 

1: H 

1:1 H 

 زیر برآورد کرد: صورتبه( OLSبه روش حداقل مربعات معمولی ) توانیمرا پارامتر
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برآورد کنندهبرای انجام آزمون فوق، دیکی و فولر، بر اساس 


: آماره زیر را پیشنهاد کردند 

)1(                                                                                              9-9رابطه 


n 

به آماره  OLSبه روش  tآماره  شدهمحاسبهمقادیر معمول 1تحت صحت فرضیه صفر

مشهور  (DF) ولرف –پدیدآورندگان آن به آزمون دیکی  افتخاربهاقتصادسنجی اتیدر ادب. اندمعروف

 است .

 تربزرگ، فولر –توسط دیکی  شدهارائه از قدر مطلق مقدار بحرانیاگر قدر مطلق آماره

قدر مطلق از یعنی سری زمانی ماناست. اما اگر قدر مطلق آماره شودیمرد H، آنگاه فرضیهباشد

یعنی  شودیم پذیرفتهH، آنگاه فرضیهباشد ترکوچک، فولر –توسط دیکی  شدهارائهمقدار بحرانی

 .ناماناستسری زمانی 

  یافتهتعمیمآزمون دیکی فولر -ب

دارای یک فرآیند خود توضیح  موردبحثبرای آزمون نامانایی ابتدا فرض کردیم که سری زمانی 

. اکنون اگر این فرض صحیح میکردیمرا بر آن اساس آزمون 1مرتبه اول است و سپس فرضیه

باشد، رابطه مورد برآورد برای  pنباشد و سری زمانی تحت بررسی دارای فرایند خود توضیح مرتبه 

صحیحی برخوردار نخواهد شد و این امر موجب خواهد گردید تا جمالت  ییایپو حیتصراز آزمون

. وقتی جمالت خطا دچار خودهمبستگی باشند، دیگر ار خودهمبستگی شوندخطای رگرسیون دچ

دیکی  افتهیمیتعمآن باید از الگوی  یجابهفولر برای مانایی استفاده کرد و  –از آزمون دیکی  توانینم

 ود .فولر استفاده نم –

 مربوط به رابطه رگرسیون زیر tUفرض کنید جمله اختالل

ttt                                                                             1-9رابطه uyty  1 

 زیر باشد : صورتبه pاز مرتبه  ایپادارای یک فرایند خود توضیح 

tptpttt                                                         0-9رابطه uuuu    ...2211 

 ، خواهیم داشت :( جانشین کنیم1-9( را در رابطه )0-9حال چنانچه رابطه )

tptpttitt                                 3-9رابطه uuuyty    ...2211 

1که شودیمباشد، از رابطه زیر نتیجه صادق 1اگر فرضیه ttt yyu.است 

 زیر نوشت : صورتبه توانیم( را 3-9بر این اساس رابطه )

  1-9رابطه
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، شدهمحاسبه t، آماره  0گریدعبارتبهو یا 1که برای آزمون دهندیمدیکی و فولر نشان 

، همان مقادیر 0را دارد. بنابراین مقادیر بحرانی برای آزمون 3حدی راستانداردیغ عیهمان توز

 است. 3آماره مربوط بهبحرانی 

 تشخیصی مدل  یهاآزمون-3-2-2

 همبستگی سریالی جمله پسماند  ایهآزمون-الف

 زیر، برای بررسی فرض عدم وجود همبستگی سریالی وجود دارد: یهاآزمون

 ( DW ) واتسون –آزمون دوربین  – 4

 دوربین  hآزمون   - 1

 (  LMآزمون ضریب الگرانژ )  – 9

وقفه دوربین تنها زمانی که مقدار با  hآماره دوربین همیشه گزارش خواهد شد، ولی آماره 

شامل  یهامدلبرای  LM. آماره متغیر توضیحی ظاهر شود، گزارش خواهد شد عنوانبهمتغیر وابسته 

. آماره فه متغیر وابسته قابل کاربرد استچنین بدون مقادیر با وقمقادیر با وقفه متغیر وابسته و هم

LM   رودیمبرای آزمون فرضیه زیر به کار : 

 هستند .  pسریالی ناهمبسته از درجه  طوربه: جمالت اختالل فرضیه صفر

 هستند . pسریالی همبسته از درجه  طوربه: جمالت اختالل فرضیه مقابل

و  p=4فصلی  یهاداده، p=2ماهه (  3شبه ساالنه )  یهاداده، p=1سالیانه  یهادادهبرای 

 .شودیمدر نظر گرفته   p=12ماهیانه  یهادادهبرای 

   آزمون نرمالیتی -ب

( 4031برا ) -، توسط جارکی بررسی نرمال بودن جمالت پسماندبرا هاآزمونیکی از مفیدترین 

 :ی آزمون فرضیه زیر به کار می رود. این آماره براارائه شده است

 .ت پسماند دارای توزیع نرمال است: جمالفرضیه صفر

 .ت پسماند دارای توزیع نرمال نیست: جمالفرضیه مقابل

 آزمون واریانس ناهمسانی  -ج

 :تبرای آزمون واریانس ناهمسانی ، مدل زیر برآورد شده اس

2222                                                                        3-9رابطه )()(  xauE tt
                          

 :شودیمآزمون  LMهای  زیر بر اساس آماره و فرضیه

 فرضیه صفر : جمالت پسماند واریانس همسان هستند.

 .سان هستندفرضیه مقابل : جمالت پسماند واریانس ناهم
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 مربوطه یاهآزمونو 1هم انباشتگی -3-2-3

 مفهوم هم انباشتگی  -الف

قاعده عمومی آن است ترکیب خطی از متغیرهای نامانا، نامانا خواهد بود و درجه انباشتگی آن 

tx.فرض کنید دو متغیرباشدیمدرجه انباشتگی متغیرهای موردنظر  نیترگبزربرابر با  txو1 به ترتیب 2

در نظر 2و1ترکیب خطی از این دو متغیر نامانا را با ضرایب دلخواه دارند.d2وd1درجه انیاشتگی

 بگیرید:

t                                                                                   0-9رابطه  t tz x x  1 1 2 2 
 این ترکیب خطی دارای خواص زیر است:

4-tz است.نامانا 

)maxبرابر باtzدرجه انباشتگی  -1 , )d d1 dاست.اگر2 d2  باشد، آنگاه خواهیم داشت:1

 

 49-9رابطه 

 

 

dموجب ماناییd1تفاضل مرتبه -9

tx 1
dمی شود ولی1

tx 2
dهنوز نامانا است. زیرا2 d2 است. لذا 1

dیدرجه انباشتگ

tz dبرابر با1 d2  خواهد بود.1

 

 44-9رابطه 

 موجب مانایی همه متغیرها خواهد شد. d2تفاضل مرتبه  -1

 
( )

( )

d

t

d

t

x I

x I





2

2

1

2

(max( , )) ( )d

tz I I  1 

     41-9رابطه 

استثناهایی بر این قاعده یک قاعده عمومی برای متغیرهای نامانا است، ولی  چه تا اینجا مطرح شد،آن

انباشتگی راهی برای انباشتگی یک استثناء بر این قاعده عمومی است. همعمومی نیز وجود دارد. هم

دارای  دهد که متغیرهای نامانا ممکن استانباشتگی نشان میاز انباشتگی است. به طور کلی هم عبور

ترکیب خطی متغیرهای نامانا ممکن است ( باشند. به همین دلیل برای یک رابطه واقعی ) نه کاذب

 درجه انباشتگی کاهش یابد.

                                                           
1-Cointegration 

(max( , )) ( )tz I d d I d 1 2 2  

( )

( )

t

t

x I d

x I d

1 1

2 2

 

(max( , )) ( )d

tz I d d I d d    1
2 1 2 1  

( )

( )

d

t

d

t

x I

x I d d



 

1

1

1

2 2 1
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یکسان بوده و tYوtX، فرض کنید درجه انباشتگی دو متغیرانباشتگیبرای تبیین مفهوم هم

tباشد. حال اگر ترکیب خطی dبرابر با t tu Y X  1 dدارای درجه انباشتگی2 b (باشدb  ،)

آنگاه بردار      1 . نتایج حاصل از ندیگویمرا بردار هم انباشته کننده یا بردار هم انباشتگی 2

 این بحث عبارت است از :

dاگر – 4 b 1 باشد، آنگاه( )tu Iخواهد بود . یعنی ترکیب خطی ازtXوtY .مانا شده است

طای تعادل یا معروف به خtuو ندیگویمخطی را رابطه هم انباشتگی یا رابطه تعادلی  بیترک نیا

t. در حالت تعادل ، رابطهتعادل استانحراف از  tY X  1 برقرار است، ولی چون معمواًل همواره 2

t، لذاوجود داردانحراف از تعادل  t tY X u  1 است. بنابراین ، علی رغم نامانا بودن متغیرها ، بین 2

tیک رابطه تعادلی برقرار است و رگرسیون هاآن t tY X  رگرسیون کاذب نیست( )





  2

1
. 

از بحث فوق باشد.بدین منظور فرض کنید که شرایط  تریعموم تواندیموجود رابطه هم انباشتگی  – 1

 زیر را داشته باشیم:

                                                          49-9رابطه 

( )

( )

( )

t

t

t

X I

Y I

Z I

1
2
2

 

 نیز وجود دارد که انباشته از مرتبه صفر باشد: tZو tYفرض کنید که ترکیب خطی از

,                                 41-9رابطه  ( )t t t tY Z I    1 2 1 

 نیز وجود دارد که انباشته از مرتبه صفر باشد.tXوtتصور کنید که یک ترکیب خطی ازحال 
)                                          40-9رابطه  )t t tX u I   1 2 

که عبارت است  میاداکردهیپانباشتگی یا تعادلی یک رابطه همtZو tYوtXبنابراین بین این سه متغیر

 از :

)    43-9رابطه ) ( )t t t t t t t t tX Y Z X Y Z X u I                1 2 1 1 2 2 1 2 3 

,که ,         3 2 2 1 2 1 1  است.1

)در بررسی رابطه هم انباشتگی، اگر برخی از متغیرها -9 )I ،کندینممشکلی ایجاد  باشند. 

رابطه هم انباشتگی وجود دارد. بنابراین بین  K-1حداکثر  هاآنمتغیر داشته باشیم، بین  Kاگر  – 1

حداکثر دو tZوtYوtXمتغیرفقط یک رابطه هم انباشتگی وجود دارد. اما بین سه tYوtXدو متغیر

 آید. به دستدارد، هر چند که ممکن است فقط یک رابطه  وجود یانباشتگرابطه هم 

نتیجه کلی بحث فوق آن است که برای اجتناب از رگرسیون کاذب بایستی متغیرهای مورد نظر 

نامانایی، بایستی آنها را با استفاده از تفاضل گیری، مانا کنیم و رگرسیون را بر  در صورتشند. مانا با

اساس متغیرهای مانا شده ، برازش کنیم. راه دوم این است که یک ترکیب خطی مانا از متغیرهای 

رسیون کاذب نامانا پیدا کنیم. این رابطه خطی بیانگر یک رابطه تعادلی بلندمدت است که منجر به رگ
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کار رود، هبرای توصیف روابط بلندمدت ب تواندیمنخواهد شد. بنابراین استفاده از رابطه هم انباشتگی 

های دیگری ، مدلبه همین دلیل روابط و نوسانات کوتاه مدت را تبیین نماید. تواندینمهر چند که 

ها مورد استفاده قرار دهند. این مدلمدت و هم روابط تعادلی را که هم نوسانات کوتاه اندشدهمطرح

 های تصحیح خطا یا تصحیح تعادل هستند.معروف به مدل

 انباشتگی  آزمون های هم-ب

جهت وجود دارد و این به دلیل ، گرایش به حرکت هماغلب متغیرهای سری زمانی اقتصادیدر 

ای اقتصادی که . به طور کلی متغیرهمشترک است هاآنوجود روند مشترکی است که در اغلب 

. تخمین نا نامند، متغیرهای ناماو واریانس ( تابعی از زمان باشد مثل میانگین)هاآنخصوصیات آماری 

. بدان دلیل که استناد به نتایج ای نامانا را رگرسیون کاذب نامندمدل رگرسیون با استفاده از متغیره

، تفاضل برای اجتناب از رگرسیون کاذب راهکی. منجر خواهد شد یاکنندهگمراهچنین مدلی به نتایج 

گونه اطالعاتی در خصوص ین مدلی هیچ، ولی چناده از تفاضل متغیرها در مدل استگیری و استف

جمعی متوسل های همبه روش توانیم، . تحت چنین شرایطیکندینمرابطه بلندمدت متغیرها ارائه 

های . به طور کلی روشیرها برآورد کرداذب بودن سطح متغشد و مدل مورد نظر را بدون ترس از ک

 خواهیم پرداخت. هاآناست که در ذیل به برخی از  شدهارائهمتعددی برای آزمون هم انباشتگی 

 4انگل گرنجر ایمرحلهآزمون  دو -1
فرآیندهای هم انباشته ارائه  یسازمدلبرای  یادومرحله، یک روش (4013انگل و گرنجر ) 

 –فولر و دیکی  –ریشه واحد ) مثل دیکی  یهاآزمون. در مرحله اول این روش، با استفاده از اندکرده

، اطمینان حاصل کرده و سپس با یموردبررس( از ریشه واحد داشتن متغیرهای  افتهیمیتعمفولر 

 ، با. در مرحله دومشودیماستفاده از روش حداقل مربعات معمولی، معادله مورد نظر تخمین زده 

، باید آزمون کرد که آیا پسماندهای حاصل از این مدل رگرسیون ) ریشه واحد یهاآزموناستفاده از 

 توانیم؟ فرضیه صفر و مقابل را ( ماناست یا خیر yو  xترکیب خطی از دو سری نامانای  عنوانبه

 زیر بیان کرد: صورتبه

 فرضیه صفر : جمالت پسماند ناماناست.

 ت پسماند ماناست.فرضیه مقابل :  جمال

 ، نتایج زیر قابل استخراج است :آزمون ریشه واحد روی جمله پسماندپس از انجام 

بین  بلندمدت، وجود رابطه مانایی جمالت پسماند پذیرفته شوداگر فرضیه صفر مبنی بر نا – 4

 . شودینممتغیرهای موجود در مدل تأیید 

                                                           
1-Engle-Granger 
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خواهیم کرد که متغیرهای  یریگجهینتگاه باشد، آن ، مانار پسماند حاصل از معادله رگرسیوناگ – 1

 .وجود دارد هاآنو رابطه بلندمدت بین  اندانباشتههم یموردبررس

  4(CRDWرگرسیون هم انباشتگی )  واتسون –آزمون دوربین -2
، اندانباشتهیک روش ساده دیگر برای پی بردن به این مطلب که متغیرهای موجود در مدل هم 

رگرسیون هم انباشتگی است. در این آزمون، فرضیه صفر نامانایی  واتسون –استفاده از روش دوربین 

. روش انجام این آزمون به باشدیمجمالت پسماند رگرسیون و فرضیه مقابل مانایی جمالت پسماند 

ای آزمون مربوط به رگرسیون هم انباشتگی، بر واتسون –این صورت است که از کمیت آماره دوربین 

زیر بیان  صورتبهصفر و مقابل  یهاهیفرض. شودیمبرابر با صفر است استفاده  واتسون –دوربین  کهنیا

 :شوندیم

                                             41-9رابطه 
0:

0:

1 



DWH

DWH  

است. این مقادیر بحرانی  شدهمحاسبهبحرانی مربوط به این آزمون توسط سارگان و بارگاوا  یهاتیکم

 در جدول زیر آمده است.

 CRDWمقادیر بحرانی آزمون  -1-3جدول

 کمیت بحرانی سطح معنادار بودن

4% 044/9 

0% 933/9 

49% 919/9 

 

 بر اساس این آزمون نتایج زیر قابل استخراج است:

از مقادیر بحرانی  ترکوچکمربوط به رگرسیون هم انباشتگی  واتسون –اگر کمیت آماره دوربین  – 4

و در نتیجه متغیرهای الگو هم  شودیمباشد، فرضیه صفر مبنی بر نامانا بودن جمالت پسماند پذیرفته 

 در بلندمدت برقرار نیست.  هاآنرابطه تعادلی بین  گریدعبارتبهانباشته نیستند. 

از مقادیر بحرانی  تربزرگمربوط به رگرسیون هم انباشتگی  سونوات –اگر کمیت آماره دوربین  - 1

نتیجه گرفت  توانیمو بر این اساس  شودیمباشد، فرضیه صفر مبنی بر نامانا بودن جمالت پسماند رد 

 در بلندمدت برقرار است . هاآنرابطه تعادلی بین  گریدعبارتبه. اندانباشتهکه متغیرهای الگو هم 

 

                                                           
1-Cointegrating Regression Durbin Watson 

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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 ( ARDL ) گسترده  هایوقفهآزمون به روش خود توضیح برداری با -3

زیادی است . از  یهاتیمحدودگرنجر دارای  –استفاده از روش هم انباشتگی انگل  یطورکلبه

دار است. از سویی توزیع برآوردهای حاصل از این روش تورش ،کوچک یهانمونهکه در حجم جمله آن

 یهاآمارهاست. بنابراین انجام آزمون فرضیه با استفاده از  رمالنریغحدی برآوردگرهای حداقل مربعات 

وجود یک بردار هم انباشتگی استوار  فرضشیپگرنجر بر  –چنین روش انگل است. هم اعتباریبمعمول 

جود داشته باشد، استفاده از این روش منجر است و تحت شرایطی که بیش از یک بردار هم انباشتگی و

را در خود  مدتکوتاه یهاییایپوبه عدم کارایی خواهد شد. به همین دلیل، استفاده از الگوهایی که 

 یطورکلبه. رندیگیماز الگو شوند، مورد توجه قرار  یترقیدقداشته باشند و منجر به برآورد ضرایب 

 ، وارد شوند.( 0-1) رابطهمتغیرها، همانند  یهاوقفهالگوی پویا، الگویی است که در آن 

43ttttt -9رابطه  ucybxaxy   11 

کوچک، بهتر است تا حد امکان  یهانمونهبرای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در 

 ( در نظر بگیرد. 49-1زیادی برای متغیرها، همانند رابطه )  یهاوقفهاز الگویی استفاده کنیم که تعداد 

40-9رابطه 
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 داریم : در آن( نام دارد که ARDLگسترده ) یهاوقفهالگوی فوق یک الگوی خود توضیح با 

19p-9رابطه 

p LLLPL   ...1),( 2

21 

14ki-9رابطه  ,...,2,1........),( 1

q

iqiiii LbLbbqLb   

L   ، عملگر وقفهW روند زمانی یا ز متغیرهای ثابت مثل عرض از مبدأ، متغیرهای مجازیبرداری ا ،

معادله را برای تمامی حاالت و برای کلیه 4مایکروفیت افزارنرمبا وقفه ثابت است.  یزابرونمتغیرهای 

)، یعنی به تعداد مقادیر ممکن باتیترت )km  است که  یاوقفهحداکثر  m. کندیمبار برآورد  11

 .نیز تعداد متغیرهای توضیحی است  kو   شودیمتوسط محقق تعیین 

بیزین ، حنان کوئین یا ضریب  –در مرحله بعد با استفاده از یکی از معیارهای آکائیک، شوارز 

، از معیار شوارز  499کمتر از  یهانمونه. معموالً در شودیم،یکی از معادالت انتخاب شدهلیتعدتعیین 

 تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. شودیمبیزین استفاده  –

. ضرایب بلندمدت مربوط به شودیمبرای محاسبه ضرایب بلندمدت از همان مدل پویا استفاده 

 :ندیآیماز این رابطه به دست  xمتغیرهای 

11ki-9رابطه  ,...,2,1
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1 .Microfit 

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 



 فصل سوم                                                          روش تحقیق و بررسی روند تحوالت متغیرها 

91 

 

حال برای بررسی این فرضیه که رابطه بلندمدت حاصل از این روش، کاذب نیست، دو راه وجود 

 دارد:

 :ردیگیمدر روش اول، فرضیه زیر مورد آزمون قرار 

19-9رابطه 
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یا رابطه بلندمدت است، چون شرط آنکه رابطه  یخودهمبستگفرضیه صفر بیانگر عدم وجود 

به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد، آن است که مجموع ضرایب کمتر از یک باشد  مدتکوتاهی پویا

. برای انجام آزمون مورد نظر باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و بر مجموع 

 انحراف معیار ضریب مذکور تقسیم شود.

                      11-9رابطه 
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دوالدو و مستر   -رجیتوسط بن شدهارائهاز قدر مطلق مقدار بحرانی  آمدهدستبه tاگر قدر مطلق 

 . شودیم، فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته باشد تربزرگ

ین متغیرهای ، وجود رابطه بلندمدت باست شدهارائه( 4003در روش دوم که توسط پسران و دیگران )

ر فرم تصریح خطا مورد برای آزمون معناداری سطوح با وقفه متغیرها د Fآماره  لهیوسبهتحت بررسی 

. پسران مقادیر بحرانی است راستانداردیغمذکور  F. نکته مهم آن است که توزیع ردیگیم آزمایش قرار

و روند است یا خیر، محاسبه  ل عرض از مبدأمناسب را متناظر با تعداد رگرسورها و اینکه مدل شام

دو گروه از مقادیر بحرانی را ارائه کردند: یکی بر این اساس که تمام متغیرها مانا هستند و  هاآن. کردند

تی در محاسبا F. اگر د( هستنگیری ماناشدهتفاضل بارکی) با یگری بر این اساس که همگی ناماناد

 I(1) یا   I(0)بدون نیاز به دانستن اینکه متغیرها ، یک تصمیم قطعی خارج از این مرز قرار گیرد

محاسباتی فراتر از محدوده باالیی قرار گیرد، فرضیه صفر مبنی بر عدم  F. اگر شودیم، گرفته باشند

از محدوده پایینی قرار گیرد، فرضیه صفر مذکور پذیرفته  ترنییپاوجود رابطه بلندمدت ردشده و اگر 

، غیرقطعی و وابسته به این تی در بین دو محدوده قرار گیرد، نتایج استنباطبامحاس F. اگر هم شودیم

ریشه واحد روی  یهاآزمون. تحت این شرایط، مجبور به انجام باشند I(1) یا   I(0)است که متغیرها 

 .  متغیرها هستیم

 

 

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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  (ECM) خطا  –الگوی تصحیح  -الف-3

، مبنای آماری استفاده از الگوی از متغیرهای اقتصادی یامجموعهوجود هم انباشتگی بین 

 مدتکوتاهدلیل شهرت این الگوها آن است که نوسانات  نیترعمده کندیمتصحیح خطا را فراهم 

تعدیل  یهامدلنوعی از  درواقع هامدل. این دهدیممتغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط 

و  مدتکوتاه، نیروهای مؤثر در پسماند مانا از یک رابطه بلندمدت واردکردنبا  هاآنکه در  اندیجزئ

 . شودیم یریگاندازهسرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت 

 برآورد این مدل شامل دو مرحله است :

 این مرحله شامل برآورد یک رابطه بلندمدت و حصول اطمینان از کاذب نبودن آن است .   مرحله اول :

ضریب تصحیح خطا استفاده  عنوانبه، وقفه پسماند رابطه بلندمدت را در این مرحله مرحله دوم :

 .شودیم( برآورد  10-9کرده و رابطه ) 

10tttt-9رابطه  ecUXbaY  1 

که انتظار  –با عالمت منفی ظاهر شود  کهیدرصورت cخطا یعنی برآورد ضریب  –ضریب تصحیح 

نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود. این ضریب  –چنین باشد  رودیم

و به سمت رابطه  شدهلیتعد، چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته که در هر دوره دهدیمنشان 

 . شودیمبلندمدت نزدیک 

 آزمون به روش جوهانسن– 4

ا با استفاده انباشتگی بین متغیره، تعیین و برآورد بردارهای هم ننسجوها درروش کهییازآنجا

، در این بخش رونیازا، ردیگیممیان آن متغیرها صورت 4(VARبرداری )از ضرایب الگوی خودتوضیح

 .شودیم ارائهو سپس توضیحات مربوط به روش جوهانسن  شدهپرداخته VARابتدا به توضیح الگوی 

 (VAR)الگوی خود توضیح برداری  -الف  -4
tyگذشته ) یهازمانعالوه بر مقادیر  VARدر فرم ساختاری  1(مقادیر جاری متغیرها )ty )

 .شودیموارد  از معادالتنیز در هر یک 

t... 13-9رابطه  t t p t p ty y y y u         1 1 2 2 

 

. هر یک دهندیمنشان  VAR(p)، لذا آن را با است pبرابر  VAR، مرتبه در این معادله کهییازآنجا

 از : اندعبارتاز اجزای این معادله 

                                                           
1- Vector Autoregressive 
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    27-3رابطه 

, , ,

, , ,

, , ,

,

, , ,...,

t m

t m

t

m mmt

j j m j

j j m j

j

m j m j mm jm

y

y
y

y

j m

 

 


 

  

  

  

    
   

 
    
   
   

   

  
  
      
  
  
    

1 12 1

2 21 2

1 2

11 12 11

21 22 22

1 2

1
1

1

1 2

 

 زیر نوشت: صورتبه توانیمام را iبنابراین معادله 

    28-3رابطه

, , , ; , ,...,
p p pm

it ik kt i i j t j i j t j im j mt j it

k j j j
k i

Y Y Y Y Y u i m      

   


         1 1 2 2
1 1 1 1

1 2 

itu  میانگین صفر و واریانسui
 چنین جمله خطای خودهمبستگی ندارد و همitu، دارد. عالوه بر این2

 یک معادله با معادله دیگر، همبستگی ندارد.

 VAR( شدهحلفرم استاندارد ) فرم  -ب  – 4

که  باشدیم VAR شدهحلمعروف شده است، فرم  VAR یهامدل عنوانبهچه معموالً آن

. شودیممقادیر گذشته آن متغیر و سایر متغیرها نوشته  برحسب، مقادیر جاری یک متغیر طبق آن

( در13-9با ضرب طرفین معادله ) توانیمبدین منظور  1 شدهحل، فرم VAR  آورد. به دسترا 

t...10-9رابطه  t t p t p ty A A y A y A y        1 1 2 2 
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 ام عبارت است از :iمعادله 
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 99-9رابطه
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( هر یک از جمالت خطا، ترکیب خطی از جمالت خطای 99-9( یا )10-9در سیستم معادالت )

VAR( ساختاریtu است. بنابراین)کهیدرحالitu همبستگی ندارند، ولیها با یکدیگرit ها

 عبارت است از :tکوواریانس –همبستگی دارند. ماتریس واریانس 

        94-9رابطه
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، با توجه بهدهیمنشان را باtuاگر ماتریس واریانس
t tu    ، خواهیم داشت :1

   91-9رابطه

var( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )t t t t t t tE E u u E u u                        
1 1 1 1 1 1 

  

 و یا :

                                                                             99-9رابطه      

 مقید و نامقید VAR -ج  – 4

نامقید  VARهیچ محدودیتی اعمال نشده باشد، آن را  VARاگر روی ضرایب مدل 

 .ندیگویممقید  VARاعمال شود، آن را  ییهاتیمحدود، حال اگر روی برخی از ضرایب .ندیگویم

 VARدر برخی از معادالت برابر صفر قرار داده شود، تبدیل به  هاوقفهچنین اگر ضرایب برخی از هم

 .دشویممقید 

  VAR یهامدلانتخاب طول وقفه در  -د  – 4

است. در  یینماراستاستفاده از نسبت  VAR یهامدلتعیین طول وقفه در  یاهراهیکی از 

این روش مبتنی بر  درواقعمتفاوت را مقایسه نمود.  یهاوقفهبا  VARدو مدل  توانیم، این روش

بیشتری دارد، مدل نامقید و  یهاوقفه، مدلی که ید است. در اینجامقایسه دو رگرسیون مقید و نامق

وقفه و  P، اگر مدل نامقید دارای مثالعنوانبه .باشدیمکمتری دارد، مدل مقید  یهاوقفهمدلی که 

qمدل مقید دارای p  برای هر معادله  شدهاعمال یهاتیمحدودوقفه باشد، در این صورت تعداد

برای هر معادله  هاتیمحدوددو مدل است. لذا تعداد  یهاوقفهدر تفاوت اد متغیرها ضرببرابر با تعد
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)برابر با  )p q m وقفه و مدل  3اگر دو معادله وجود داشته باشد که در آن مدل نامقید  .باشدیم2

وقفه داشته باشد، در این صورت برای هر معادله  0مقید  3 2 محدودیت و برای کل سیستم  6

 6 2  محدودیت وجود خواهد داشت. 12

زیر  صورتبهکه  شودیماستفاده  یینماراستبرای مقایسه دو مدل مقید و نامقید از نسبت 

 :شودیمتعریف 

ˆ                            91-9رابطه   ˆ(log logR URLR T    

 

کوواریانس جمالت خطا است.-ماتریس واریانسR وUR به ترتیب مربوط به مدل مقید و نامقید

qدارد، تفاوتی با مدل مقید که وقفه Pاگر مدل نامقید که وقفه  .باشندیم p ،دارد، نداشته باشد

، استفاده نمود، کمتری دارد یهاوقفهمدلی که  توانیمکوچک خواهد شد. در این صورت LRآنگاه 

طوالنی دارد، نخواهد داشت. توجه  یهاوقفهدهندگی آن تفاوتی با مدل نامقید که زیرا قدرت توضیح

 است. هاتیمحدوداست که درجه آزادی آن معادل با تعداد 2توزیع دارایLRشود که

 -(، شوارتزAICاز معیارهای اطالعات مانند آکائیک ) توانیم، یینماراستعالوه بر نسبت 

 از: اندعبارت( استفاده نمود که HQICکویین) -( وحنانSICبیزن )

                                90-9رابطه  

ˆlog

ˆlog log( )

ˆlog log(log( ))

K
AIC

T

K
SIC T

T

K
HQIC T

T


  


  


  

2

2

 

  

̂کوواریانس جمالت خطا،-ماتریس واریانسT  تعداد کل مشاهدات وK  تعداد کل متغیرهای

mمعادالت است که برابر با یدر تمامتوضیحی  p m2باشدیم. 

 روش جوهانسن -هـ  – 4

 ن ضرایب با روش حداکثر درستنماییتخمی - 1 -هـ  -4

( FIML4روش تخمین جوهانسن مبتنی بر روش حداکثر درستنمایی با اطالعات کامل )

rاست.اگر m باشد، برای مدلVECM1زیر تشکیل داد: صورتبهتابع درستنمایی را  توانیم 

                                                           
1-Full Information Maximum Likelihood 

2- Vector Error Correction Model 
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)*             93-9رابطه , , | , ,..., ) ln( ) ln
T

m
i T t

t

T T
L A y y y   



       1
1 2

1

12
2 2 2

 

رهیدومتغ، در یک رگرسیون . طبق این قضیهشودیماستفاده 4ویوگ-در اینجا از قضیه فریش

t t t tY X X u     1 1 2  آورد: به دسترا بر اساس سه مرحله زیر 2توانیم2

4-tYرا رویtX t) میکنیمبرازش 1 t tY a a X u  1 1 که  میکنیمآن را حساب  یهاماندهیباق( و 1

tXاست که اثراتtYبیانگر آن مقدار از  است. شدهحذفاز آن 1

1 -tX tXرا روی2 t.)میکنیمبرازش 1 t tX b b X u  2 1 1  میکنیمآن را حساب  یهاماندهیباق( و 2

tXکه بیانگر آن مقدار از tXاست که اثرات2  است. شدهحذفاز آن 1

9 -tu1را رویtu2برازش کرده و2 میکنیمرا تعیین(.t t tu u  1 2 2) 
 .میبریمبه کار  VECMدر مدل مبحث فوق را برای تخمینمشابه 

tyرویtyکه در آن میکنیمابتدا رگرسیون زیر را برآورد  – 4  همان  درواقعها برازش شده است. 1

tyاست که VECMمدل 1 رابطه تعادلی بلندمدت )یعنیگریدعبارتبه است. شدهحذفاز آن ،

ty   است. شدهآن حذف(از 1
)                        91-9رابطه  )...t t t p t p ty B y B y B y             1 1 3 3 1 1 

 

*یجابهدر اینجا 

iA ازjB این مدل را که با یهاماندهیباق .میاکردهاستفادهˆ
t یاtr میدهیمنشان ،

tyاست که اثراتtyاز آن مقداربیانگر    است. شدهحذفاز آن 1

tyکه در آن  میکنیمحال رگرسیون زیر را برآورد  – 1 1را رویt jy  میکنیمها برازش: 

)                                 93-9رابطه )...t t t p t p ty B y B y B y             1 1 1 2 2 1 1 1 

ˆاین مدل را با یهاماندهیباق
t1 یاtr1 آن مقدار از برابر باکه  میدهیمنشانty 1است که توسطt jy 

 .شودینمتوضیح داده  ها
t) یعنی اثرمییگویمخالص tyراtrبدین ترتیب – 9 jy  است( و شدهحذفها از آنtr1 راty 1

t)یعنی اثرمییگویمخالص  jy  است(. حال اگر شدهحذفها از آنtr را رویtr1 برازش کنیم، بدین

tyیخالص را روtyمعنی است که  1 تخمین توانیمکه با برآورد آن  میاکردهخالص برازش به را

 آورد . دست

                   90-9رابطه 
,...,

( , )

t t t

t m

r r t T

N





   



1 1
  

 :میسینویمزیر  صورتبهمدل فوق را 

t                                                                                   19-9رابطه  t tr r  1 

                                                           
1-Frish-Waugh Theorem 
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-9را برای معادالت ) OLSروش  یهاماندهیباقکوواریانس  -قبل از ادامه بحث ابتدا ماتریس واریانس

 :میکنیم( تعریف 90

                                                          14-9رابطه 

var( ) ( )

var( ) ( )

cov( ) ( )

t t t

t t t

t t t t

E S

E S

E S S

  

  

   

 

 

  

1 1 1 11

1 1 1 1

 

  

وitrام مقادیرtام در سال iاست، لذا برای معادله  آمدهدستبه tr1وtrصورتبه هاماندهیباق ازآنجاکه

itr1 کهرا داریم,...,i m1  و,...,t T1برای تخمینباشدیم .S  ،S11  وS و Rابتدا ماتریس1

R1 مثالعنوانبه. میدهیمرا تشکیل R: عبارت است از 

 11-9رابطه 

 

T

T

T

m m mT m T

t

t

t

mt

r r r

r r r
R r r r

r r r

r

r
r

r



 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11 12 1

21 22 2
1 2

1 2

1

2

 

  

. بنابراین باشدیم mخطاهای معادله  m، سطر اول بیانگر خطاهای معادله اول و سطر Rدر ماتریس

tr برداری ستونیm 1است(ماتریس یهاستونR که خطاهای معادله اول تا )m  را برای سالt ام

 .دهدیمنشان 

 ، خواهیم داشت:R1و Rبا استفاده از

                                   19-9رابطه
T T T

t t t t mt

t t t

T T T

t t t t mt

t t t

T T T

mt t mt t mt

t t t

r r r r r

r r r r r
S R R

T

r r r r r

S R R

S R R

  

  

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  





  

  

  

2
1 1 2 1

1 1 1

2
2 1 2 2

1 1 1

2
1 2

1 1 1

11 1 1

1 1

1

 

 زیر نوشت: صورتبهروابط فوق را  توانیمو یا 
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                11-9رابطه 
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T T
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t t t t mt

t t

mt

T

t t
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T
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t
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r
S r r r r r

T T
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1 2

1 1

11 1 1
1

1 1
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1 1
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1 1
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1
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حال برای برآورد  میدهیم، تابع درستنمایی را تشکیل: 

                        10-9رابطه
( , , ) ( ) exp( )

( ) exp ( ) ( )

TT
T

t t

t

TT
T

t t t t

t

L

r r r r

    

  

 



 



    

 
        

 





12

1

12
1 1

1

12
2

12
2

 

 ، برآورد حداکثر درستنمایی عبارت است از :نسبت به یریگمشتقبا 

ˆ( ) ( )S S      1
1 11 

 خواهیم داشت:نسبت به یریگمشتقو با 

                       13-9رابطه 

ˆ ( , ) ( )( )

( )

T T

t t t t t t

t t

T T T T

t t t t t t t t

t t t t

r r r r
T T

r r r r r r r r
T

S S S S

     

   

   

 

   

      

          

      

 

   

1 1
1 1

1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 11

1 1

1
 

 :میآوریم به دستبرحسبرا  ̂دادهقرار یجابه
ˆ                                 11-9رابطه  ( ) ( )S S S S        1

1 11 1 

است، لذا حداکثر شدن تابع درستنمایی ̂( فقط تابعی از11-9تابع درستنمایی طبق ) ازآنجاکه

 است.نسبت به̂معادل با حداقل شدن

minˆ                                13-9رابطه  ( ) ( )S S S S


        1
1 11 1 

ˆدترمینان ( ) زیر نوشت: صورتبه توانیمرا 

 

                        10-9رابطه 
( )

ˆ ( )
S S S S

S
S

 


 

 
 



1
11 1 1

11
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ˆصورتبهبرای ادامه بحث بهتر است عبارت فوق را  ( ) ( )S f  بنویسیم که( )f  عبارت

 است از :

)                  09-9رابطه  ) , ,
M

f M S S S S N S
N

 


 




   


1
11 1 1 11 

 :میکنیمرا حساب ̂لگاریتم 

                                    04-9رابطه 
ˆln ( ) ln ln ( )

ln ( ) ln ln

S f

f M N

 

    

  

  
 

lnاز ( )f نسبت به شودیمزیر  مسئلهکه منجر به حل  میدهیممشتق گرفته و برابر با صفر قرار: 

                        01-9رابطه
( )

( ) ( )

S S S S S

S S S S S S S S



 



 

  

       

1
11 11 1 1

1 1
11 1 1 11 1 11 1

 

اگر از تبدیل  1:استفاده کنیم، خواهیم داشت 

S                                   09-9رابطه  S S S  1
11 1 1 

 و یا : 

 

S                                   01-9رابطه  S S S   1 1
11 1 1 

Sسیماترژهیوفوق معادل با یافتن مقادیر  مسئلهحل  S S S 1 1
11 1 Sیا 1 S S S 1

11 1 است. از 1

طرف دیگر ،هر یک از مقادیر ویژه بیانگر ضریب همبستگی کانونی است. عالوه بر این ، چون ماتریس 

mآن غیر منفی هستند) ، لذا مقادیر ویژهاست مذکور مثبت معین     1 (. از طرف 2

 :میدهیمنشان iام را داریم که آن را باi، بردار ویژه 1دیگر، متناسب با مقادیر ویژه 

)                            00-9رابطه  ) i iS S S S    1 1
11 1 1 

 خواهیم داشت:S11ضرب طرفین دربا 

)                                  03-9رابطه  ) i iS S S S   1
1 1 11 

iام هر یک از عناصر آن را برiبردار ویژه  یسازنرمالبرای  i  یاگونهبه،  کنندیمتقسیم 

iشده ، رابطه بردار نرمالکه برای  i  1 دیگر  یاگونهبهبرقرار گردد. ولی در اینجا بردارهای ویژه

iیک از عناصر آن را بر هرام ، iبردار ویژه  یسازنرمال. برای شوندیمنرمال  iS 
 میکنیمتقسیم 11

i، شرطمیدهیمنشان iنرمال شده که با بردارصورت. در این  iS  11  .کندیمرا تأمین 1

                                                                     01-9رابطه  
i i

i iS

 

 




11

1 
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ام است. بدیهی i، همان بردار هم انباشتگی میدهیمنشان iام  که باiبردار ویژه نرمال شده 

. لذا به ازای دیآیم به دستانباشتگی ( هم)دار ویژه غیر صفر، یک بردار ویژهاست که متناسب با هر مق

r ، مقدار ویژه غیر صفرr انباشتگی داریم.بردار هم 

 زیر نوشت: صورتبه توانیمرا ̂حال

        03-9رابطه

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆmin min ( ) min ( ) ... ( )( )...( )m mS f S f S S
  

               
 1 2 1 21 1 1

 

  

 عبارت است از :̂بنابراین

ˆˆ                                                                              00-9رابطه  ( )
m

i

i

S 


  
1

1 

 لگاریتم تابع درستنمایی عبارت است از :ثابت است ، لذا حداکثر Sچون

maxˆثابت                                                             39-9رابطه  ln ( )
m

i

i

T
L 



   
1

1
2

 

 یین تعداد بردارهای هم انباشتگی تع - 2 -هـ  -4

با توجه به ماتریس انباشتگی ( ) همبیانگر روابط تعادلیهای ویژه که تعداد بردار

انباشتگی وجود دارد و بقیه ) یعنی بردار هم r. لذا فقط باشدیم( )مرتبه ماتریس rهستند، برابر با 

r-m  ماتریس. در این صورتباشندیمبردار ( بیانگر روابط مانا ، یک ماتریسm r است که شامل

برابر صفر  هایی که مربوط به بردارهای نامانا هستند،iبردار هم انباشتگی است. در نتیجه ، rفقط 

 صفر است.غیر هاآنهای مربوط به iانباشتگی وجود دارد کهبردار هم r، حداکثر خواهند بود. بنابراین

 جوهانسن 4آزمون اثر - 3 -هـ  -4

HوHیهاهیفرض. میکنیم، از آزمون فرضیه استفاده برای تعیین مقادیر ویژه غیر صفر 1

 از : اندعبارت

                                           34-9رابطه 
: ,..., , ...

: , ,...,

r r r m

i

H

H i m

    



      

 

1 1 2

1 1 2
 

Hو فرضیه rبرابربیانگر آن است که مرتبه ماتریسHفرضیه بیانگر آن است که مرتبه ماتریس1

HوHیهاهیفرضاست. بنابراین  mبرابر   از : اندعبارت1

                                                           
1-Trace 
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                                                                               31-9رابطه 
: ( )

: ( )

H rank r

H rank m

 

 1

 

 

Hدر مقابلHبرای آزمون فرضیه . با حذف جمالت مشترک از میکنیماستفاده  یینماراستاز نسبت 1

 ، نسبت درستنمایی عبارت است از :خرجم وصورت 

                                                                      39-9رابطه 

ˆ( )
( )

( ) ˆ( )

r

i

i

m

i

i

L H
LR

L H











 







1

1

1

1

1
 

 :شودیمنشان داده trتابع فوق معروف به آماره آزمون اثر جوهانسن است که با 

                          31-9رابطه   ˆln ( ) ( ) ln( )
m

tr i

i r

LR L H L H T 
 

       1
1

2 2 1 

tr فرضیهH که آیا  کندیمرا آزمونr  ازآنجاکهبردار هم انباشتگی وجود دارد یا خیر. توجه شود که

ln( ) 1وln( )  لذااست ،trکهیوقتiبرابر صفر است و وقتیها صفر باشند ،i ها به سمت

 منفی است.tr، لذارودیمبه سمت   tr،کنندیممیل 4

H:برای انجام این آزمون از آزمون فرضیه r  اگرمیکنیمشروع .H پذیرفته شد، آزمون را متوقف

H:.اگرمیکنیم r رد شد، آزمون:H r 1 اگر .میکنیمرا بررسیr 1 پذیرفته شد، بدان معنی

H:اگر انباشتگی وجود دارد.هم بردار کیاست که  r 1آزموند، شرد:H r   .میکنیمرا بررسی  2

rتا به میدهیماین مراحل را ادامه  m.برسیم 

 مقادیر ویژه ترینبزرگآزمون  - 4 -هـ  -4

. بدین میکنیم، پیدا را که از نظر آماری معنادار است مقادیر ویژه نیتربزرگدر این روش 

 :میکنیمزیر را آزمون  یهاهیفرضمنظور 

                                     30-9رابطه 
: ,..., , , ,...

: ,..., , , ,...

r r r m

r r r m

H

H

    

    

 

 

     

     

1 1 2

1 1 1 2

 

 فرضیه، بعد از ساده نمودن آن عبارت است از :نسبت درستنمایی برای آزمون این 

                                                                      33-9رابطه 
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 :میدهیمنشان maxاین نسبت را ساده کرده و آن را با

                31-9رابطه max
ˆln ln ( ) ln ( ) ln( )rLR L H L H T         1 12 2 1 
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 بردارهای هم انباشتگی  سازینرمال - 5 -هـ  -4

ضریب آن متغیر  یسازنرمال، نیاز به اشتگی برای یک متغیر اقتصادی خاصتفسیر رابطه هم انب

این بحث مشابه با آن چیزی است که در  قرار دهیم. 4دارد. بدین معنی که ضریب آن را بایستی برابر 

صورتبه. مثاًل وقتی معادله رگرسیون را میدهیممدل رگرسیون ساده انجام 

t t t tY X X u     2 2 3 متغیر وابسته  عنوانبه( را tYنجایدر ا) رهایاز متغ، یکی میسینویم 3

ون که شامل چند متغیر تصادفی . در یک مدل رگرسیمیریگیم 4و ضریب آن را برابر  میاکردهانتخاب 

 بگیریم. 4یک متغیر را وابسته بنامیم و ضریب آن را برابر  اشتباهبه، است

برای  انباشتگی بایستی به مفهوم اقتصادی و آماری آن توجه کنیم.رابطه هم یسازنرمالدر 

، وجودنیباامعنی و مفهوم داشته باشد.  تواندینمو نامرتبط  یمعنیبیک ضریب  یسازنرمالمثال، 

tXبر اساس یسازنرمالانباشتگی وجود دارد. و رابطه هم تفاوت مهمی بین مدل رگرسیون tXیا1 در  2

 ،در یک رابطه هم انباشتگی کهیدرحال، دهدیم، تخمین ضرایب را تغییر یک مدل رگرسیون

 ، مستقل از انتخاب متغیر انتخابی است.بین ضرایب یهانسبت

 خطی هایمحدودیتشناسایی روابط هم انباشتگی و آزمون  - 6 -هـ  -4

بدین معنی است که در بلندمدت، متغیرها به  انباشتگی داشته باشیم،اگر بیش از یک بردار هم

، شناسایی یک رابطه تعادلی بلندمدت بدون هم ارتباط دارند. در چنین مواردیمتفاوتی با یهاوهیش

ت. بنابراین شناسایی بردارهای اس رممکنیغ، شودیماعمال قیود اضافی که از تئوری اقتصادی ناشی 

rانباشتگی نکته بسیار مهمی است. وقتی هم 1ماتریسباشد ، فردمنحصربه طوربه توانینمرا 

 کامالً اختیاری است.زیرا تجزیه ماتریس تخمین زد.

*                                                              33-9رابطه  *( )( )B B         1 

̂و*̂اندازه تابع درستنمایی را حداکثر کی به دونباشتگی هستند که هر اتخمین بردارهای هم

استفاده  یسازنرمالبه همین دلیل است که از قاعده  در هر دو حالت، یکسان است.، زیراکنندیم

را بدون اعمال محدودیت شناسایی نمود. بدیهی است که وتوانینمدر چنین شرایطی  .شودیم

انباشتگی بردار هم محدودیت مستقل روی هر rبردار هم انباشتگی داریم، لذا بایستی حداقل  rچون 

rاعمال کنیم. بدین ترتیب ، یک روی هر بردار ازآنجاکهبردار اعمال کنیم.  rمحدودیت الزم است روی 2

، لذا تعداد قیدهای الزم برای شناسایی هر بردار میکنیمنرمال نمودن اعمال  صورتبهمحدودیت را 

rبرابر با 1.است 

mبردار ستونیiباشد،ام ماتریسiستون iاگر بردار 1است( و اگرiRیهاتیمحدود 

ikماتریسiRباشد)iیبر رو شدهاعمال m) صورتبهرا  هاتیمحدود، آنگاه استi iR o  نشان

iبیترت نیبد .میدهیم iR o شاملr 1 محدودیت برای بردار هم انباشتگیiاین باشدیم ام .

ikام بایستیiانباشتگی شناسایی بردار هم شرط بیانگر آن است که برای r 1 .باشد 
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 روند تغییرات متغیرهای تحقیق -3-3
 هاشاخصبرای این  ازیموردن یهادادهمختلفی در ارتباط هستیم.  یهاشاخصدر این تحقیق با 

از  هاشاخصجهت شناسایی روند تغییرات این  بخش. در این است شدهاستخراج مرکز آمار ایران،از 

 .گرددیمنمودارهای خطی مرتبط استفاده 

 

 4931-01 یهاسالروند تغییرات شاخص فقر طی  :1-3نمودار 

. با نوسان همراه بوده است4931-01 هایسالمطابق نمودار، شاخص فقر در ایران طی 

ها نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است ، مقدار شاخص فقر در برخی از سالگریدعبارتبه

 که بیشترین یاگونهبه، این روند با کاهش همراه بوده است. نسبت به سال گذشته هاسالو در برخی 

با میزان  4931و کمترین مقدار شاخص فقر در سال  11/9با میزان  4930مقدار شاخص فقر در سال 

روند کاهش داشته و  4933تا  4931میزان شاخص فقر طی سال  درمجموعبوده است.  990/9تقریبی 

ی این با اندکی افزایش همراه بوده است، بدین معنی که میزان فقر در جامعه ط 4901تا سال  بعدازآن

است. الزم به تذکر است که شاخص فقر سن بین یک)در حالتی که درآمد کلیه افراد  افتهیشیافزادوره 

 .کندیمجامعه برابر صفر باشد( و صفر)در حالتی که فردی فقیر در جامعه وجود نداشته باشد( تغییر 
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 4931-01 هایسالروند تغییرات مخارج تأمین اجتماعی طی  :2-3نمودار 

در ابتدا روندی تقریباً 4931-01 یهاسالمطابق نمودار، مخارج تأمین اجتماعی در ایران طی 

که  یاگونهبهصعودی و همراه با نوسانات ساالنه بوده است.  طوربهیکنواخت داشته است اما در ادامه 

دار واحد و کمترین مق 0991900با میزان 4933بیشترین مقدار مخارج تأمین اجتماعی در سال 

 واحد بوده است.  1403با میزان  4931مخارج تأمین اجتماعی در سال 

 

 4931-01 یهاسالروند تغییرات نرخ رشد اقتصادی طی  :3-3نمودار 

. با نوسان همراه بوده است4931-01 یهاسالمطابق نمودار، نرخ رشد اقتصادی در ایران طی 

نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده  هاسال، مقدار نرخ رشد اقتصادی در برخی از گریدعبارتبه

که  یاگونهبه ، این روند با کاهش همراه بوده است.نسبت به سال گذشته هاسالاست و در برخی 
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واحد و کمترین مقدار نرخ رشد 1/49با میزان  4930بیشترین مقدار نرخ رشد اقتصادی در سال 

 واحد بوده است.  -1/0با میزان  4930دی در سال اقتصا

 

 4931-01 یهاسالروند تغییرات مخارج دولتی طی : 4-3نمودار 

در ابتدا روندی تقریبًا یکنواخت 4931-01 یهاسالمطابق نمودار، مخارج دولتی در ایران طی 

که  یاگونهبهصعودی و همراه با نوسانات کوتاه ساالنه بوده است.  طوربهداشته است اما در ادامه 

میلیارد ریال و کمترین مقدار 0/4433191با میزان  4909بیشترین مقدار مخارج دولتی در سال 

 میلیارد ریال بوده است.  9/9311با میزان  4931مخارج دولتی در سال 
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 4931-01 یهاسالروند تغییرات نرخ بیکاری طی  :5-3نمودار 

با نوسان همراه بوده است . 4931-01 یهاسال، نرخ بیکاری در ایران طی مطابق نمودار

نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است  هاسال، مقدار نرخ بیکاری در برخی از گریدعبارتبه

که بیشترین  یاگونهبهنسبت به سال گذشته، این روند با کاهش همراه بوده است.  هاسالو در برخی 

با  4910واحد و کمترین مقدار نرخ بیکاری در سال 9/41با میزان  4910مقدار نرخ بیکاری در سال 

 واحد بوده است. 4/0میزان 

 

 4931-01 یهاسالروند تغییرات نرخ باسوادی طی  :6-3نمودار 

9

10

11

12

13

14

15

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

UN

55

60

65

70

75

80

85

90

95

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

LR
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روندی صعودی و همراه با نوسانات کوتاه 4931-01 یهاسالمطابق نمودار، نرخ باسوادی در ایران طی 

واحد  1/30با میزان 4901که بیشترین مقدار نرخ باسوادی در سال  یاگونهبهساالنه را دارا بوده است. 

 واحد بوده است.  0/03با میزان  4931و کمترین مقدار نرخ باسوادی در سال 

 

 خالصه فصل

اقتصادی،نرخ نرخ رشد  نرخ بیکاری، مخارج تأمین اجتماعی،ه بررسی روند تحوالت در این فصل ب

در پرداخته است. 4931-4901کشور ایران طی سال های روی فقر را در  مخارج دولتو  باسوادی

بخش دوم فصل حاضر نیز به بررسی روش تحقیق مطالعه ی حاضر پرداخته شد. روش تحقیق مطالعه 

 می باشد. سری زمانیی حاضر روش 
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 مقدمه  -4-1
چنین با در فصل قبل و هم شدهیمعرف یهامدلدر این فصل، با توجه به مبانی نظری و 

، مخارج تأمین اجتماعی، مربوط به شاخص فقر 4931-4901 یهاسالسری زمانی  یهادادهاستفاده از 

ر ، به بررسی اثر مخارج تأمین اجتماعی بمخارج دولتی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ باسوادی و نرخ بیکاری

در این مدل از نوع سری زمانی  مورداستفاده یهادادهفقر در ایران پرداخته خواهد شد. نظر به اینکه 

، لذا باشدیم هادادهسری زمانی، موضوع مانایی این نوع  یهادادهبوده و یکی از مسائل مهم مربوط به 

 اخته خواهد شد. و سپس به برآورد مدل پرد شدهیبررسدر این فصل، ابتدا مانایی متغیرها 

 در تحقیق  مورداستفادهمتغیرهای  -4-2 
 در تحقیق مورداستفادهمتغیرهای   :1-4جدول 

 نام متغیر نماد متغیر

PI شاخص فقر 

SSR مخارج تأمین اجتماعی 

G مخارج دولتی 

EG نرخ رشد اقتصادی 

LR نرخ باسوادی 

UN نرخ بیکاری 

  هاآنو توصیف  های آماری متغیرهای تحقیقشاخص -4-3

است.  موردمطالعهتحقیق، توصیف متغیرهای  یهاداده لیوتحلهیتجزیکی از فرایندهای 

است. متغیرهای  1-1در جدول  ذکرشده یهاشاخصآماری تحقیق مرتبط با  یهادادهاطالعات و 

 توصیف برای. است4901تا  4931یهاسالو در دامنه  ساالنه صورتبهمشاهده  99تحقیق متشکل از 

 کشیدگی و چولگی ،معیار انحرافمیانه،  میانگین، یهاشاخص از متغیرهای تحقیق یهایژگیو

 .خواهد شد پرداخته تحقیق متغیرهای توصیف و بررسی به ادامه در. است شدهاستفاده
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 های آماری متغیرهای تحقیقشاخصتوصیف جدول  :2-4جدول

 PI SSR G EG LR UN هامتغیر

 94 94 94 94 94 94 تعداد

 13/44 93/13 110/9 0/139100 4103190 44/9 میانگین

 3/44 0/31 1/9 9/19111 039003 910/9 میانه

انحراف 

 معیار
930/9 4300143 1/939109 133/0 03/0 140/4 

 43/9 -34/9 -101/9 43/4 10/9 30/4 چولگی

 911/1 11/1 40/9 00/1 03/4 91/3 کشیدگی

 محاسبات تحقیق منبع:

، میانه  44/9، با میانگین قر استکه بیانگر شاخص ف PIمتغیر ، مثالعنوانبهمطابق جدول فوق و 

از حاکی  مثبتچولگی . باشدیم 91/3و کشیدگی  30/4، دارای چولگی 930/9و انحراف معیار  910/9

کشیدگی . قیاس واقع استم راستمرکزی در دامنه  یهاشاخصمشاهده از  نیتردورافتادهاست که آن 

است که تراکم از این بیانگر بلند بودن منحنی توزیع در مقایسه با توزیع نرمال است و حاکی  مثبت،

 مرکزی شدیدتر است. یهاشاخصدر حول  هامشاهده

 نتایج آزمون ریشه واحد  -4-4
 توانیم، باشدیمدیکی فولر مطرح  افتهیمیتعمآزمون  صورتبهاز آزمون ریشه واحد که 

 ولرفسری زمانی بهره جست. در این روش، آماره آزمون دیکی  یهادادهبررسی مانایی  منظوربه

 t. اگر مقدار میینمایممقایسه  4را با مقادیر مک کینون  شدهمحاسبه tهمان  درواقعیا  افتهیمیتعم

مانا است. نتایج آزمون  موردنظرکه متغیر  میریگیماز مقادیر بحرانی بود، نتیجه  تربزرگ آمدهدستبه

 ( آمده است .9-1ریشه واحد برای متغیرهای تحقیق در جدول)

 

 

 

  

                                                           
1-Mackinnon Critical Value 
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  افتهیمیتعمنتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر  :3-4جدول 

 مقادیر مک کینون
 متغیر ADFآماره 

49% 0% 4% 

34/1- 00/1- 39/9- 19/49- PI 

31/1- 00/1- 10/9- 311/9 SSR 

10/9- 31/9- 143/1- 31/9- G 

31/1- 01/1- 33/9- 00/1- EG 

31/1- 03/1- 31/9- 3/1- LR 

31/1- 03/1- 31/9- 343/1- UN 
 محاسبات تحقیق منبع:

و  PI ،Gبرای متغیرهای  ADF، مقدار آماره است شدهدادهنیز نشان  9-1که در جدول  گونههمان

EG  است، لذا این متغیرها در سطح مانا هستند و  تربزرگ %0از مقدار آماره مک کینون در سطح

از مقدار آماره مک کینون در سطح  UNو  SSR ،LRبرای متغیرهای  ADFمقدار آماره  کهییازآنجا

است، لذا این متغیرها در سطح مانا نیستند و به همین دلیل آزمون مانایی برای تفاضل  ترکوچک 0%

 آورده شده است .  1-1یج در جدول و نتا شدهانجاماول این متغیرها مجدداً 

 

 برای تفاضل اول متغیرها  افتهیمیتعمنتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر  :4-4جدول 

 مقادیر مک کینون
 متغیر ADFآماره 

49% 0% 4% 

31/1- 01/1- 33/9- 14/1- LR 

31/1- 01/1- 33/9- 19/0- UN 

10/9- 31/9- 11/1- 11/0- SSR 

 محاسبات تحقیق منبع:

نیز آمده است، تفاضل اول کلیه متغیرهای فوق )که در سطح نامانا  1-1که در جدول  گونههمان

 ( مانا است. اندبوده

که برخی از متغیرهای مدل در سطح مانا هستند  شودیم، مشخص 1-1و  9-1مطابق نتایج جداول 

هستند(، به  I(4) گریدعبارتبهماناست ) هاآنهستند( و برخی دیگر تفاضل اول  I(9) گریدعبارتبه)

از تفاضل  ستیبایماینکه از مقادیر متغیرها استفاده کنیم،  یجابههمین دلیل برای تخمین مدل 
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استفاده کنیم. اما، تخمین مدل با استفاده از تفاضل مرتبه اول متغیرها باعث از دست  هاآنمرتبه اول 

. برای حفظ این اطالعات ارزشمند، راه دیگری شودیماصلی متغیرها دادن اطالعات مربوط به مقادیر 

بتوان از مقادیر اصلی متغیرها استفاده نمود و هم بتوان مانع رگرسیون کاذب  همآنکه با استفاده از 

که در بخش قبل نیز توضیح داده شد  -آزمون هم انباشتگی یهاروششد، هم انباشتگی است. یکی از 

روش انگل گرنجر بر این فرض استوار است که همه متغیرها  کهییازآنجاجر است. اما روش انگل گرن –

(4)I  در مدل چند  کهیدرحالهستند و نیز فرض بر نرمال بودن و وجود یک بردار هم انباشتگی است ؛

توان از این روش برای متغیره ممکن است بیش از یک بردار هم انباشتگی وجود داشته باشد، نمی

تعیین تعداد بردارهای  منظوربهن هم انباشتگی و تخمین مدل استفاده نمود. لذا در این تحقیق آزمو

 است. شدهاستفادهجوسیلیوس  –هم انباشتگی و تخمین مدل از روش آزمون جوهانسن 

زمانی  یهایسربرداری با روش جوهانسن بدون ایستا کردن حیتوضخودبا استفاده از الگوهای 

انباشته از مرتبه ه این شرط که متغیرهای الگو، همرا بررسی نمود؛ ب هاآنبین  بلندمدتتوان ارتباط می

و اگر  شدهیطراحصفر یا یک باشند. زیرا روش جوهانسن برای متغیرهای هم انباشته از این مرتبه 

ی هم انباشته از مرتبه یعن تفاضل گیری ایستا شوند، مرتبهکیباید با  ستیبایممتغیرها ایستا نباشند، 

 .قرارداد مورداستفادهرا  هادادهتا بتوان سطح  -یک شوند

 برآورد مدل تحقیق  -4-5
 . شودیماستفاده  4-1در این بخش، برای بررسی اثر مخارج تأمین اجتماعی بر فقر، از معادله 

 (1-4  )t t t t t t tPI SSR G EG LR UN U           1 2 3 4 5 

 که در آن :

PI :    شاخص فقر 

SSR : مخارج تأمین اجتماعی 

G :    مخارج دولتی 

EG :    نرخ رشد اقتصادی 

LR :    نرخ باسوادی 

UN :  باشندیمنرخ بیکاری. 

 (1-4جوسیلیوس برای معادله ) -نسننتایج آزمون جوها -4-5-1
جوسیلیوس  –انباشتگی از روش جوهانسن ش، برای تعیین تعداد بردارهای همدر این بخ

ا با استفاده از انباشتگی بین متغیرهاست. در روش جوهانسن، تعیین و برآورد بردارهای هم شدهاستفاده

. جهت برآورد مدل خود ردیگیم( میان آن متغیرها صورت VARبرداری )ضرایب الگوی خودتوضیح

 :است یالزام ریزبرداری به روش جوهانسن انجام مراحل توضیح
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 در بخش قبل انجام شد(تعیین مرتبه جمعی بودن متغیرها)که  -

جمله اخالل  کهطوریبهتعیین تعداد وقفه بهینه متغیرها در الگوی تصحیح خطای برداری  -

 این الگو اغتشاش سفید)نوفه سفید( و در نتیجه ایستا باشد.

 و یا متغیرهای مجازی (زابرون)شدهتعیینمتغیرهای ایستای از پیش  واردکردنبررسی لزوم  -

موارد کردن متغیرهای قطعی مانند عرض از مبدأ  لزومتشخیص وجود روند در آمار و بررسی  -

 و روند زمانی در بردارهای همجمعی

تعیین تعداد بردارهای همجمعی و یا تعیین رتبه ماتریس و تشخیص وجود روند در آمار و  -

 (4001)آزمون پیشنهادی جوهانسن وسیلهبههمزمان  طوربهتعیین رتبه ماتریس 

شناسایی روابط تعادلی بلندمدت که  منظوربهاعمال قیدهای خطی بر بردارهای همجمعی  -

 .اندمفهوم بااقتصادی  ازنظر

 (4913)نوفرستی،معادالت الگوی تصحیح خطای برداریبرآورد  -

 

 تعیین تعداد وقفه بهینه متغیرها -4-5-2
 نییالگو تعتعداد وقفه بهینه  ستیبایم( ابتدا VARبرداری )برای برآورد الگوی خودتوضیح

نامقید تخمین زده شود. نتایج تخمین در  VAR، نخست باید VARشود. برای تعیین وقفه بهینه 

 آورده شده است. 0-1جدول 

 

  

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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 نامقید VARنتایج تخمین  : 5-4جدول 

 PI SSR G EG LR UN 

PI(-1) -0.193469 -140941.6 -29624.47 15.05627 2.156450 -6.229538 

 (3.84128) (3.54428) (17.4471) (.217266) (1401407) (0.21470) انحراف معیار 

 t [-0.90110] [-0.10057] [-0.13635] [ 0.86297] [ 0.60843] [-1.62173]آماره 

PI(-2) 0.309399 -19717.62 11223.87 17.59427 3.732901 -10.10612 

 (3.60215) (3.32364) (16.3610) (.203741) (1314167) (0.20134) انحراف معیار 

 t [ 1.53671] [-0.01500] [ 0.05509] [ 1.07538] [ 1.12314] [-2.80558]آماره 

SSR(-1) 1.37E-08 1.370216 -0.038596 6.96E-07 8.30E-07 -1.36E-06 

 (5.6E-07) (5.1E-07) (2.5E-06) (0.03149) (0.20313) (3.1E-08) انحراف معیار 

 t [ 0.44130] [ 6.74545] [-1.22556] [ 0.27515] [ 1.61633] [-2.44062]آماره 

SSR(-2) -1.54E-08 -0.654481 0.090288 1.14E-06 -1.13E-06 9.89E-07 

 (5.7E-07) (5.3E-07) (2.6E-06) (0.03220) (0.20769) (3.2E-08) انحراف معیار 

 t [-0.48492] [-3.15119] [ 2.80400] [ 0.44193] [-2.15298] [ 1.73646]آماره 

G(-1) 1.81E-07 3.993245 0.237347 -1.64E-05 3.99E-06 -2.00E-06 

 (3.9E-06) (3.6E-06) (1.7E-05) (0.21784) (1.40512) (2.2E-07) انحراف معیار 

 t [ 0.84301] [ 2.84192] [ 1.08954] [-0.93818] [ 1.12145] [-0.51832]آماره 

G(-2) -1.18E-07 -3.425490 0.663695 5.41E-06 -2.24E-06 2.82E-06 

 (4.0E-06) (3.7E-06) (1.8E-05) (0.22504) (1.45156) (2.2E-07) انحراف معیار 

 t [-0.53143] [-2.35987] [ 2.94921] [ 0.29948] [-0.60988] [ 0.70896]آماره 

EG(-1) 0.000717 17721.33 3194.849 0.252418 0.070405 0.059217 

 (0.05241) (0.04836) (0.23807) (2964.62) (19122.4) (0.00293) انحراف معیار 

 t [ 0.24470] [ 0.92673] [ 1.07766] [ 1.06028] [ 1.45579] [ 1.12977]آماره 

EG(-2) -0.005908 -8816.147 538.1859 -0.119472 -0.041404 0.015477 

 (0.04931) (0.04550) (0.22398) (2789.16) (17990.6) (0.00276) انحراف معیار 

 t [-2.14338] [-0.49004] [ 0.19296] [-0.53341] [-0.90998] [ 0.31385]آماره 

LR(-1) 0.009712 -11913.17 -3688.139 -0.161384 0.821709 -0.087475 

 (0.26940) (0.24857) (1.22361) (15237.4) (98284.5) (0.01506) انحراف معیار 

 t [ 0.64500] [-0.12121] [-0.24204] [-0.13189] [ 3.30574] [-0.32470]آماره 

LR(-2) -0.016966 23753.55 4855.150 0.477089 0.111459 0.022172 

 (0.27229) (0.25123) (1.23672) (15400.7) (99337.5) (0.01522) انحراف معیار 

 t [-1.11475] [ 0.23912] [ 0.31526] [ 0.38577] [ 0.44365] [ 0.08143]آماره 

UN(-1) -0.004213 76198.22 -1157.521 0.406216 0.084791 0.279705 

 (0.22808) (0.21045) (1.03595) (12900.5) (83210.6) (0.01275) انحراف معیار 

 t [-0.33048] [ 0.91573] [-0.08973] [ 0.39212] [ 0.40291] [ 1.22634]آماره 

UN(-2) -0.004271 7840.246 13258.54 -0.572655 -0.174224 -0.090900 

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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 (0.21798) (0.20113) (0.99007) (12329.2) (79525.9) (0.01218) انحراف معیار 

 t [-0.35055] [ 0.09859] [ 1.07537] [-0.57840] [-0.86623] [-0.41701]آماره 

C 0.748109 -1718461. -212137.0 -22.63167 6.502948 16.78144 

 (5.00903) (4.62174) (22.7510) (.283315) (1827435) (0.27997) انحراف معیار 

 t [ 2.67207] [-0.94037] [-0.74877] [-0.99476] [ 1.40703] [ 3.35024]آماره 

 محاسبات تحقیق منبع:

 ییهاوقفهنامقید، برای تعیین وقفه بهینه، حداکثر تعداد  VARدر این بخش پس از تخمین 

nتعیین شود را بر اساس حجم نمونه ) VARوقفه بهینه  هاآنکه الزم است تا از روی 
1
( انتخاب 3

آورده شده  3-1است. نتایج در جدول  شدهگرفتهوقفه در نظر  9که در این تحقیق حداکثر  میکنیم

 است.

 VARنتایج آزمون تعیین وقفه بهینه  : 6-4جدول 

 
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -998.9136 NA   6.01e+23  71.77954  72.06502  71.86682 

1 -855.8444  214.6038  3.06e+20  64.13174  66.13005  64.74265 

2 -795.3656   64.79870*  7.91e+19  62.38326  66.09440  63.51779 

3 -732.5545  40.37861   4.33e+19*   60.46818*   65.89215*   62.12634* 

 محاسبات تحقیق منبع:

 زشوارتاز آماره  رونیازابوده است،  499تعداد مشاهدات در این تحقیق کمتر از  کهییازآنجا

(SC برای تعیین وقفه بهینه )وقفه بهینه  عنوانبهاست که مطابق جدول فوق، وقفه سوم  شدهاستفاده

 باید در نظر گرفته شود.

 یین تعداد بردارهای هم انباشتگی تع -4-5-3
الگوی مختلف وجود دارد که از  0انباشتگی به روش جوهانسن، همبرای تعیین تعداد بردارهای 

 .اندشدهنوشتهحالت ) الگوی پنجم (  نیدترینامفحالت ) الگوی اول ( تا  نیدتریمق

وجود ندارد. اما یک  یاسادهاز پنج الگو باید انتخاب شود، پاسخ  کیکدامبرای این سؤال که 

روش پیشنهادی این است که هر پنج الگو، به ترتیب از مفیدترین حالت تا نامفیدترین حالت برآورد 

آزمون شود. اگر بر  هاآن، به ترتیب درون (r = 0شود. سپس فرضیه وجود هیچ بردار هم انباشتگی )

اثر)یا حداکثر مقدار ویژه( این فرضیه رد شد، در مرحله دوم بحرانی آماره آزمون  یهاتیکماساس 

و  r =2همیت ترتیب این آزمون برای امجددًا به همین ترتیب آزمون شود. به  r =1فرضیه صفر 

واقع شود. در این  رشیموردپذکه فرضیه صفر  شودیم. این عمل وقتی متوقف شودیمبیشتر نیز انجام 

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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هنگام تعداد بردارهای هم انباشتگی به همراه الگویی که بر اساس آن تعداد بردارهای هم انباشتگی 

 (4913. )نوفرستی ،شودیمیکجا مشخص  صورتبهاست،  شدهنییتع

، مناسب است که نخست الگوی ششم که شدهداده، بر اساس روش شرح ایویوز افزارنرمدر 

، انتخاب شود تا از روی خروجی آن بتوان الگوی مناسب را کندیماز هر پنج الگو را گزارش  یاخالصه

 آورده شده است. 1-1تعیین کرد. نتایج در جدول 

 خالصه خروجی پنج الگو : 7-4جدول 

Quadratic Linear Linear None None 

Data 

Trend: 

Intercept Intercept Intercept Intercept 

No 

Intercept Test Type 

Trend Trend No Trend No Trend No Trend 

5 3 2 4 3 Trace 

5 1 1 2 1 Max-Eig 

 محاسبات تحقیق منبع:

انباشتگی کمتری را از الگوها که تعداد بردار هم هرکدامبا توجه به خروجی الگوی ششم، 

، سه الگوی ر اینجا غیر از الگوی دوم و پنجمانتخاب کرد. بر این اساس د توانیمرا  کندیممشخص 

 انتخاب و آزمون کرد.  توانیمانباشتگی هستند را یک بردار هم دهندهنشاندیگر را که 

و آماره آزمون حداکثر  4انباشتگی دو آماره آزمون اثرسن برای تعیین تعداد بردارهای همدر روش جوهان

وجود دارد. خروجی آماره آزمون اثر در بخش پیوست آورده شده است و در این بخش و  1دار ویژه مق

 به توضیح آماره آزمون حداکثر مقدار ویژه، پرداخته خواهد شد. 3-1در قالب جدول 

 نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه :8-4جدول 

 آماره آزمون اثر مقادیر ویژه فرضیه مقابل فرضیه صفر
بحرانی سطح 

0% 
 احتمال

0r 1r 00/9 01/431 01/39 99/9 

1r 2r 93/9 13/10 93/39 994/9 

2r 3r 03/9 11/13 41/19 94/9 

3         ≤r  4 ≥r  93/9 33/11 11/11 93/9 

 محاسبات تحقیق منبع:

                                                           
1.Trace 

2.Maximum Eigenvalue 

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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 بردار همانباشتگی، یک بردار هم انباشتگی و دو ینجا فرضیه صفر یعنی عدم وجود همدر ا

انباشتگی در مقابل چهار بردار یا بیشتر رد د سه بردار هم، ولی فرضیه وجوشودیمانباشتگی رد 

 . شودیمانباشتگی تأیید . بنابراین وجود سه بردار همشودینم

 است. 0-1جدول  صورتبه هاآنشده انباشتگی و صورت نرمالنتایج بردارهای هم

 

 بردار هم انباشتگی و نرمال شده آن :9-4جدول 

 بردار نرمال شده بردار هم انباشتگی متغیر
PI 49/0 4 

SSR E-0703/3- E-0710/4- 

G E-0639/1 E-0741/0 

EG 93/9 94/9 

LR 91/9- 99900/9- 

UN 41/9 911/9 

 محاسبات تحقیق منبع:

 زیر خواهد بود: صورتبه 4-1بنابراین تخمین معادله 

t+ 0/022UNt 0/00355LR – t+ 0/01EGt+ 0/000512Gt0/000175SS-= tPI 

 :باشدیممطابق نتایج فوق که بیانگر روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق 

ضریب متغیر
tSSR  است. که بیانگر آن است که بین متغیر مخارج تأمین  -9991/9برابر

اجتماعی و فقر ارتباط منفی وجود دارد که مطابق انتظار نیز است. یعنی با افزایش مخارج تأمین 

افزایش مخارج  گریدعبارتبه. ابدییمدرصد کاهش  9991/9درصد ، فقر به میزان  4اجتماعی به میزان 

فرضیه  رونیازا تأمین اجتماعی طی دوره زمانی تحقیق توانسته است از میزان فقر در کشور بکاهد.

 تأیید نمود. توانیمتحقیق را 

ضریب متغیر
tG  است. که بیانگر آن است که بین متغیر مخارج دولتی و فقر   9991/9برابر

 9991/9، فقر به میزان درصد 4ایش مخارج دولتی به میزان د. یعنی با افزارتباط مثبت وجود دار

 . ابدییمدرصد افزایش 

ضریب متغیر
tEG  درصد، فقر به  4است. یعنی با افزایش رشد اقتصادی به میزان  94/9برابر

شد اقتصادی و فقر ارتباط مثبت ، که بیانگر آن است که بین متغیر رابدییمدرصد افزایش  94/9میزان 

 -باشد شدهانجامفقر در کشور توسط شاخص سن  یریگاندازهوجود دارد. این بدین معنی است که اگر 

با افزایش رشد اقتصادی شکاف بین افراد  .سنجدیماین شاخص شکاف بین خانوارهای فقیر و غنی را 

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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 اً لزوم گریدعبارتبهبرخوردار( بیشتر خواهد شد.  ثروتمند)برخوردار از رفاه اجتماعی( و فقیر)خانوار کم

 .شودینممنجر  در جامعهرشد اقتصادی بیشتر به کاهش فقر 

ضریب متغیر
tLR  است. که بیانگر آن است که بین متغیر نرخ باسوادی و فقر  -9990/9برابر

درصد،  4ارتباط منفی وجود دارد که مطابق انتظار نیز است. یعنی با افزایش نرخ باسوادی به میزان 

 . ابدییمدرصد کاهش  9990/9فقر به میزان 

ضریب متغیر
tUN  بیانگر آن است که بین متغیر نرخ بیکاری و فقر است. که  911/9برابر

، فقر درصد 4زایش نرخ بیکاری به میزان ارتباط مثبت وجود دارد که مطابق انتظار نیز است. یعنی با اف

 . ابدییمدرصد افزایش  911/9به میزان 

 خالصه فصل 

مخارج تأمین رسی میزان تأثیرگذاری براساس مبانی نظری و شواهد تجربی به بر ،در این فصل

بدین منظور  پرداخته شد. 4901الی  4931در دوره زمانی سالهای بر فقر در کشور ایران  اجتماعی

و  بیکاری به عنوان متغیر مستقل و نرخ تأمین اجتماعیشاخص فقر به عنوان متغیر وابسته، مخارج 

 ی در نظر گرفته شدند.نیر به عنوان متغیرهای کنترل ونرخ باسوادی و مخارج دولت نرخ رشد اقتصادی

معادالت رگرسیون  ،سری زمانیابتدا مدل مورد نظر معرفی و سپس با استفاده از روش  ،در این راستا

تأمین اجتماعی و حاکی از آن است که مخارج  تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین مدلمروبطه 

 فقر باهم رابطه مثبت و معنی دار دارند.

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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 مقدمه -5-1
زمانی  در دورهکوشش شده است تا اثر مخارج تأمین اجتماعی بر فقر در ایران  نامهانیپادر این 

 است.  شدهمیتنظدر پنج فصل  نامهانیپابررسی شود. بدین منظور این 4901الی  4939 یهاسال

 ، سؤال تحقیق، فرضیه، اهداف و روش تحقیق تشریح گردیده است.مسئله، بیان در فصل اول مقدمه

محاسبه خط فقر در ایران  یهاروش، د. در بخش اول ضمن تعریف فقرخش تقسیم شفصل دوم به دو ب

فقر ، اهداف آن و رابطه تأمین اجتماعی با ، مطالبی در زمینه تأمین اجتماعیو معرفی چند شاخص فقر

فقر و تأمین  نهیدرزم شدهانجام، برخی از مطالعات داخلی و خارجی ارائه گردید. سپس در بخش دوم

 قرار گرفت.  یموردبررساجتماعی 

جهت تخمین مدل رگرسیون به روش  مورداستفاده یهاآزمونو فصل سوم روش تحقیق  در

 بررسی گردید. جوسیلیوس، -جوهانسن

 موردنظر مدل ،شدهانجام مطالعات و شدهارائه نظری مبانی به توجه با ابتدا چهارم، فصل در

  ند.تخمین زده شدجوسیلیوس، ضرایب مدل -ش جوهانسنرو قالب در سپس و معرفی

 یریگجهینتحال در این فصل با توجه به مدل برآورد شده در فصل چهارم، مطالبی تحت عنوان 

 و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

 و پاسخ به فرضیه تحقیق یریگجهینت -5-2
، مدل رگرسیون برآورد شده در فصل ج تأمین اجتماعی بر فقر در ایرانجهت بررسی اثر مخار

 زیر بوده است: صورتبهچهارم 

/ / / / /0 000196 0 000448 2 386219 0 032638 0 847156PI SSR G EG LR UN       

 : افزایش مخارج تأمین اجتماعی در ایران موجب کاهش فقر شده است. فرضیه تحقیق

 ضریب متغیرمطابق مدل برآورد شده ،SSR  است که بیانگر آن است  -9991/9تقریباً برابر

که بین متغیر مخارج تأمین اجتماعی و فقر ارتباط منفی وجود دارد که مطابق انتظار نیز 

درصد  9991/9، فقر به میزان درصد 4ج تأمین اجتماعی به میزان است. یعنی با افزایش مخار

افزایش مخارج تأمین اجتماعی طی دوره زمانی تحقیق توانسته  گریدعبارتبه. ابدییمکاهش 

 تأیید نمود. توانیمفرضیه تحقیق را  رونیازا است از میزان فقر در کشور بکاهد.
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.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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 از مدل برآورد شده نتایج زیر را نیز گرفت: توانیمعالوه بر این 

  مثبت وجود داشته است.  ، ارتباطموردمطالعهبین متغیر مخارج دولتی و فقر طی دوره زمانی

 افتهیشیافزادرصد  9991/9، فقر به میزان درصد 4ایش مخارج دولتی به میزان یعنی با افز

 است. 

  ارتباط مثبت وجود داشته است . موردمطالعهبین متغیر رشد اقتصادی و فقر طی دوره زمانی ،

 است.  افتهیشیافزادرصد 94/9، فقر به میزان درصد 4ایش رشد اقتصادی به میزان یعنی با افز

  ارتباط منفی وجود داشته است موردمطالعهبین متغیر نرخ باسوادی و فقر طی دوره زمانی ،

درصد ، فقر به  4که مطابق انتظار نیز بوده است. یعنی با افزایش نرخ باسوادی به میزان 

 است.  افتهیکاهشدرصد  9990/9میزان 

 ارتباط مثبت وجود داشته است که موردمطالعهیکاری و فقر طی دوره زمانی بین متغیر نرخ ب ،

، فقر به میزان درصد 4نرخ بیکاری به میزان مطابق انتظار نیز بوده است. یعنی با افزایش 

 است.  افتهیشیافزادرصد  911/9

 پیشنهادات-5-3
شنهاداتی به شرح زیر ارائه پی توانیمدر چهارچوب این مطالعه  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 نمود:

، بحران مالی و نزدیک شدن به نقطه سر به یامهیبیکی از مشکالت مؤسسات  کهییازآنجا -4

، بنابراین دولت باید سهم باشدیمسری، به دلیل عدم پرداخت سهم دولت به این مؤسسات 

 به این مؤسسات پرداخت نماید.  موقعبهخود را 

ی باعث کاهش فقر دولت در فصل تأمین اجتماعی و بهزیست یهانهیهزمطابق نتایج، افزایش  -1

دولت  شودیم، پیشنهاد در جامعه دستیابی به هدف کاهش فقر منظوربه، گردیده است. لذا

 بالعوض خود را در این فصل انجام دهد. یهاپرداختو  هاارانهیبخش بیشتری از 

گفت که در ایران تداخل وظایف در بخش حمایتی بین سازمان بهزیستی و  توانیم - 9 .4

کمیته امداد امام خمینی )ره( وجود دارد. بدیهی است که این تداخل وظایف مانع از ارائه 

رفع گردد و  یاگونهبه، برای رفع این مشکل باید این تداخل رونیازا. گرددیمخدمات مناسب 

ا ادغام شوند تا امکان استفاده مطلوب از امکانات موجود فراهم موازی حذف و ی یهادستگاه

 گردد. 

از  –نیازهای اولیه  کنندهنیتأممنبع  نیتریاصل ومنبع کسب درآمد  نیترمهماشتغال به کار،  -9

، افراد و قبیل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت و درمان مردم جامعه است. بنابراین

سب درآمدهای الزم برای تأمین نیازهای اساسی خود در زندگی خانوارهای فاقد شغل از ک

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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. در مدل برآورد شده نیز ضریب نرخ بیکاری مثبت بوده است که بدین معنی شوندیممحروم 

، رونیازاشده است.  موردمطالعهاست که افزایش نرخ بیکاری موجب افزایش فقر طی دوره 

اشتغال بیشتری را در جامعه فراهم  یهافرصت، که جهت کاهش فقر، دولت شودیمپیشنهاد 

 آورد.
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 فهرست منابع
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فصلنامه علمی  ،در ایران فقرزدایی هایبرنامه شناسیآسیب(، 4931آرائی، سیدمحمد) .4
 (.43)،، سال پنجمپژوهشی رفاه اجتماعی

مرکز ، نابرابری درآمد و فقر هایشاخص(، درآمدی بر شناخت 4914)قمی، ابوالفضلابوالفتحی .1
 ، تهران.آمار ایران

سازمان تأمین  هایهزینهنقش (،4933آتوسا)آرش و خوشکار،  ،خوشکارابونوری، اسمعیل؛  .9

فصلنامه تأمین  ،درمان خانوارهای استان مازندران اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و
 (. 13) سال نهم، ،اجتماعی

 ،اقتصادی هایپژوهش مجموعه ،ایران در فقر گوناگون ابعاد (،4931)نسرین ،چیلرارضروم .1

 .4-00 (:11)ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 ،لعه موردی منطقه روستایی گرمسارمطا ،و توسعه پذیریآسیب،(4934ازکیا، مصطفی) .0

 (.19) ،علوم اجتماعی نامههفته

 (،گزارش توسعه انسانی.4009بانک جهانی) .3

وزارت امور  انتشاراتترجمه مسعود محمدی،  ،فقر، پیشرفت، توسعه،( 4911)آ، اس پانل، .1

 خارجه،چاپ اول.

مؤسسه عالی پژوهشی تأمین صول و مبانی نظام تأمین اجتماعی، ا(، 4913پناهی، بهرام) .3

 تهران. اجتماعی،

ام جامع رفاه و ضرورت برپایی نظ کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران، ،(4930پناهی، بهرام) .0

 چاپ اول. ،(، تهران13، )مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ،تأمین اجتماعی

انتشارات  ،بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ اول ایمقدمه( ،4911)محمدرضانیا، حافظ .49

 سمت.

 گیریاندازه ،(4910خدادادکاشی، فرهاد؛ باقری، فریده؛ حیدری ، خلیل و خدادادکاشی، امید) .44

 .فقر در ایران هایشاخص

(« 4933-4939) هایسالفقر در ایران طی »( ،4939)راغفر، حسین و ابراهیمی، زهرا .41

 .(11) ،سال ششم ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،

 .(41) ،یفصلنامه رفاه اجتماع ،فقر و ساختار قدرت در ایران ( ،4931)راغفر، حسین .49

 .9-41 (:0)،مجله اقتصادیدر کاهش فقر،  اجتماعینقش تأمین  (،4934)لپور،اسماعیرمضان .41

انتشارات  ،غیردولتی هایسازماندرآمدی بر مشارکت مردمی و  ،(4931سعیدی، محمدرضا) .40

 چاپ اول. ،سمت

 تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقرموفقیت نظام  (،4931فر،مصطفی و خزاعی، جواد)سلیمی .43

 .04-19، پرتال جامع علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

 انتشارات دانشگاه تهران. ،ترجمه وحید محمودی ،آزادی مثابهبهتوسعه  ،(4931سن، آمارتیا) .41

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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طرح تحقیقاتی مؤسسه عالی  ،4931-4910کالن  هایسیاستفقر و  ،(4913سوری، داوود) .43
 تهران. ،توسعه و ریزیبرنامهپژوهش در 

 پژوهشی رفاه اجتماعیفصلنامه علمی  ،(، توسعه انسانی در ایران4930صادقی، حسین) .40

،(11.) 

دانشگاه  ،، رساله دکتری اقتصادکاهش فقر،کارایی و برابری در ایران ،(4913سعید)صمدی،  .19

 .تهران

 آستان قدس رضوی. مشهد، ،تأمین اجتماعی(، 4933طالب، مهدی)  .14

امام خمینی )ره(  المللیبینطرح پژوهشی دانشگاه  ،فقر و محرومیت ،(4933یمی، حسین)عظ .11

 ،تهران.

مؤسسه فرهنگی ، 1999گزارش توسعه انسانی سال  ،(4931غفرانی، حسین و دیگران) .19
 ، تهران.بزرگ سینایابن

مجله اطالعات  ،اشتغال در ایران دیدگاه ازبررسی فقرا  ،(4910)محمدحسینفطرس،  .11
 (.91) ،سال یازدهم ،اقتصادی -سیاسی

 تهران. نشر اقبال، ،تورم (،4914کتابی، احمد) .10

 مقاالت گردهمایی مجموعه، فقرزداییتأمین اجتماعی در  نقش (،4910)کرباسیان، مهدی .13
  تهران. فقر و فقرزدایی، مسئلهبررسی 

مسائل  مرکز تحقیقات و بررسی ، وزارت جهاد سازندگی،مقایسه فقر (،4003راولیون) ،مارتین .11

 تهران.  روستایی،

مجموعه  ،در ایران غیردولتی هایتشکلبررسی وضع موجود  ،(4939)محمدباقرنمازی،  .13
 هایسازمانمقاالت دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور با عنوان نقش و جایگاه 

، تهران ،انتشارات دفتر مطالعات و تحقیقات  المللیبینملی و  هایفعالیتدر عرصه  غیردولتی

 سیاسی وزارت کشور ،چاپ اول.

مجله  ، 34-11 هایسالی در رشد اقتصادی توزیع درآمد و رفاه اجتماع ،(4910نیلی، فرهاد) .10
 .(4)، سال اول، بودجه وبرنامه

 گذشته  هایسالتوزیع درآمد و رفاه اجتماعی طی  ،بررسی تحوالت فقر ،(4913نیلی، فرهاد) .99

 تهران. ،و توسعه ریزیبرنامهمؤسسه عالی پژوهشی در  ،مجموعه مقاالت اقتصاد ایران ،

 ،سال چهارم ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،فقر و نابرابری درآمد در ایران ،(4931زنوز، بهروز)هادی .94

( 41). 

 

 

 

 

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 



 هاپیوست

19 

 

Refrences 

1. Atkinson, A.B.(1983), The Economics of Inequality ,Oxford, Clarendon 

Press.                              

2. Boskin,M.J., Kotlikoff,L.J., Puffert.D.J., Shoven.,John.B.(1987), Social 

Security: A financial Appriacial Across and within Generations , National 

Tax Journal, 40. 

3. Shopov. G ,(1998). Unemployment ,poverty,social security: the Bulgarian 

Experience , center for the study of Democracy. 
4. Sen, Amartya K.(1981). Poverty and Famines. An Essay on Entitlement 

and Deprivation . Clarendon Press; Oxford, U.K. 
5. Sohotu, S. )1990(. Poverty theory and policy- a study of panama , The 

john Hopkins university press.  

6. Townsend,P.(1985). A Sociological Approach to Measurement of Poverty: 

ARejoinder to Professor Amartya Sen, Oxford Economic Papers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاپیوست

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 



 هاپیوست

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمار توصیفی -1

 

              
 PI SSR G EG LR UN 

              
 Mean  0.110167  1458739.  283799.5  3.225806  78.38065  11.76129 

 Median  0.075270  583558.0  70724.30  3.700000  82.50000  11.80000 

 Maximum  0.416260  5007099.  1166703.  13.70000  89.90000  14.30000 

 Minimum  0.038890  4196.000  3156.800 -9.200000  58.50000  9.100000 

 Std. Dev.  0.089354  1699216.  380293.7  5.286711  9.979059  1.415316 

 Skewness  1.850665  0.747186  1.188124 -0.257616 -0.807987  0.179882 

 Kurtosis  6.322373  1.980023  2.952768  3.195464  2.269912  2.042394 

       

 Jarque-
Bera 

 31.95326  4.228273  7.296344  0.392241  4.061516  1.351650 

 Probabilit
y 

 0.000000  0.120737  0.026039  0.821913  0.131236  0.508737 

       

 Sum  3.415172  4522089
5 

 8797784.  100.0000  2429.800  364.6000 

 Sum Sq. 
Dev. 

 0.239522  8.66E+1
3 

 4.34E+1
2 

 838.4794  2987.448  60.09355 

       

 Observati
ons 

 31  31  31  31  31  31 

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 



 هاپیوست

10 

 

 

 ریشه واحد یهاآزمون -2

 
Null Hypothesis: PI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

          
   t-Statistic Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.70002 0.0000 

Test critical 
values: 

1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  

 10% 
level 

 -
2.63875 

 

          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

Null Hypothesis: SSR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

          
   t-Statistic   Prob.

* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.87699  1.000

0 

Test critical 
values: 

1% level  -3.75294  

 5% level  -2.99806  

 10% level  -2.63875  

          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 
 

Null Hypothesis: D(SSR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

          
   t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.226682  0.0018 

Test critical 1% level  -4.416345  
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values: 

 5% level  -3.622033  

 10% 
level 

 -3.248592  

          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(SSR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 02/02/16   Time: 21:36   

Sample (adjusted): 1370 1392   

Included observations: 23 after adjustments  

          
Variable Coefficie

nt 
Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(SSR(-1)) -4.05803 0.776408 -5.22668 0.0001 

D(SSR(-1),2) 3.28350 0.682852 4.80852 0.0003 

D(SSR(-2),2) 3.07421 0.723012 4.251957 0.0008 

D(SSR(-3),2) 2.92013 0.671017 4.351800 0.0007 

D(SSR(-4),2) 2.61605 0.687384 3.805820 0.0019 

D(SSR(-5),2) 2.52202 0.477377 5.283091 0.0001 

D(SSR(-6),2) 1.62484 0.520892 3.119358 0.0075 

C -948334. 319943.8 -2.96406 0.0103 

@TREND(1362) 88389.8 22563.92 3.917308 0.0015 

          
R-squared 0.83830     Mean dependent 

var 
7464.6 

Adjusted R-
squared 

0.74590     S.D. dependent var 647577 

S.E. of regression 326432.     Akaike info criterion 28.516 

Sum squared 
resid 

1.49E+1     Schwarz criterion 28.960 

Log likelihood -318.934     Hannan-Quinn 
criter. 

28.627 

F-statistic 9.07250     Durbin-Watson stat 2.1462 

Prob(F-statistic) 0.00022    

          
 

 
Null Hypothesis: G has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

          
   t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.673867  1.0000 

Test critical 
values: 

1% level  -4.416345  
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 5% level  -3.622033  

 10% 
level 

 -3.248592  

          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 
Null Hypothesis: EG has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

          
   t-Statistic   Prob.

* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.99011  0.047 

Test critical 
values: 

1% 
level 

 -3.67932  

 5% 
level 

 -2.96776  

 10% 
level 

 -2.62298  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

Null Hypothesis: LR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

   t-Statistic   Prob.
* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.80590  0.069 

Test critical 
values: 

1% 
level 

 -3.67017  

 5% 
level 

 -2.96397  

 10% 
level 

 -2.62100  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
Null Hypothesis: UN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

          
   t-Statistic   Prob.

* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.61639  0.100 
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Test critical 
values: 

1% 
level 

 -3.67017  

 5% 
level 

 -2.96397  

 10% 
level 

 -2.62100  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

Null Hypothesis: D(UN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

          
   t-Statistic   Prob.

* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.200650  0.0002 

Test critical 
values: 

1% 
level 

 -3.679322  

 5% 
level 

 -2.967767  

 10% 
level 

 -2.622989  

          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

 
Null Hypothesis: D(LR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

          
   t-Statistic   Prob.

* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.210642  0.0027 

Test critical 
values: 

1% 
level 

 -3.679322  

 5% 
level 

 -2.967767  

 10% 
level 

 -2.622989  

          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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 هاپیوست

10 

 

 

 نامقید VARمدل  -3

 Vector Autoregression Estimates     

 Date: 12/31/15   Time: 21:33     

 Sample (adjusted): 1364 1392     

 Included observations: 29 after adjustments    

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    

       
       
 PI SSR G EG LR UN 

       
       

PI(-1) -0.193469 -140941.6 -29624.47  15.05627  2.156450 -6.229538 

  (0.21470)  (1401407)  (217266.)  (17.4471)  (3.54428)  (3.84128) 

 [-0.90110] [-0.10057] [-0.13635] [ 0.86297] [ 0.60843] [-1.62173] 

       

PI(-2)  0.309399 -19717.62  11223.87  17.59427  3.732901 -10.10612 

  (0.20134)  (1314167)  (203741.)  (16.3610)  (3.32364)  (3.60215) 

 [ 1.53671] [-0.01500] [ 0.05509] [ 1.07538] [ 1.12314] [-2.80558] 

       

SSR(-1)  1.37E-08  1.370216 -0.038596  6.96E-07  8.30E-07 -1.36E-06 

  (3.1E-08)  (0.20313)  (0.03149)  (2.5E-06)  (5.1E-07)  (5.6E-07) 

 [ 0.44130] [ 6.74545] [-1.22556] [ 0.27515] [ 1.61633] [-2.44062] 

       

SSR(-2) -1.54E-08 -0.654481  0.090288  1.14E-06 -1.13E-06  9.89E-07 

  (3.2E-08)  (0.20769)  (0.03220)  (2.6E-06)  (5.3E-07)  (5.7E-07) 

 [-0.48492] [-3.15119] [ 2.80400] [ 0.44193] [-2.15298] [ 1.73646] 

       

G(-1)  1.81E-07  3.993245  0.237347 -1.64E-05  3.99E-06 -2.00E-06 

  (2.2E-07)  (1.40512)  (0.21784)  (1.7E-05)  (3.6E-06)  (3.9E-06) 

 [ 0.84301] [ 2.84192] [ 1.08954] [-0.93818] [ 1.12145] [-0.51832] 

       

G(-2) -1.18E-07 -3.425490  0.663695  5.41E-06 -2.24E-06  2.82E-06 

  (2.2E-07)  (1.45156)  (0.22504)  (1.8E-05)  (3.7E-06)  (4.0E-06) 

 [-0.53143] [-2.35987] [ 2.94921] [ 0.29948] [-0.60988] [ 0.70896] 

       

EG(-1)  0.000717  17721.33  3194.849  0.252418  0.070405  0.059217 

  (0.00293)  (19122.4)  (2964.62)  (0.23807)  (0.04836)  (0.05241) 

 [ 0.24470] [ 0.92673] [ 1.07766] [ 1.06028] [ 1.45579] [ 1.12977] 

       

EG(-2) -0.005908 -8816.147  538.1859 -0.119472 -0.041404  0.015477 

  (0.00276)  (17990.6)  (2789.16)  (0.22398)  (0.04550)  (0.04931) 

 [-2.14338] [-0.49004] [ 0.19296] [-0.53341] [-0.90998] [ 0.31385] 

       

LR(-1)  0.009712 -11913.17 -3688.139 -0.161384  0.821709 -0.087475 

  (0.01506)  (98284.5)  (15237.4)  (1.22361)  (0.24857)  (0.26940) 

 [ 0.64500] [-0.12121] [-0.24204] [-0.13189] [ 3.30574] [-0.32470] 

       

LR(-2) -0.016966  23753.55  4855.150  0.477089  0.111459  0.022172 

  (0.01522)  (99337.5)  (15400.7)  (1.23672)  (0.25123)  (0.27229) 

 [-1.11475] [ 0.23912] [ 0.31526] [ 0.38577] [ 0.44365] [ 0.08143] 

       

UN(-1) -0.004213  76198.22 -1157.521  0.406216  0.084791  0.279705 

  (0.01275)  (83210.6)  (12900.5)  (1.03595)  (0.21045)  (0.22808) 

 [-0.33048] [ 0.91573] [-0.08973] [ 0.39212] [ 0.40291] [ 1.22634] 

       

UN(-2) -0.004271  7840.246  13258.54 -0.572655 -0.174224 -0.090900 

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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  (0.01218)  (79525.9)  (12329.2)  (0.99007)  (0.20113)  (0.21798) 

 [-0.35055] [ 0.09859] [ 1.07537] [-0.57840] [-0.86623] [-0.41701] 

       

C  0.748109 -1718461. -212137.0 -22.63167  6.502948  16.78144 

  (0.27997)  (1827435)  (283315.)  (22.7510)  (4.62174)  (5.00903) 

 [ 2.67207] [-0.94037] [-0.74877] [-0.99476] [ 1.40703] [ 3.35024] 

       
       

 R-squared  0.749119  0.968863  0.985268  0.454693  0.992456  0.674179 

 Adj. R-squared  0.560958  0.945511  0.974219  0.045712  0.986799  0.429813 

 Sum sq. resids  0.060003  2.56E+12  6.14E+10  396.2215  16.35120  19.20637 

 S.E. equation  0.061239  399715.3  61969.49  4.976328  1.010915  1.095627 

 F-statistic  3.981263  41.48862  89.17244  1.111771  175.4188  2.758891 

 Log likelihood  48.47029 -406.5827 -352.5235 -79.06204 -32.84079 -35.17444 

 Akaike AIC -2.446227  28.93674  25.20852  6.349106  3.161434  3.322375 

 Schwarz SC -1.833301  29.54966  25.82144  6.962032  3.774360  3.935301 

 Mean dependent  0.109901  1559004.  303129.6  3.068966  79.73103  11.72069 

 S.D. dependent  0.092422  1712362.  385947.0  5.094122  8.798502  1.450955 

       
       

 تعیین وقفه بهینه -4

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: PI SSR G EG LR UN     

Exogenous variables: C      

Date: 12/31/15   Time: 22:06     

Sample: 1362 1392      

Included observations: 28     

       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       
0 -998.9136 NA   6.01e+23  71.77954  72.06502  71.86682 

1 -855.8444  214.6038  3.06e+20  64.13174  66.13005  64.74265 

2 -795.3656   64.79870*  7.91e+19  62.38326  66.09440  63.51779 

3 -732.5545  40.37861   4.33e+19*   60.46818*   65.89215*   62.12634* 

       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

 

 (5تا  1تعیین بردارهای هم انباشتگی)الگوهای  -5

 

Date: 01/01/16   Time: 07:01    

Sample (adjusted): 1364 1392    

Included observations: 29 after adjustments   

Trend assumption: No deterministic trend   

Series: PI SSR G EG LLR LUN     

Lags interval (in first differences): 1 to 1   

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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Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

            
Hypothesi

zed 
 Trace 0.05   

No. of 
CE(s) 

Eigenvalu
e 

Statistic Critical 
Value 

Prob.**  

            
None *  0.953520  167.7948  83.93712  0.0000  

At most 1 
* 

 0.631655  78.80159  60.06141  0.0006  

At most 2 
* 

 0.601031  49.83830  40.17493  0.0041  

At most 3  0.373492  23.19106  24.27596  0.0681  

At most 4  0.280769  9.630844  12.32090  0.1355  

At most 5  0.002522  0.073219  4.129906  0.8243  

            
 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum 
Eigenvalue) 

 

            
Hypothesi

zed 
 Max-

Eigen 
0.05   

No. of 
CE(s) 

Eigenvalu
e 

Statistic Critical 
Value 

Prob.**  

            
None *  0.953520  88.99322  36.63019  0.0000  

At most 1  0.631655  28.96329  30.43961  0.0756  

At most 2 
* 

 0.601031  26.64724  24.15921  0.0226  

At most 3  0.373492  13.56022  17.79730  0.1940  

At most 4  0.280769  9.557625  11.22480  0.0968  

At most 5  0.002522  0.073219  4.129906  0.8243  

            
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 

0.05 level 
 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by 
b'*S11*b=I):  

 

            

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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PI SSR G EG LLR LUN 

-
7.576614 

 8.00E-07 -2.33E-06 -0.049079  1.313743 -2.198062 

 11.56927  3.08E-07  3.62E-07  0.165595 -1.278599  2.222615 

-
8.426209 

-7.11E-07  1.25E-06  0.195915  2.302416 -3.685417 

 8.059036  1.13E-07 -1.88E-06 -0.106287  3.895086 -6.913809 

-
11.76737 

-5.72E-07 -1.90E-07 -0.130021  2.058043 -2.342820 

-
0.174892 

-8.12E-07  5.12E-06 -0.059182  2.119827 -3.711659 

            
      

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):    

            
D(PI)  0.007033 -0.014177 -0.023019 -0.015937  0.017040 

D(SSR) -210216.9 -46506.01  73884.21 -95667.11  91676.32 

D(G)  52628.56  39176.98 -2134.815 -18158.74  7037.633 

D(EG)  0.757432 -0.079859 -1.988414  1.838845  1.107170 

D(LLR) -0.007703  0.004629 -0.004176  0.002996  0.001040 

D(LUN)  0.026808  0.002457  0.047661  0.029436  0.016699 

            
      

1 Cointegrating 
Equation(s):  

Log 
likelihood 

-678.4866   

            
Normalized cointegrating coefficients (standard error in 

parentheses) 
 

PI SSR G EG LLR LUN 

 1.000000 -1.06E-07  3.08E-07  0.006478 -0.173394  0.290111 

  (8.7E-09)  (3.8E-08)  (0.00193)  (0.03378)  (0.05758) 

 

 

Date: 01/01/16   Time: 07:02   

Sample (adjusted): 1364 1392   

Included observations: 29 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend (restricted 
constant) 

Series: PI SSR G EG LLR LUN    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

          
Hypothesi  Trace 0.05  

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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zed 

No. of 
CE(s) 

Eigenvalu
e 

Statistic Critical 
Value 

Prob.** 

          
None *  0.953967  190.9552  103.8473  0.0000 

At most 1 
* 

 0.663846  101.6815  76.97277  0.0002 

At most 2 
* 

 0.630753  70.06609  54.07904  0.0010 

At most 3 
* 

 0.521342  41.17367  35.19275  0.0101 

At most 4  0.369037  19.80736  20.26184  0.0576 

At most 5  0.199489  6.452633  9.164546  0.1586 

          
 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

 

Date: 01/01/16   Time: 07:02   

Sample (adjusted): 1364 1392   

Included observations: 29 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend (restricted 
constant) 

Series: PI SSR G EG LLR LUN    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

          
Hypothesi

zed 
 Trace 0.05  

No. of 
CE(s) 

Eigenvalu
e 

Statistic Critical 
Value 

Prob.** 

          
None *  0.953967  190.9552  103.8473  0.0000 

At most 1 
* 

 0.663846  101.6815  76.97277  0.0002 

At most 2 
* 

 0.630753  70.06609  54.07904  0.0010 

At most 3 
* 

 0.521342  41.17367  35.19275  0.0101 

At most 4  0.369037  19.80736  20.26184  0.0576 

At most 5  0.199489  6.452633  9.164546  0.1586 

          

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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 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

 

Date: 01/01/16   Time: 07:02   

Sample (adjusted): 1364 1392   

Included observations: 29 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: PI SSR G EG LLR LUN    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

          
Hypothesi

zed 
 Trace 0.05  

No. of 
CE(s) 

Eigenvalu
e 

Statistic Critical 
Value 

Prob.** 

          
None *  0.953209  171.6730  95.75366  0.0000 

At most 1 
* 

 0.661459  82.87303  69.81889  0.0032 

At most 2 
* 

 0.550988  51.46285  47.85613  0.0220 

At most 3  0.412833  28.24239  29.79707  0.0747 

At most 4  0.356672  12.80146  15.49471  0.1223 

At most 5  0.000329  0.009543  3.841466  0.9219 

          
 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

 

Date: 01/01/16   Time: 07:05   

Sample (adjusted): 1364 1392   

Included observations: 29 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: PI SSR G EG LR UN    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

          

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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Hypothesi
zed 

 Trace 0.05  

No. of 
CE(s) 

Eigenvalu
e 

Statistic Critical 
Value 

Prob.** 

          
None *  0.965612  216.0164  117.7082  0.0000 

At most 1 
* 

 0.790937  118.2848  88.80380  0.0001 

At most 2 
* 

 0.641907  72.89634  63.87610  0.0072 

At most 3 
* 

 0.514869  43.11439  42.91525  0.0477 

At most 4  0.377313  22.13764  25.87211  0.1361 

At most 5  0.251479  8.400014  12.51798  0.2207 

          
 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

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 



 

 

Abstract 

One of the major problems in the history of human societies, economic 

inequality has been ruling concerned communities that the majority of the 

people in poverty, will present itself. Today, as well as the problem of 

poverty and inequality among the acute problems. Hence, the world 

countries, reducing poverty and inequality, including the main goals of 

socio - economic policies. In the recent two decades, seeks to increase the 

social and economic costs arising from economic adjustment programmes, 

the number of the poor. Hence, to achieve the goals, up as the only way to 

Social Security does not exist. social security system, aimed at promoting 

the lives of the people and the establishment of security, promising a better 

future for the interaction and participation in public life and it is important 

to note that the resources and existing studies in social security spending 

relationship and poverty in theoretical theoretical (and) have argued, but 

with regard to the importance of the issue is necessary to this little face. on 

the basis of this study plans to respect these two variables at the national 

level to study in Iran. The study included demographic information related 

to the indicator variables poverty as variable, social security spending, 

government spending, the economic growth rate, the literacy rate, and the 

unemployment rate as independent variables 1360 years in the country to 

1392 for Iran to estimate the long - term to examine the relationship 

between the variables research methodology accumulation johannesen - is 

used. obtained for the independent variables coefficients, respectively, are : 

0002 / 0 - 0004 / 0 / 0 , 01 , 0035 / 0 / 0 - 022 , indicating that research 

variables, respectively, positive, negative effect on the positive, negative 

and positive influence on poverty index. 

 

Keywords:  Social Security , Poverty, Inequality  
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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 


