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  چكيده

هاي  هاي فقرزدايي و نحوه اجراي برنامه گذاري هاي مبارزه با فقر عالوه بر نياز به كارا بودن در بخش سياست برنامه

ترتيب  بدين . باشد نيز ميهاي آتي  شناسايي افراد فقير و چگونگي جابجايي آنها در توزيع فقر در سالنيازمند آن، 

شوند، قدم  بررسي و آگاهي از تحرك فقر و شناسايي افرادي كه در يك جامعه در فقر باقي مانده و يا وارد فقر مي

تحرك فقر به بررسي جريان ورود و  در اين راستا،. ريزي براي مبارزه با فقر و محروميت است مهمي در مسير برنامه

هاي مقطعي بر  در اين مطالعه با ساخت داده. پردازد چند نقطه از زمان ميخروج خانوارها در توزيع فقر بين دو يا 

و برآورد احتمال ورود به و خروج از فقر خانوارها در طي سه دوره متوالي اساس سال تولد سرپرست خانوار 

هاي حمايتي  ، گروه هدف موردنظر جهت دريافت سياست)1385-1392(و ) 1377-1384(و ) 1376-1369(

شامل بعد خانوار، (هاي اجتماعي و اقتصادي خانوار  همچنين چگونگي تأثيرگذاري ويژگي .اند شدهي شناساي

نتايج . است بر روي ميزان مخارج مصرفي خانوار مورد بررسي قرار گرفته) جنسيت و وضعيت سواد سرپرست خانوار

همچنين جنسيت . لمند كمتر استدر گروه سني جوان بيشتر و در گروه سني سا ها حاكي از آن است كه جابجايي

  .مخارج خانوار داردتخمين و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفي بر 

  

  

  هدف هاي گروه، فقرزدايي، هاي مقطعي دادهفقر،  تحرك :ها كليد واژه
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  فصل اول
  مقدمه
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  مقدمه -1- 1

و برقراري عدالت اجتماعي آن همواره يكي از بزرگترين معضالت جوامع بشري بوده  مزمنهاي  ويژه در شكل  فقر به

. باشند ميبا اقبال و موفقيت كمتري روبرو  مسئله فقربدون توجه به  ،اقتصادي هاي سياست و يا اجراي صحيح

هاي  ، اما در دههداشتند رشد و كارايي اقتصاد بيشتري بر روي گرچه اقتصاددانان تا نيمه اول قرن بيستم تأكيد

تحوالت اجتماعي اگرچه در ايران نيز  .پي بردند اقتصادي جوامع ي گذشته به نقش فقرزدايي در توسعه پاياني سده

رفت ليكن، همچنان  شمار مي  بسيار مهمي در بهبود وضعيت فقر به مرحله اي توسعه هاي گذاري سياستو 

و به  بودهن مجلس شوراي اسالمي مطرح و قواني ها هاي دولت حوري در سياستعنوان يك هدف م  به زداييفقر

 .هاي مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي درآمده است يكي از چالش عنوان

 گيري اندازه. گيري فقر در طي زمان است برنامه علمي براي ريشه كني فقر و نابرابري مستلزم شناخت و اندازه هر

 پذير وآسيب محروم اقشار به ها كمك انواع هدفمندسازي )بو  فقر تحرك روند بررسي) الف :اساسي دليل دو به فقر

  . است مهمزمان،  طول در

چراكه با مشخص شدن گروه هدف و برآورد . استبسيار مهم  هدف گروه تر دقيق هرچه شناسايي در اين ميان

  .ندنك ياري را فقير اقشار مالي، منابع تخصيص با توانند ها مي  دولت جابجايي آنها در ورود و خروج از فقر،

به و خروج برآورد احتمال ورود هاي مقطعي براساس سال تولد سرپرست خانوار و  ساخت دادهدر اين پژوهش با  لذا

موردنظر  گروه هدف ،)1385-1392(و  )1377-1384(و  )1369-1376(در طي سه دوره متوالي  خانوارها از فقر

هاي اجتماعي و اقتصادي  ويژگي نحوه تأثيرگذاريهمچنين . شوند ميشناسايي  هاي حمايتي جهت دريافت سياست

مخارج مصرفي  ، بر روي ميزانباشند نوار ميخانوار كه شامل بعد خانوار، جنسيت و وضعيت سواد سرپرست خا

 .مورد بررسي قرار گرفتخانوار 
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 مسئله پژوهش -2- 1

لذا براي مشخص . هاي دولت در جهت كاهش وسعت فقر كمك نمايد تواند به سياست گيري فقر به تنهايي نمي اندازه

  .ر استهاي حمايتي دولت، نياز به مطالعه تحول و پويايي فق نمودن گروه هدف برنامه

شوند، افرادي  مي خارج آن از يا فقر شده و دايره بارها وارد خود زندگي طول در پويايي فقر يعني بررسي افرادي كه

آورند و  نمي دست به را فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، متعدد هاي محروميت و فقر از فرصت خروج هرگز كه

 سني  گروه به را فقر و ميرند مي كنند، مي زندگي شرايط همين در آيند، مي دنيا به محروميت و در فقر افرادي كه

   .دهند مي خود انتقال از بعد

، در توسعه درحال كشورهاي ويژه به ازكشورها بسياري درها،  هاي دولت رغم اهميت پويايي براي سياست اما علي

 طولمورد نياز در و شواهد  مدرك كمبودتوان به  مسير بررسي اين مسئله مشكالتي وجود دارد كه از آن جمله مي

  .ي مقطعي اشاره نمودها داده كمبودبخصوص  درآمد پويايي و فقر مدت

براي انجام مطالعات مورد نظر وجود ندارد در اين مطالعه با ساخت  كافيهاي مقطعي  از آنجايي كه دسترسي به داده

مورد بحث و بررسي  1392تا  1369اي ه هاي سني مختلف طي سال هاي مقطعي مسئله تحرك فقر در گروه داده

 .گيرد قرار مي

  هاي پژوهش پرسش -3- 1

براي برآورد كران باال و پايين ورود به و خروج از  روشيتواند  آيا اين پژوهش در طول سه دوره مورد بررسي مي )1

  ؟فقر ارائه دهد

  ي مورد مطالعه چگونه است؟ها مختلف طي دوره  هاي سني گروهو خروج از فقر در  به جابجايي در ورود) 2

و خـروج از   بـه  تاثير بيشتري بر جابجايي در ورود...)  سن سرپرست، تحصيالت سرپرست و( كدام يك از عوامل) 3

  د؟نفقر دار

  دولتي دارند؟ هاي حمايتي بستههاي سني نياز به دريافت  كدام يك از گروه) 4
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  مقاسيه نمود؟توان تحرك فقر سه دوره مورد بررسي را باهم  آيا مي)5

 اهداف پژوهش و ضرورت آن - 4- 1

 بدين .است) هاي هدف گروه( فقير افراد تر دقيق چه هر شناسايي فقر، با مبارزه برنامه در قدم اولين شك بدون

  .انجام پذيردبه صورت پويا  فقر بررسيشود  توصيه مي به جاي بررسي فقر بصورت ايستا،منظور 

هاي اقتصادي و  گذاري هاي اجتماعي هدف براي سياست پويايي فقر رسيدن به گروههاي كاربردي بررسي  از نتيجه

هاي سني  در اين مطالعه به تحرك فقر گروهرو،  ايناز  .هاي كالن است اجتماعي و بررسي و اصالح در سياست

رند شناسايي در فقر دا ماندگاري بيشتريهاي سني كه احتمال  تا گروه شده استپرداخته  مختلف در طي سه دوره

   .مشخص گردندهاي مالي از مراجع ذيصالح  حمايت به منظور دريافتشده و به عنوان گروه هدف 

اين است كه برآورد احتمال ورود به و خروج از  طالعات انجام گرفته شده در ايرانوجه تمايز اين مطالعه با ساير م

 مقايسه دراين تحقيق . گيرد هاي مقطعي صورت مي هاي سني مختلف در سه دوره با استفاده از داده فقر براي گروه

سه  گروهي بين دروني وفقر  پويايي تحقيق اجازه اينكه مهمتر ودارد  كمتر هاي دادهنياز به  مطالعات از بسياري با

افزايد و  هاي حمايتي مي نتايج حاصل از اين مطالعه ابعاد جديدي بر دانش توزيع سياست. خواهد داد را دوره

  .هاي آينده خواهد داشت هاي اقتصادي و اجتماعي در دوره گذاري هاي خوبي براي سياست راهنمايي

 پژوهش هاي فرضيه - 5- 1

احتمال بيشتري براي خروج از هاي سني  نسبت به ساير گروه در هر سه دوره مورد بررسي، جوان هاي سني گروه -

  .سني سالمند ماندگاري بيشتري در فقر دارند هاي  در نقطه مقابل، گروه .فقر دارند

  .را تجربه خواهند نموداز زندگي مناسب تري گروه سني جوان در طي زمان وضعيت  -

  .مخارج مصرفي خانوار دارد تخمين بر منفي تأثير ،جنسيت و سطح سواد سرپرست خانوار برخالف بعد خانوار -

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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  اطالعات مربوط به روش شناسي پژوهش 6- 1

  تعريف جامعه آماري و ويژگي هاي آن - 6-1- 1

هزينه درآمـد خـانوار    هاي هاين جامعه آماري شامل داد. استخانوارهاي شهري كشور  ه آماري در اين پژوهشجامع

در ايـن  . شـود  آوري مـي  هزار خانوار شـهري و روسـتايي جمـع    30ن، از حدوداست كه ساليانه توسط مركز آمار ايرا

اسـتفاده   1392و  1385-1384-1377 -1376-1369هـاي   هـاي تـابلويي بودجـه خـانوار در سـال      مطالعه از داده

ـ . گيرد را در بر مي1372تا  1309هاي  اين مجموعه رفتار متولدين سال. شود مي   هدر اين مطالعه حجم تقريبي نمون

  .گردد خانوار حاصل مي سال براي سرپرست 70تا  21با اعمال محدوديت سني 

 ابزار سنجش - 6-2- 1

 هاي مقطعـي  داده مختلف، هاي سني گروهو خروج از فقر دربه ها ورود  ابجاييج و تحليل يهزتجدر اين مطالعه براي 

براي برآورد نقطه دقيـق   همچنين .ارائه شده است )2003( و همكارانش رويكرد توسط آلبراين كه  شود ساخته مي

  .گردد ارئه مي) بدون همبستگي(از انتقال فقر و پويايي دو روش پارمتري و غيرپارامتري

 STATAافـزار   هاي اوليـه و برآوردهـاي مربوطـه، در نـرم     باشد و پااليش داد تحليل اين بررسي در بخش شهري مي

  .انجام گرفته است
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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 



 

 

  

  

  

  دومفصل 
  پيشينه تحقيق
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 مقدمه -1- 2

مطالعات تجربي پويايي فقر و نابرابري از ، تابلوييهاي  دسترسي اوليه كشورهاي توسعه يافته به داده به دليل

هاي  گذشته امكان بررسي پويايي فقر با استفاده از داده هحال، در ده با اين. كشورهاي توسعه يافته آغاز شده است

  .وجود آمده است در اغلب كشورهاي در حال توسعه نيز به تابلويي

خانوار  هزينه درآمد مستمر هاي داده به دسترسي ميزان افزايش موازات به اخير، هاي سال در در ايران نيز، تنها

 آن از قبل و آمده فراهم اجرايي و مطالعاتي هاي حوزه در بررسي پويايي فقر و تحرك درآمدي) تابلويي هاي داده(

  . هاي فقر بوده است گيري، عوامل موثر و برآوردشاخص در ايران بيشتر در ارتباط با اندازه مطالعات همه تقريباً

  .پويايي فقر در داخل و خارج از كشور خواهد بود اين فصل مروري بر مطالعات انجام شده در حوزه

  مطالعات انجام شده در ايران 2- 2

اي با  آنها در مقاله. اشاره نمود) 1386(ي زيبايي و شوشتريان  توان به مطالعه در ارتباط با پويايي فقر، در ابتدا مي

مسئله پويايي فقر  "هاي مركب خانوارهاي روستايي و شهري در ايران با استفاده از دادهبررسي پويايي فقر "عنوان 

هاي طرح آماري بودجه خانوار مركز آمار  در اين مطالعه از داده. اند بررسي كرده 1382تا  1380هاي  را براي سال

 139خوشه روستايي و  93(خوشه  232خانوار شهري و روستايي در قالب  6960، 1380استفاده شده كه در سال 

ي  اما به دليل ريزش خانوارها، تعداد نمونه. اند خانوار در هر خوشه طبقه بندي شده 30با متوسط ) خوشه شهري

. رسيده است) خانوار شهري 2940خانوار روستايي و  2545(خانوار  5485هاي بعد، به  بررسي شده در نمونه سال

كند، محاسبه شده  خط فقر مطلق كه نيازهاي اساسي زندگي را فراهم مي در مرحله اول اين پژوهش برآوردي از

بدين منظور براي تعيين خط فقر غذايي از روش تامين انرژي غدايي استفاده شده و با در نظر گرفتن مخارج . است

اساس بر. ايي است، جز غيرغذايي خط فقر برآورده شده استشان برابر خط فقر غذ ادي كه مخارجغيرغذايي افر

همين خط فقر نسبت سرشمار، نسبت افرادي داراي درآمد كمتر از خط فقر به كل افراد نمونه نيز برآورد شده 

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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نقش هر يك از عوامل تعيين كننده فقر بر  spellي دوم با استفاده از برآورد مدل الجيت و مدل  در مرحله. است

  :نتايج حاكي از آن است كه. رار گرفته استنرخ مخاطره خروج از فقر و ورود مجدد به آن مورد بررسي ق

برند نسبت به آنهايي كه در دو سال يا بيشتر قرار  پراكندگي خانوارهايي كه تنها در يك سال در فقر به سر مي -

  .گيرند ، بيشتر است مي

سطح زيربنا،  هاي منزل، افزايش كاهش بعد خانوار، باسواد بودن و مرد بودن سرپرست خانوار، افزايش تعداد اتاق -

هايي كه  ي شهري و هم روستايي در كاهش تعداد سال مالكيت اتومبيل شخصي و مالكيت تلفن همراه هم در نمونه

  . برد موثر است خانوار در فقر به سر مي

پايين بودن مخارج مصرفي خانوار از خط فقر، بيانگر فقير بودن خانوار است و بيشتر بودن حاكي از آن است كه  -

درصد از  7/65دهد كه  را نشان مي اين مقايسه ساده بررسي احتمال انتقالي. برد ر در فقر به سر نميخانوا

درصد از  3/34اند و  خانوارهاي روستايي كه در سال اول فقير بوده، در سال آخر مطالعه همچنان در فقر باقي مانده

درصد بوده  5/45درصد و  5/54ارهاي شهري به ترتيب اين ارقام براي خانو. اند ي افراد فقير خارج شده آنها از زمره

گيري ضمني ديگر  نتيجه. بنابراين حجم انتقال در ميان خانوارهاي روستايي بيشتر از خانوارهاي شهري است. است

اين است كه با وجود اينكه درصد افراد فقير در خانوارهاي شهري كمتر از روستايي است، جوامع شهري بيشتر با 

  .رو هستند فقر مزمن روبهي  پديده

اند، تقسيم  سال تجربه فقر از آن خارج شده مخاطره خروج از فقر نسبت افرادي است كه پس از حداقل يك  نرخ -

 دهد كه خروج از فقر در خانوار روستايي اين نرخ نشان مي. اند فقير بوده 1380بر تعداد خانوارهايي كه در سال 

همچنين از آنجائيكه افراد هميشه غيرفقير در خانوارهاي شهري بيشتر . نسبت به خانوار شهري بيشتر است

  .هستند، مسئله فقر در مناطق روستايي به دليل شرايط غيرقابل كنترل نظير آب و هوا دامن گيرتر است

 دهد كه در مناطق روستايي هاي خانوارها بر فقير شدن با استفاده از مدل الجيت نشان مي بررسي تأثير ويژگي-

سن سرپرست و توان دوم آن، وضعيت سواد سرپرست، بعد خانوار، متوسط سن سرپرست و توان دوم آن، تعداد 

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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هاي تحصيل  درصد و تعداد سال 95ها، سطح زيربناي خانه و مالكيت اتومبيل شخصي در سطح معناداري  اتاق

  .است  درصد معنادار شده 90سرپرست خانوار در سطح معناداري 

با اين تفاوت كه در اين مورد تعداد . ر مورد نرخ ورود به فقر در خانوارهاي روستايي بدست آمده استهمين نتايج د

دهد  به همين ترتيب رگرسيون خروج از فقر خانوارهاي شهري در مدل الجيت نشان مي. اند ها معنادار نشده اتاق

هاي تحصيل سرپرست، نوع واحد  بر متغير جنس سرپرست خانوار و توان دوم آن و همچنين سال كه عالوه

رگرسيون . اند مسكوني، نحوه تصرف واحد مسكوني، تعدا اتاق و مالكيت تلفن همراه از نظر آماري معنادار نبوده

ورود مجدد به فقر در خانوارهاي شهري نيز حاكي از آن است كه سن سرپرست خانوار و توان دوم آن، تعدا 

ها، سطح زيربناي خانه و مالكيت اتومبيل  نوع واحد مسكوني، تعداد اتاقهاي تحصيل سرپرست، بعد خانوار،  سال

. درصد معنادار هستند 95شخصي و تلفن همراه و همچنين نسبت وابستگي از نظر آماري در سطح احتمال 

  .درصد معنادار تلقي شود 90تواند تقريباَ در سطح  همچنين وضعيت سواد سرپرست هم مي

كنند كه فقر به صورت يك پديده گذرا مسئله قابل توجهي است كه در  گيري مي ن نتيجهدر پايان نويسندگان چني

 .ي دائمي تبديل شود تواند به يك پديده ي آن مي ي عوامل پديدآورنده صورت ادامه

 1390- 1363هاي  با استفاده از اطالعات آماري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري در طي سال) 1391(باباپور 

در اين . مختلف مورد بررسي قرار داده است هاي سني رآمدي را در چارچوب پويا براي گروهنابرابري و تحرك دفقر، 

بحث شده است و سپس با  تابلوييهاي  مطالعه ابتدا مزايا و معايب روش تخمين تحرك درآمدي با استفاده از داده

همچنين روند فقر و نابرابري براي . به تخمين تحرك درآمدي پرداخته است تابلوييهاي شبه  استفاده از داده

بعضي از نتايج . گرفته استو ضريب جيني مورد بررسي قرار  FGTمختلف با استفاده از شاخص  هاي سني گروه

  :باشد اين مطالعه به شرح زير مي

ك درآمدي مطلق و شرطي بسيار هاي فوق، سرعت همگرايي و تحر نتايج حاكي از آن است كه در طي سال -

  .پايين است

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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تا  1330رو به افزايش و از متولدين  1305تجزيه درآمد به روش ديتون و پاكسون اثر نسلي متولدين از سال  -

  .دهد به بعد را در حال كاهش نشان مي 1334

دهنده عدم تأثير  ي مورد مطالعه نشان سال دوره 28نتيجه گيري عمومي از وضعيت فقر و نابرابري در طي  -

سال  6هاي بخش عمومي بر كاهش فقر  است و عليرغم بيشترين ميزان درآمدهاي نفتي در كشور طي  سايست

  ي مطالعه، روند عمومي وقوع فقر در كشور از درآمدهاي نفتي منتفع نشده است  آخر دوره

ه مسير درآمدها همگرا به ميانگين دهد ك ي مورد مطالعه نشان مي روند نابرابري و تحرك درآمدي در طي دوره -

باشد كه  هاي زندگي مي ناپذيري نظام اجتماعي و توزيع نامتقارن فرصت باشد كه اين مسئله بيانگر انعطاف كل نمي

  . ثباتي اقتصادي و اجتماعي و سياسي در كشور است باعث بي

  تحرك درآمدي و پويايي فقرساير مطالعات تجربي در زمينه  3- 2

پذيري سرپرست خانوار نسبت به فقر   گيري ميزان آسيب اندازه"اي با عنوان  در مطالعه) 1391(ت اصل اسادزمزمه 

 1390تا  1363هاي مسئله آسيب پذيري نسبت به فقر را براي سال "هاي شبه پنل كاربردي از مدل سازي داده

آمار استفاده شده كه با كمك مدل  هاي طرح آماري بودجه خانوار مركز در اين مطالعه از داده. بررسي كرده است

در . هاي سرپرست خانوار طبقه بندي كرده است هايي براساس ويژگي شبه پنل سرپرست خانوار را به صورت نسل

اين پزوهش متوسط درصد آسب پذيري خانوار نسبت به فقر در رابطه با هريك از متغيرهاي مورد بحث 

محاسبه برخي از نتايج حاصله از اين مطالعه كه در ابعاد . سنجيده شده است) هاي سرپرست خانوار ويژگي(

  :مختلفي ارائه گرديده است حكايت از آن دارد كه

با افزايش تحصيالت عاليه در ميان سرپرستان خانوار خصوصاً سرپرستان با رده سني جوان آسيب پذيري نسبت  -

  . يابد به فقر كاهش مي

درآمد، ميزان آسيب پذيري خصوصاً در خانوارهاي با رده سني باال تا  در خانوارهايي با سرپرست داري شغل و -

  .يابد ميزان قابل توجهي كاهش مي

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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كاربردي از رويكرد : گيري غيرخطي تحرك درآمدي و تله فقر اندازه"با عنوان  1392پژوهش بتول آذري در سال 

كه در ايران با استفاده از رويكرد شبه تركيبي پوياي غيرخطي به است هايي  از جمله پژوهش "شبه تركيبي

پرداخته 1390تا  1363هاي  طي سالهاي سرپرست خانوار  گيري تحرك درآمدي و تله فقر با توجه به ويژگي اندازه

اين مدل متشكل از يك . براي بررسي تحرك درآمدي و تله فقر از مدل شبه تركيبي استفاده شده است .است

هاي سني، كه هر كدام با  ها به تعدادي از گروه در هر مقطع داده. هاي زماني مختلف است مقاطع در دوره سري

ها ميزان تحرك  سپس با استفاده از اين داده. اند بندي شده هاي زماني هستند، طبقه محدوده سني برابر بين دوره

نتايج اين پژوهش . ررسي و برآورد قرار گرفته استدرآمدي، احتمال وقوع تله فقر و اثرات سن، نسل و زمان مورد ب

  :باشد به صورت زير مي

در تحرك شرطي اثرات ثابت . تحرك درآمدي به دو صورت تحرك شرطي و مطلق مورد تخمين زده شده است -

اثرات ثابت پارامتري است كه ناهمگني بين يك فرد با فرد (شود  در نظر گرفته شده و در تحرك مطلق لحاظ نمي

در طي  و تحرك درآمدي شرطي و مطلق دهد سرعت همگرايي نشان مي نتايج بدست آمده. )دهد ديگر را نشان مي

بدين معني كه نابرابري در طي زمان در حال كاهش است، ولي . بسيار پايين بوده است 1390تا  1367هاي  سال

ز  بسيار پايين است، ولي با اين حال از طرفي سرعت همگرايي بين درآمدها ني. باشد سرعت آن بسيار پايين مي

تري را نسبت به افراد  افراد فقيري كه داراي سطح درآمد پاييني نسبت به ميانگين درآمدي هستند، رشد سريع

  . جربه خواهند كردثروتمند ت

دهند ميزان نابرابري در  هاي مختلف تحصيالت، نتايج نشان مي براساس ميزان تحك شرطي و مطلق در بين نسل

هاي با  در نسل. هاي  با تحصيالت باال كمتر بوده و در بين نسل هاي با تحصيالت پايين بيشتر است بين نسل

اما احتمال وقوع نابرابري در بين . هاي ديگر است تحصيالت باال ميزان تحرك تحرك و جابجايي بيشتر از حالت

  .تري دارند، به مراتب بيشتر است افرادي كه تحصيالت پايين

رك شرطي و مطلق در بين گروه زنان كمتر از مردان، و ميزان واگرايي درآمدي در گروه مردان بيشتر از زنان تح -

  .است

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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گر اين مطلب است كه متوسط درآمد سرپرست خانوار تا سن پنجاه سالگي در  اثرات سن در تمامي حاالت بيان -

انوار در سنين جواني داراي كمترين ميزان هاي خ سرپرست. باشد حال افزايش و بعد از آن در حال كاهش مي

اثرات . يابد سرپرست تا سن بازنشستگي، ميزان متوسط درآمد افزايش ميمتوسط درآمدي هستند و با افزايش سن 

ا  دهد درآمد زنان برخالف مردان در طي سنين مختلف داراي رشد فزاينده سن در گروه زنان و مردان نشان مي

 .كند طي مينبوده و روند آرامي را 

تا  1363هاي  بررسي ايستايي و پويايي فقر در ايران طي سال"اي با عنوان  در مطالعه) 1392(ساعده عزيزي ثالث 

پنل  هاي شبه در اين پژوهش از داده. فقر و تحرك درآمدي را در چارچوب پويا مورد بررسي قرار داده است "1390

به منظور بررسي تحرك . آن مواجه است، استفاده شده است پنل با هاي  به منظور رفع كمبودهايي كه فقدان داده

  :كه دهد نتايج اين پژوهش نشان مي. اي استفاده شده است درآمدي و پويايي فقر از روش ماتريس گذار پنج مرحله

  .شود محسوب مياي مزمن  در ايران تحرك درآمدي بسيار كم است و فقر پديده -

ك نسل در طول دوره مورد بررسي در بيستك درآمدي قبلي باقي بمانند و يا به احتمال اينكه خانوارهاي ي -

  .بيستك مجاور انتقال يابند، رقم بااليي است

هاي مورد بررسي احتمال ورود به فقر در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي است و در نهايت  در تمام دوره -

  .باشد مي تحرك درآمدي بين روستاييان بيشتر از شهرنشيان

  مطالعات انجام گرفته شده در خارج از ايران 4- 2

 تابلوييو شبه  تابلوييهاي  در دو ده اخير در خارج از كشور مطالعات بسياري به تحرك فقر با استفاده از داده

  .صورت گرفته، كه در ادامه به برخي از اين مطالعات اشاره خواهد شد

طي اندونزي  در به بررسي تحرك فقرمقطعي هاي  ا استفاده از دادهباي  در مطالعه )2011(دانگ و همكاران 

  . اند پرداخته 2008و  2006هاي  طي ساليتنام و و 2000و  1997هاي  سال

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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كه به كمك بانك جهاني در برخي از كشورهاي در حال  VHLSSهاي ويتنام طي تحقيقات  در اين مطالعه داده

توسعه حمايت شده است، بدست آمده كه اطالعات جزئي راجع به تحصيل، سالمت، استخدام، مهاجرت ، مسكن، 

خانوار در سراسر كشور  189تا  9در اين مطالعه از .دهد مصرف خانوار و مالكيت كاالهاي باداوم گوناگون ارائه مي

  .است استفاده شده

 10400،  2000خانوار و در سال  7500، 1997گردد كه در سال  حاصل مي IFLSهاي اندونزي از تحقيقات  داده

درصد و در سال  6/5، 1997ها در زمان آمارگيري در سال  اين داده. خانوار را مورد بررسي قرار داده است

  . اند درصد ريزش داشته 2000،7/4

 IFLSهاي  در مجموعه داده Tornquistويتنام و خط فقر  VHLSSفقر ملي در  براي آناليز اين تحقيق از خط

  .اندونزي استفاده شده است

كه در . سازند به دو روش پارامتري و غيرپارامتري برآورد مرزهاي تحرك را ممكن ميدر اين مطالعه نويسندگان 

لحاظ نشده اما در روش  2000و  1997هاي  روش غيرپارامتري، هيچ همبستگي برروي جمله خطا در سال

  .دشو پارامتري همبستگي لحاظ مي

مقاطع  گيري از حقيقي در ويتنام و اندونزي به تكرار نمونه تابلوييهاي  داده. نويسندگان با در دسترس داشتن

 تابلوييي ها پويا، با استفاده از اين مقاطع و سپس با مقايسه نتايج بدست آمده از داده پردازند و با ساخت برآورد مي

  .بخشند واقعي، روش ارئه شده را اعتبار مي

  :نتايج حاكي از آن است كه

هاي  واقعي، به طور كلي بين مرز باال و پايين حاصله از داده تابلوييهاي  برآورد پويايي با استفاده از داده -

  .قرار گرفته است) مقاطع مكرر(ساختگي

  . فاصله بين برآورد حد باال و پايين پويايي كم شده استدر روش پارامتري، با افزايش ضريب همبستگي  -

از عوامل مؤثر بر تخمين هزينه خانوار سن سرپرست، تعداد كودكان خانوار، نوع فعاليت سرپرست خانوار، بعد  -

  .خانوار و جنسيت سرپرست خانوار است

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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هاي مركب در ايران طي  از داده اي به بررسي تحرك فقر با استفاده در مطالعه) 2003(صالح اصفهاني و مجبوري

در ) با آنها مصاحبه شده 1992كه در سال (خانوار  5090در اين مطالعه از . اند پرداخته 1995تا  1992هاي  سال

خانوار در هر خوشه استفاده شده است  30با متوسط ) خوشه شهري 109خوشه روستايي و  63(خوشه  172قالب 

درصد در هر  7تقريبا ) 1995و  1994(سال ديگر  2، ودر 1993درصد در سال  3/14كه البته از اين تعداد نمونه 

ها در اين  تحليل. اند سال به دليل جابجايي، عدم مشاركت و يا عدم حضور افراد در زمان آمارگيري ريزش داشته

همچنين به . مطالعه در سه بخش شهري در استان تهران، ديگر مناطق شهري و مناطق روستايي انجام شده است

هاي هزينه نسبت به درآمد، از هزينه سرانه خانوارها استفاده شده  آوري داده گيري كمتر در جمع دليل خطاي اندازه

تقسيم شده اند، تحرك و جابجايي  بيستك 5در اين مقاله با استفاده از ماتريس انتقال كه در آن خانوارها به . است

ر اين بررسي از چند روش براي تصحيح خطاها به منظور تمايز بين تحرك د. خانوارها مورد بررسي قرا گرفته است

بدون در . استفاده شده است) باشد گيري مي هاي زودگذر و خطاهاي اندازه كه متأثر از شوك(واقعي و مشاهده شده 

د از افراد درص 55نظر گرفتن روشي براي تصحيح خطاها نتايج نشان دهنده آن است كه در مناطق روستايي تقريباَ 

 45در حاليكه در مناطق شهري . اند هاي ديگر انتقال يافته ترين بيستك در هر سال به بيستك در باالترين و پايين

روشي براي (ها براي دو سال متوالي  با استفاده از ميانگين گرفتن از هزينه. درصد از افراد چنين وضيعتي دارند

درصد كاهش داشته  3-5تغيير اما در مناطق روستايي و تهران جابجايي در مناطق شهري بدون ) تصحيح خطا

طور كلي نتايج حاكي از آن است كه تحرك در كوتاه مدت نسبتاَ باال است و نويسندگان به اين نتيجه  به. است

در ادامه مقاله ضمن .تواند براي از بين بردن تداوم نابرابري كمك كننده باشد رسند كه اين ميزان تحرك مي مي

و شاخص سرشمار فقر، با تمايز بين فقر ) كيلو كالري 2200براساس رويكرد نيازهاي اساسي و (حاسبه خط فقر م

نتايج نشان دهنده آن است . مزمن و زودگذر، عوامل تعيين كننده فقر مزمن وزودگذر مورد بررسي قرار گرفته است

  :كه

 1993در سال . در مناطق روستايي نسبت به تهران و ساير مناطق شهري بيشتر بوده است 1992فقر در سال  -

درصد بوده كه در مقايسه با افزايش ده درصدي در مناطق شهري و  25افزايش فقر در مناطق روستايي تقريباَ 
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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 



 15                           پيشينه تحقيق                                                                                                                 : دومفصل 

 
 

هاي  نرخ فقر به دليل بحران بدهي نيز 1995در سال . تري داشته است درصدي در تهران روند سريع 12كاهش 

  .اقتصادي در همه مناطق باال بوده است

لذا جريان  .اند درصد از افراد فقير بوده 5بار و  درصد از افراد حداقل يك 6/42در كل دوره مورد بررسي تقريباَ  -

  .ورود به و خروج از فقر زياد بوده است

  .درصد آن زودگذر بوده است 64ايران از نوع مزمن و  درصد فقر براساس سنجه جاالن و راواليون در 36 -

فقر مزمن و زودگذر در افراد جوان، خانوارهايي با سرپرست زن و سرپرست مرد با تحصيالت كمتر، بيشتر است و  -

  .تهران و مناطق روستايي بيشتر با مسئله فقر زودگذر مواجه هستند

. توانند در كاهش فقر مزمن و زودگذر مؤثر باشد تحصيالت ميرسند كه  درنهايت نويسندگان به اين نتيجه مي

 .باشد هاي برابر براي دسترسي به آموزش امري ضروري مي همين خاطر ايجاد فرصت به

تحليل پويايي با : هاي امنيت اجتماعي در بنگالدش فقر شهري و شبكه"اي تحت عنوان  در مقاله) 2011(ابويوسف 

در اين مطالعه از اطالعات . پردازد هاي مختلف مي به ماهيت و پويايي فقر در نسل "بلوييتاهاي شبه  استفاده از داده

استفاده شده است و ) 1991-1992- 1995-1996-2000-2005(هاي  آماري هزينه و درآمد خانوارها در دوره

 .ساخته شده است) شهر يا روستا(براساس سال تولد سرپرست خانوار، شغل و محل سكونت  تابلوييهاي شبه  داده

در اين مطالعه با استفاده از مدل الجيت و پروبيت سرشمار فقر، شكاف فقر، مربع شكاف فقر، سلطه تصادفي و 

  :برخي از نتايج اين مطالعه به روايت زير است و. ي فقر محاسبه شده است عوامل تعيين كننده

در مناطق شهري از مناطق روستايي بيشتر  در دو دهه اخير فقر شهري و روستايي كاهش يافته كه اين كاهش -

  .بوده است

  .درصد فقر دائمي در مناطق روستايي و درصد فقر زودگذر در مناطق شهري بيشتر بوده است -

و   ي مورد بررسي فقير بوده بار در كل دوره هاي روستايي يك درصد نسل 19هاي شهري و  درصد نسل 26تقريباً  -

  .اند هاي شهري در كل دوره مورد مطالعه غير فقر بوده درصد نسل 54ستايي و هاي رو درصد نسل 42تقريباً
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در تخمين الجيت و پروبيت ميانگين بعد خانوار اثر منفي و ميانگين سن هر نسل و تحصيالت سرپرست خانوار  -

  .ي بوده استهمچنين هزينه سرانه در مناطق روستايي كمتر از مناطق شهر. اثر مثبت بر هزينه سرانه داشته است

در اين ) 2005(گريم . انجام شده است) 2005(و گريم ) 1999( ، هررا)1998(در پرو مطالعاتي توسط هال گليو 

نتايج حاكي . استفاده كرده است 1999تا  1997هاي  خانوار شهري و روستايي طي سال تابلوييهاي  مطالعه از داده

توزيع  هاي پاييني در هر دو مناطق شهري و روستايي در صدكي خانوارها  از آن است كه نرخ رشد مصرف ساالنه

درصد از جمعيت ورود  12ي مورد مطالعه  همچنين در طي دوره. هاي بااليي ، بيشتر است درآمد نسبت به صدك

  .درصد افزايش داشته است 4/1اند و سرشمار فقر  درصد جمعيت خروج از فقر را تجربه كرده 6/10به فقر و 

  يريگ نتيجه 5- 2

هم در خارج از ايران و هم در ايران گران  مورد توجه پژوهشهاي مختلف  از جنبه هاي اخير پويايي فقر در طي سال

پويـايي از جنبـه    گيرد اما بـا ايـن تفـاوت كـه     مورد بررسي قرار مي فقرپويايي نيز در اين مطالعه . قرار گرفته است

ها در جهت ورود بـه و   و با برآورد احتمال تحركهاي مقطعي  ساخت داده تحرك فقر با. تحرك فقر مورد نظر است

هـاي سـني    ها در باقي ماندن در وضعيت فقر و يا غيـر فقـر مـورد بـراي گـروه      خروج از فقر و همچنين عدم تحرك

ايـران   تا كنـون در  ي ذكر شده در باالاين برآوردها. گيرد بررسي قرار ميمورد مختلف طي سه دوره زماني متفاوت 

دوره مورد بررسي قرار گرفته است كه در اين پـژوهش بـا    انجام نگرفته است و در خارج از ايران نيز فقط براي يك

  .شود امكان پذير ميهاي سني با هم  مقايسه گروه ،وارد كردن سه دوره زماني
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  فصل سوم
  مباني نظري
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  مقدمه 1- 3

متأسفانه اكثر كشورهاي جهان به ويژه . در جهان امروز پديده فقر منحصر به يك كشور يا جامعه خاص نيست

ها  كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه، پديده فقر قاعده زندگي و محيط متعارف حيات اكثر مردم آن

روي، با توجه به اهميت و ضرورت غيرقابل انكار بررسي اين مسأله، مطالعات نسبتاً قابل  بدين. باشد مي

هاي مبارزه با فقر  اما برنامه. گيري آن شده است هاي اندازه توجهي پيرامون شناخت داليل فقر و شاخص

اجراي برنامه نياز گذاري و نحوه  گيري، كارايي سياست هاي اندازه طور كه به شناخت داليل فقر، شاخص همان

ترتيب بررسي و  بدين. هاي آتي نيز نياز دارد دارد، به شناخت افراد فقير و جابجايي آنها در توزيع فقر در سال

شوند، قدم مهمي  مانند و يا فقير مي آگاهي از تحرك فقر و شناسايي افرادي كه در يك جامعه فقير باقي مي

و خروج از به بدين روي، با توجه به اهميت ورود . و محروميت است ريزي براي مبارزه با فقر در مسير برنامه

ها و ساختار پويايي فقر مورد  ها، در اين قسمت چارچوب مفهومي، ويژگي ريزي دولت فقر در راستاي برنامه

  .گيرد بررسي قرار مي

  فقر 2- 3

محققان اختالف نظر وجود  تعاريف فقر تا كنون برحسب مكان و زمان متفاوت از هم بوده و از اين حيث بين

تعاريف گوناگون در . اين در حالي است كه اكثر محققان در خصوص نياز به تعريف فقر اتفاق نظر دارند. دارد

  :توان در دوديدگاه به صورت زير تقسيم نمود حوزه فقر را مي
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تعريف بسيار   1970و  1960هايش در خصوص مطالعه فقر در دهه  با توجه به يافته 1تانسند: ديدگاه نخست

افراد، خانوارها و : اين تعريف عبارت است از. اي از آن استفاده شد است مهمي ارائه داد كه به طور گسترده

هاي غذايي،  آيند كه با فقدان منابع براي مصرف انواع رژيم هاي جمعيتي زماني فقير به حساب مي گروه

  . ي مواجه باشندها و شرايط و امكانات معمول زندگ مشاركت در فعاليت

ترين ديدگاه نسبت به  شايد وسيع. كند هاي افراد را محدود مي هايي است كه قابليت محروميت: ديدگاه دوم

هاي كليدي نظير  از نظر او فقر عبارت است از فقدان قابليت. بيان كرده باشد) 1981(فقر را آمارتيا سن 

ف و ناتواني و همچنين درآمد يا آموزش ناكافي و سالمتي، ناامني، احساس اعتماد به نفس پايين، حس ضع

بر اساس اين تعريف، فقر يك پديده چند بعدي است كه يك راه حل ساده . فقدان حقوقي نظير آزادي بيان

براي مثال افزايش درآمد به كاهش فقر كمك خواهد كرد اما بايد با معيارهايي . براي آن غير قابل تصور است

هايي همچون دسترسي  قدرت بخشد، آنها را در مقابل ريسك بيمه كند و به ضعف همراه باشد كه فقرا را

  ).Haughton & khandker, 2009(ناكافي به آموزش و خدمات بهداشتي توجه نمايد 

كه البته محروميت نيز . كنند او معتقد است كليه تعاريف موجود در خصوص فقر به نوعي محروميت اشاره مي

بطور مثال در يك كشور . هاي مختلف كامالً متفاوت است ها و زمان ست كه در مكانخود يك مفهوم نسبي ا

باشد نظير غذا،  در حال توسعه، فقر به معني محروميت از امكاناتي است كه براي ادامه حيات ضروري مي

يك  در نقطه مقابل، در يك كشور توسعه يافته، فقر بر محروميت نسبي از شرايط و امكانات. مسكن، دارو

  .زندگي متوسط اشاره دارد

  

                                                       
1 townsand 
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  انواع رويكردهاي فقر 3- 3
  رويكرد درآمدي فقر 3-1- 3

در اين رويكرد توجه اصلي به . شود اين رويكرد اصوالً تك بعدي است و فقط برحسب هزينه يا درآمد بيان مي

كن سطوح نيازهاي مادي عالوه بر نيازهاي فيزيكي مشهود نظير خوراك، پوشاك، مس. نيازهاي مادي است

توان به بهداشت و سالمت، آموزش، گذراندن اوقات فراغت،  گيرد كه بطور مثال مي مختلفي را در برمي

در فقر درآمدي . تشكيل خانواده، ورزش، جابجايي در رفت و آمد و دسترسي به وام و اعتبارات اشاره نمود

در يك بررسي مفهومي فقر درآمدي . دده يك واحد پولي معين مانند خط فقر، فقير را از غير فقير تميز مي

  .شود كه در ادامه به آنها پرداخته مي. به دو دسته فقر مطلق و فقر نسبي قابل تقسيم است

كه منظور از فقر انتقالي . بندي نمود توان فقر درآمدي را به فقر مزمن و فقر انتقالي طبقه از جهتي ديگر مي

  .يندگو چيزي است كه اغلب به آن پويايي فقر مي

  فقر مطلق

. قرار دارد 1باشد و متضمن تعريف علمي است كه بر پايه حداقل معاش فقر مطلق يك موضوع عيني مي

آنچه در اين  .منظور از حداقل معاش حداقل نيازهاي اساسي است كه يك انسان براي حفظ زندگي الزم دارد

نياز اصلي يك  شود بطور مثال بيان مي .استبحث نيازهاي اساسي فرد يا جامعه  باشد حائز اهميت ميتعريف 

و اگر اين مشكل  باشد ميترين فقر، فقر غذايي  ترين و اصلي واقع پايين در. انسان يا خانواده نياز به غذا است

بنابراين، فقر  ..شدخواهد پرداخته  غيرهحل شود، به محروميت و ساير نيازهاي اساسي مثل پوشاك، مسكن و 

  .اين حداقل معاش بستگي داردمطلق به چگونگي تعريف 

  

                                                       
1 subsistencet 
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  فقر نسبي

ها بر تعيين سطح فقر موثر  گيرد كه موضوعي نسبي است كه داوريي در مقابل فقر مطلق، فقر نسبي قرار مي

فقر نسبي عبارت است از ناتواني در كسب يك سطح معين از استانداردهاي زندگي كه در جامعه . خواهد بود

فقر صرفاً از فقدان . فقر نسبي ناشي از اختالف درآمدي است. شود ميفعلي الزم يا مطلوب تشخيص داده 

منابع جهت تأمين نيازهاي اساسي نيست بلكه از كمبود منابع فرد جهت دسترسي به حداقل استاندارد 

بنابراين فقر نسبي بيش از ميزان مطلق درآمد افراد، با نابرابري توزيع درآمد . شود زندگي آن جامعه ناشي مي

  .كل در يك كشور در ارتباط مستقيم است) هزينه(جامعه مرتبط است و عموماً با ميانه درآمد در 

  رويكرد قابليتي فقر 3-2- 3

مجموع فقر مادي و فقر  فقر قابليتي،. مفهوم قابليت براي فقر، اولين بار توسط آمارتياسن مطرح گرديد

غذا، خدمات بهداشتي و آموزشي و ساير  يعني فقدان قدرت فرد يا جامعه در دستيابي به. معنوي است

ها مانند ناتواني در پاسداري از عزت نفس، عدم توانايي در دستيابي به آزادي هاي اساسي مورد  محروميت

  .توجه قرار مي گيرد

از نظر سن بين فردي كه سالمت جسمي دارد با فردي كه دچار معلوليت است، تفاوت ماهوي وجود دارد و با 

  .گيري و مقايسه نيست ردهاي درآمد محور، سطح مطلوبيت اين افراد قابل اندازهتوجه به رويك

  رويكرد مشاركت اجتماعي فقر 3-3- 3

زيرا . توان با رويكرد قابليتي تعريف جامعي از فقر ارئه داد پديده فقر يك مفهوم عيني نيست و حتي نمي

  . ندا يكسان، از لحاظ سطح فقر متفاوتهاي  ها و قابليت توان نشان داد افرادي با سطح توانايي مي
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آورد كه اين نوع از محروميت به فقدان نسبي  عدم مشاركت اجتماعي، محروميت اجتماعي را به وجود مي

هاي مختلف  ها و سازمان هاي مشاركت در فعاليت هاي جامعه نظير حيثيت، منزلت اجتماعي و فرصت پاداش

به اين معني كه منزلت موقعيت . محروميت اقتصادي همراه است محروميت اجتماعي مكرراً با. اشاره دارد

اما ضرورتاً اين . اقتصادي پايين به احتمال زياد با احترام پايين، نفوذ قدرت پايين بر ديگران همراه است

محروميت با محروميت اقتصادي همبستگي كامل ندارند و تنها در ارتباط با مفاهيم مادي و فقر تعريف نشده 

  .شود ق شهروندي و سياسي و يا فقدان برابري جنسي را نيز شامل ميو حقو

  بررسي وضعيت فقر در ايران 4- 3

هاي  در برنامه. فقر در كشور را مي توان در دو مقطع قبل از انقالب و بعد از انقالب مورد بررسي قرار داد

ها و اهداف در جهت  م سياستپيش از انقالب هيچ اشاره مستقيمي به مساله فقر زدايي نشده است ولي تما

 50در حالي كه در سال هاي . ها و در بهترين حالت در جهت افزايش رفاه جامعه بوده است ايجاد زيرساخت

و برطرف  به رفع فقر 12بند  3اصل ها در  در آن سالقانون اساسي . مشاهده شده استفقر را به وضوح  57تا 

   .مسكن و تأمين بيمه اشاره دارد هاي بهداشت، غذا، ساختن محروميت در زمينه

چون بايد  وجود نداشتهاي فقرزدايي  ها، مجالي براي برنامه نقالب به دليل جنگ و انواع تحريمبعد از ا

هاي  ريزي و اجراي طرح برنامهگرفت و فرصتي براي  ميو قوت ها و شرايط مبارزه با فقر شكل  زيرساخت

رفسنجاني هاشمي در دوران رياست جمهوري آقاي  74فقر سال  اولين قدم براي مبارزه با. حمايتي نبود

  .برداشته شد
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مطالعات نشان مي دهد كه اقدامات فقرزدايي در برنامه اول تا سوم تنها با ذكر احكام دستوري و در 

هاي  گرفته و اين كه مربوط به كدام يك از جنبه ميهاي مختلفي مانند خوراك، مسكن و غيره صورت  حوزه

به عنوان مثال در آيين نامه يك هدف بهبود امكانات معيشتي و هدف . مشخص نشده است ،يي بودهفقرزدا

ديگر حفظ نسبي قدرت خريد كشاورزان و در جاي ديگر گسترش آموزش عمومي مناطق محروم را مورد 

 .بوده است ولي بدون مطالعهفقر زدايي وجود داشته  اين گونه سياست ها در برنامه هاي .توجه قرار مي دهد

 در برنامه دوم، فقر و محروميت زدايي تحت عنوان عدالت اجتماعي مطرح شد كه تا كنون هيچ تعريفي از آن

  .مصاديق عدالت اجتماعي روشن نشده است زيرانشده پس نمي توان تحت اين عنوان مسائل را حل كرد  ارائه

هاي  زدايي و رفع عدم تعادل ن محروميتر آدر برنامه دوم سياست حمايت از بسيجيان و در كنا بطور مثال،

اما در برنامه چهارم توسعه برخالف برنامه هاي پيشين مي توان . يي را مورد توجه قرار مي دهدا منطقه

  .سازوكاري منطقي براي حل مشكل فقر مشاهده كرد

توزيع عادالنه چون ارتقاي امنيت غذا، ايجاد امنيت شغلي، همدهد راهبردهاي اصلي  مطالعات نشان مي

درآمدها، تأمين نيازهاي اصلي مردم از جمله آموزش و بهداشت، قدمي بزرگ در جهت ساماندهي فقر در 

دولت، نهادهاي ملي و دولتي، مردم و بخش خصوصي را در زمينه  توان مي براي اولين بار. ايران بوده است

ها و اهداف مشخص شده ولي  جود اينكه برنامهدر برنامه چهارم با و. يكديگر مشاهده نمود كناردر فقرزدايي 

ها  رود كه در برنامه پنجم هم مشكالت و در نتيجه برنامه به دليل عدم استنباط و احراز مقوله فقر بيم اين مي

اين است كه نظام هدفمند در بنابراين يكي از علل مهم ناكامي حل فقر . به همين صورت باقي بماند

  .ن توسعه كشور وجود نداردهاي كال ها و برنامه سياست
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 20دهد مطالعه فقر و توزيع درآمد كشور در اواسط دهه  نشان مينيز  فقر بحث اجرايي در سوابق مطالعاتي 

به بعد، مركز  40در دهه . گردد يبه تعيين حداقل دستمزد و سبد مصرفي خانوار توسط وزارت كار مربوط م

در مورد همچنين . بخشد ، مطالعات مربوط به فقر را سامان ميدرآمد خانوار - آمار ايران با بررسي هزينه 

توسط مرحوم عظيمي  57و در سال  54يي توسط آقاي هاشم پسران در سال ا توزيع درآمد، مطالعات اوليه

  .است صورت گرفت

ام در دوران پس از انقالب نيز دكتر عظيمي مطالعاتي تحت عنوان بررسي توزيع درآمد و هزينه در ايران انج

به بعد مطالعات  72مطالعات بعدي توسط دكتر پژويان و خانم دكتر پروين به انجام رسيده و از سال . داد

   بسيار زيادي در اين راستا صورت گرفته است

  شاخص فقر 5- 3

هاي  تواند صورت شاخص فقر مي. فقر است گيري اندازهمطالعه فقر نيازمند تعريف شاخص يا معيار براي 

 :پذيرد       را بروش زير سه   ملهجاز متفاوتي 

 مصرف يك سبد خاص از كاال -         

 كلي  هزينه -         

 درآمد كل -         
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كند كه اگر  توبين به نيازهاي بيولوژيكي و ضرورياتي اشاره مي. پيشنهاد شد جيمز توبين توسطمورد نخست 

ترسيم خط فقر بر اساس . را زير خط فقر قرار خواهد داداز افراد به طور نابرابر بين افراد توزيع شود بعضي 

. ده استمطالعات قديم تا به االن مورد استفاده بواست كه از  روشيحداقل يا درآمد حداقل دو  ي هزينه

بودجه عمدتاً متكي به آمار  ،صورت گرفت انگلستانفقر در  ي در زمينه جنگ جهاني دوممطالعاتي كه بعد از 

به عنوان  1965آبل اسميت و تاونزند در سال همچنين . استفاده شده است هزينهو از روش  بود خانوار

داليلي وجود دارد كه . خانوار از روش فوق براي تعيين فقر استفاده نمودند ي مطالعات بودجه مرحله پيش

از نظر سطح  افراديكه ممكن است مثالً. گردد ي مياستفاده از درآمد به جاي هزينه منجر به نتايج متفاوت

ها سطح رفاه خود  درآمد زير خط فقر قرار داشته باشند، ولي از طريق قرض نمودن يا فروش بعضي از دارايي

خط فقر  ي برابر يا بااليهم چنان كه ممكن است گروهي كه سطح درآمد. را باالتر از خط فقر قرار دهند

قادر به تامين نيازهاي خود در سطح  ،به داليلي چون عادت اجتماعي، دانش ناقص يا ناقص بودن بازار دارند،

  .مناسب و باالي فقر نباشند

  خط فقر 6- 3

شود را خط فقر  مخارجي كه يك فرد در زمان و مكان معين براي دسترسي يه يك سطح حداقل زفاه متحمل مي

رفاه را ندارند، فقير و كساني كه به اين سطح حداقل رفاه دسترسي دارند  افرادي كه دسترسي به اين سطح. گويند

گيري فقر و جدا كردن افراد فقير از غير فقير به يك آستانه يا  براي اندازه). 1998 1راواليون(شوند  غير فقر تلقي مي

. نياز ادامه حيات تعريف نمود توان براساس حداقل مخارج مورد اين آستانه را مي. باشد مالك به نام خط فقر نياز مي

. همين ابهام موجب ايجاد تعاريف متفاوت از فقر و خط فقر شده است. باشد اما ادامه حيات نيز كامالً روشن نمي

بسته به اينكه مفهوم فقر مطلق . نمايند برخي از محققين حداقل معاش را برحسب انرژي مورد نياز بدن تعريف مي

هاي  شود كه انتخاب هر يك در سياست ، خط فقر نيز مفاهيم مختلفي را شامل مييا نسبي در نظر گرفته شود
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هاي متفاوتي در برابر تغييرات  هاي فقر مبتني بر اين مفاهيم، حساسيت زيرا شاخص. عملي فقرزدايي مهم است

  .دهد اقتصادي و اجتماعي كوتاه مدت و بلند مدت و يا نابرابري از خود نشان مي

  طلقخط فقر م 1- 6- 3

مقدار درآمدي كه براي تامين حداقل نيازهاي فردي در يك جامعه الزم است و عدم تامين آن موجب 

  .را خط فقر مطلق گويند شود فرد مورد بررسي به عنوان فقير در نظر گرفته شود مي

ت المللي دو روش عمده براي محاسبه خط فقر مطلق معرفي شده است كه عبارت اس هاي بين در دستورالعمل

يك سبد مصرفي  CBNدر روش ). FEI( 2و روش انرژي غذايي دريافتي) CBN( 1هاي اساسي روش هزينه از

. متعارف از اقالم خوراكي و غير خوراكي كه حداقل انرژي مورد نياز را مرتفع كند در نظر گرفته خواهد شد

ن هزينه يا درآمد كل مورد شود و براساس آ ي هر فرد در نظر گرفته مي حداقل انرژي روزانه FEIدر روش 

  .شود هاي محاسبه خط فقر پرداخته مي در ادامه به توضيح مختصري از روش. شود نياز محاسبه مي

  روش نيازهاي اساسي - 1

 درآمد از در اين روش ابتدا ميزاني. معرفي شد) 1901( 3اين روش بر پايه ي نيازهاي اساسي زندگي توسط روانتري

حداقل  ي هزينه تأمين براي ثابت درآمد مقداري سپس .شود گرفته مي نظر در مصرفي غذايي هاي هزينه تأمين براي

در نهايت، هزينه ريالي تأمين محتواي اين سبد به عنوان خط فقر عنوان . شود افزوده مي آن به اساسي نيازهاي ساير

لذا خط فقر . لحاظ شده است در سبد مصرفي اين روش، هم نيازهاي خوراكي و هم نيازهاي غير خوراكي. شود مي

براي محاسبه هزينه مواد غذايي حداقل كالري مورد نياز . شود به دو مولفه نيازهاي غذايي و غير غذايي تقسيم مي

البته از آنجايي كه استانداردهاي زندگي . شود براي برخورداري از سالمت و حفظ كاراريي فيزيكي در نظر گرفته مي

                                                       
1  Ravallion 
2 Cost-of Basic-Needs-method 
٣ Food Energy Intake method 
 
3 Rowntre 
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ختلف متفاوت است، اتفاق نظري در مورد حداقل نياز به كالري وجود ندارد و ميزان آن به هاي م ها و زمان در مكان

  . كنند بستگي خواهد داشت جامعه و زماني كه افراد در آن زندگي مي

. با پيشنهاد روانتري مبني بر محاسبه هزينه جداگانه اقالم مورد نياز زندگي، ايرادات فراوني به اين روش وارد شد

هاي مختلفي بررسي شود كه تأمين حداقل مسكن، پوشاك و سوخت كه زندگي  براي اين كار بايد به روشچرا كه 

  .هايي خواهد بود انسان در خطر نباشد مستلزم چه هزينه

  )1963( 1ارشانسكي روش - 2

بر مخارج غذايي رگرس شده و بخشي از درآمد ) درآمد(است، مخارج كل  2اين روش كه مبتني بر قانون انگل

سپس با ضرب هزينه مواد غذايي در معكوس ضريب انگل، خط . آيد كه صرف مواد غذايي شده ، بدست مي

در اين روش عالوه بر حداقل نيازهاي غذايي، تعيين انتخاب رژيم غذايي كه حداقل . گردد فقر حاصل مي

  .تأمين كند نيز ضروري استاي را  نيازهاي تغذيه

رو، در اين  از اين. باشد در روش ضريب انگل، نيازي به محاسبه هزينه تك تك اقالم اساسي غير غذايي نمي

برخي از متخصصين معتقدند بخشي از . روش سهم غذا در مخارج كل به شدت تأثير گذار بر خط فقر است

بنابراين آنها . فقير به مراتب كمتر از متوسط جامعه است هاي شود، براي گروه درآمدي كه صرف غذا مي

بدين معنا كه هزينه مواد غذايي مكفي . معتقدند به جاي ضريب انگل جامعه از ضريب انگل فقرا استفاده شود

كابرد اين روش باعث برآورد كمتر خط فقر . در معكوس ضريب انگل فقرا ضرب شود تا خط فقر حاصل شود

  .ات زيادي به آن وارد شده استشود كه ايراد مي

به طور كلي نيز، اين انتقاد وارد است كه پايه استدالل قوي براي انتخاب نمودن سهم غذا وجود ندارد و اين پرسش 

  مطرح است كه چرا بايد از سهم غذا در محاسبه خط فقر استفاده نمود؟ و سهم غذاي چه گروهي بايد لحاظ شود؟

                                                       
1 Orshansky 

هاي  ضمن كار بر روي آمارهاي مروط به هزينه و درآمد گروهي از كارگران بلژيك متوجه شد ميان سطح درآمد و هزينه 19ارنست انگل دانشمند آلماني قرن ٢
ها مورد تأييد شود اين رابطه منفي كه بعد خوراكي خانوار رابطه منفي وجود دارد به طوريكه هرچه درآمد كمتر باشد سهم بيشتري از آن صرف غذا مي

  . پژوهشگران كشورهاي مختلف قرار گرفت به قانون انگل معروف است
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 به روش، اين در. شود مي گرفته كار به تعديل اندكي با ارشانسكي روش فقر، خط تعيين گاهي اوقات به منظور

 ميانگين نسبت از شده، بررسي ي جامعه كل در فردي  هزينه كل به غذا ي هزينه نسبت هندسي جاي ميانگين

  .شود مي استفاده جامعه درآمدي ي طبقه ترين پايين افراد ي هزينه كل به غذا

  
  روش نسبت غذا - 3

 جامعه، در مصرف انگل تابع به توجه در اين روش با. معرفي شده است) 1967( 1اين روش توسط واتس

 در اساسي نيازهاي تأمين براي درآمد ضروري حداقل به غذا ي هزينه نسبت براي را معمولي و مشخص ي اندازه

 در صورتي كه .سنجيده خواهد شد آن با افراد يك از هر درآمد به غذا ي هزينه نسبت شود كه گرفته مي نظر

 فقير وي باشد، شده گرفته نظر در معلوم و مقدار مشخص از تر بزرگ جامعه، فرد هر براي نسبت اين مقدار

اين روش . اين روش نيز مشابه روش ارشانسكي به رابطه بين غذا و درآمد بستگي دارد. شود مي محسوب

اول اينكه نيازي به مشخص نمودن حداقل نيازهاي غذايي نسبت به روش نيازهاي اساسي چند مزيت دارد 

ندارد دوم، به انتخاب رژيم غذايي نيز، نيازي نسيت و سوم، در اين روش براي محاسبه خط فقر از الگوي 

  . شود مصرف واقعي خانوارها استفاده مي

 شود؛ نمي ي استفادهاساس نيازهاي تأمين براي الزم درآمد حداقل روش از مطلق فقر خط تعيين براي گاهي

مسكوني  زيربناي سطح حداقل دريافتي روزانه، پروتئين و كالري حداقل نظير كيفي، هاي ويژگي حداقل از بلكه

در  .شود مي استفاده... و  خانواده باسواد افراد تعداد خانوار، حداقل سرپرست تحصيالت ميزان حداقل سرانه،

  .گردد محسوب مي فقير باشد، نداشته را هاي مذكور ويژگي اين از حداقل يكي جامعه فرد هر صورتي كه

  

                                                       
1 Watts 
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 خط فقر نسبي 2- 6- 3

جامعه در نظر گرفته ) ي يا هزينه(توزيع درآمد ) آمار(ميانه خط فقر نسبي عموماً به صورت در صد معيني از 

خط  .شوند ب ميفقير محسو ،تر از اين آستانه قرار گيرد ها پايينآن )ي يا هزينه(مد شود و افرادي كه درآ مي

خط فقر مطلق . فقر نسبي بيشتر از خط فقر مطلق مستقيماً با چگونگي توزيع درآمد افراد ارتباط دارد

رشد و توسعه . كند ها و تغييرات ارزشي آن را بيان مي هاي قاطع طبقاتي و خط فقر نسبي انواع شكاف شكاف

 .گذار است اقتصادي و تحوالت اجتماعي بر جابجايي هر دو خظ فقر تأثير

 اين براساس شوند؛ مثالً معرفي فقير افراد، از اي عده جامعه، در همواره شود مي موجب نسبي فقر خط انتخاب

 اساسي، نيازهاي رفع و افزايش درآمدها وجود با آمريكا، مانند مرفهي جامعة در حتي نسبي، فقر از تعريف

  .شوند مي محسوب فقير و دارند قرار ي درآمد ميانه از معيني درصد از تر پايين جمعيت، از گروهي همواره

  :شود مي مطرح صورت دو به نسبي فقر خط

  جامعه درآمد ميانگين توريع يا معين از ميانه روش درصدي - 1

خط فقر نسبي به مقدار نماگر پول در يك جامعه . شود در اين روش فقر به صورت محروميت نسبي بيان مي

بنابراين بايد در اين روش يك شاخص درآمدي نظير ميانه يا نماي . شود مربوط ميمانند ميانگين يا ميانه 

  .توزيع درآمد مشخص شده و سپس درصدي از آن به عنوان خط فقر لحاظ شود

  هاي توزيع درآمد روش صدك - 2

بندي شده و برحسب كمترين صدك توزيع افراد فقير مشخص  در اين روش افراد بر حسب درآمد رتبه

 .دشون مي

 شرط سازگاري 3- 6- 3
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راواليون و . است حائز اهميتكه در مورد روش تعيين خط فقر  است مهم ديگري ي سازگاري مساله شرط

، گرفته شوندمعتقدند اگر دو خانواده با سطح زندگي يكسان، اما محل زندگي متفاوت در نظر ) 1994(بيداني 

  . است يداند، روش ناسازگار ر فقير ميروشي كه يكي از اين خانوارها را فقير و ديگري را غي

خط فقر واقعي نيز خط فقر . واقعي در همه جا ثابت باشد "خط فقر"شرط سازگاري نيازمند اين است كه 

يعني تفاوت خطوط فقر . باشدزندگي در مناطق مختلف تعديل شده ي  اسمي است كه بر اساس هزينه

. زندگي در مناطق مختلف باشد ي تنها مربوط به تفاوت هزينهبايد ) براي افراد با نيازهاي يكسان(اي  منطقه

ر طول زمان نيز ثابت باشد و شود كه خط فقر واقعي د فقر منجر به اين مي گيري اندازهبعالوه ديد مطلق به 

سطح زندگي كه خط فقر مطلق بر اساس آن تهيه  لذا. تعديل شود ها قيمتتنها براي تغييرات ايجاد شده در 

  .كند است ،كند و تغييرات آن در بلند مدت نمي يشده است حداقل در كوتاه مدت تغيير

 فقر ايستايي و فقر پويايي: هاي تحليل فقر چهارچوب 7- 3

كه در ادامه به توضيح مختصري از پويايي و شود  چهارچوب تحليل فقر به دو صورت ايستا و پويا عنوان مي

 يا پويايي بين ساختاري هاي تفاوت و تحليلي چارچوب) 1- 3(ايستايي فقر پرداخته خواهد شد رسم شكل 

. .دهد مي نشان شماتيك طور به پايا را  فقر و گذرا فقر بين تفاوت و فقر برش مقطعي يا ايستايي فقر، جريان

 :باشد درك مي قابل نمودار اين بررسي مفهومي در مهم نكته دو

درآمد خانوار  هزينه مستمر هاي داده به دسترسي ميزان افزايش موازات به اخير هاي سال در تنها اول اينكه،

 و پيش آمده فراهم اجرايي و مطالعاتي هاي حوزه در پايا و گذرا فقر مؤثر تشخيص امكان )تابلويي هاي داده(

فقر  نوع دو اين بين تمايز براي مشخص تحليلي هاي چهارچوب فاقد فقر پويايي مطالعات تمامي تقريباً آن از

ي كامل فقر را در يك يا چند نقطه از زمان مورد تجزيه و  ارتباط چرخهها  رويكرد اين تحليل. بوده است

 )1- 3شكل . (اي از ذخيره فقر است دهندكه اين يك تحليل مقايسه تحليل قرار مي
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  )UNDP ،2010(ذخيره و جريان فقر  1-3شكل 

 توان مي ترتيب اين به شوند مي خانوار و افراد يكساني در طول زمان دنبال فقر، پويايي تحليل در دوم،

 حالت در و يا  شده فقر يافته، وارد دايره رهايي فقر مانده، از باقي فقر در زمان طول در خانوارها كه دريافت

ناشي از  فقر مشكل كه نكته اين شناسايي فقر، كاهش هاي گذاري در سياست. اند داده زندگي ادامه به غيرفقر

 و فقر به ورود انبوه هاي جريان حاصل بوده و يا )پايا فقر(فقير  هميشه خانوارهاي اساسي هاي محروميت

هاي ورود به و خروج از فقر يا انتقال آن،  بررسي جريان .دارد زيادي اهميت باشد، مي )گذرا فقر(فقر  از خروج

شديد فقر نشان هاي موجود كاهش  ها چيست؟ آيا جريان ماهيت جريان) 1. شود دو نوع سوال را موجب مي

چرا مردم فقر را تجربه ) 2باشد؟  دهد يا اينكه منعكس كننده نوسانات در باال و پايين خط فقر مي مي

  كنند؟ كنند و چگونه نسبت به آن واكنش نشان داده و فرار مي مي

ست كه در توان عنوان نمود، لذا بهتر آن ا هاي موجود در فقر پاسخ سياستي متفاوتي را مي با توجه به جريان

هاي متمايزي است كه در شكل  هاي فقر شامل تعدادي از فرآيند جريان. هاي فقر تشريح شود اينجا جريان

  .نشان داده شده است) 2- 3(

 

 غيرفقير فقراي زودگذر فقراي دائمي

 غيرفقير فقراي زودگذر فقراي دائمي

  ذخيره فقر
  زمانفقر در برش 

  ذخيره فقر
  فقر در برش زمان

 جريانجريان
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اين . استها رعمر افراد يا خانوا سراسرمدت زماني طوالني و يا در  تجربه محروميت شديد در 1فقر مزمن

معموالً افرادي كه دچار اين نوع از فقر . شود نيز شناخته مي) كهنه شده( 2پديده به نام فقر سرسخت و مقاوم

فقر مزمن شرايط بلند . شود يان بين نسلي هستند بصورتي كه فقر از خانواده به آنها منتقل مي شوند قربان مي

فقر  .بايد بين فقر مزمن و فقر زودگذر تمايز قايل شدو  مدتي دارد كه از ديگر اشكال فقر متفاوت است

، و به فقري اشاره دارد كه ناشي از كاهش موقتي درآمد است؛ باشد مي 4، فقر كوتاه مدت يا فقر گذرا 3زودگذر

اما منابع خانوار در دوره زماني طوالني به طور متوسط براي حفظ خانوار در سطحي باالتر از خط فقر كفايت 

 .كند مي

باشند و هدف  هاي زندگي مي قادر به تأمين حداقل استانداردهاي اجتماعي  در فقر مزمن، افراد تنها با كمك. 

باشد اين امر  هاي اجتماعي طراحي شده به طور صريح مربوط به از بين بردن اين نوع از فقر مي عمده حمايت

  .گيرد باشند را در برمي اغلب جمعيت غيرفعال اقتصادي كه قادر به كار كردن نمي

كه نشان دهنده كاهش چشمگير شرايط . گويند 5يا مصرف را مسكنت) ههزين(تغيير در جزء دائمي درآمد 

  .زندگي به يك سطح بلندمدت جديد است

. گويند 6رشد فقر ناشي از شرايطي خاص كه ممكن است در ميان مدت ادامه داشته باشد را فقر اقتراني

هاي كالن اقتصادي، شرايط موجود در كشورهاي در حال گذار و همچنين تغييرات در  شرايطي همچون شوك

نكته مهم در اين نوع از فقر اين است كه اندازه و . چرخه زندگي مثل از دست دادن سرپرست خانوار است

  .باشد اوت ميها متف هاي اجتماعي مورد نياز اين گروه با ساير گروه مدت زمان حمايت

                                                       
1 Chronic Poverty 
2 Persistent Poverty 
3 Transitory Poverty 
4 Transient Poverty 
5 impoverishment 
6 conjunctural poverty 
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در اين نوع از فقر . باشد هاي طبيعي، بطور مثال طي يك فصل، مي تغيير درآمد در زمان 1فقر فصلي يا نوساني

 .هاي حمايتي متفاوت خواهد بود گذرا نيز مدت و اندازه طرح

از فقر شديد ) 1: نشان دهنده) 2- 3(تفاوت بين غير فقير، فقير و بسيار فقير موجود در قسمت چپ شكل 

توانايي مالي براي افراد فقير يك مسئله مهم براي ) 2. لحاظ كيفي تفاوت چشمگير با ساير انواع فقر دارد

هاي چشمگيري براي افراد فقير و غير  باشد كه داراي تفاوت هاي اجتماعي مي انواع مشخص ابزارهاي حمايت

هاي موثر بيمه  اغلب مشمول طرحچون افراد فقير قادر به پرداخت هزينه حق بيمه نيستند . فقير است

 .شوند اجتماعي نمي

  
 )UNDP ،2010(ها  انواع فقر و مسير تغيير آن 2-3شكل 

  
                                                       
1 fluctuating or seasonal poverty (churning) 

 غيرفقير

 فقير

 فقيربسيار 

 ثروتمند

 زمان

 دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول

گي
زند

ت 
ضعي

و
 

 فقر فصلي

 فقر مزمن

 مسكنت

 فقر اقتراني
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  مفهوم و اهميت شناخت و سنجش پويايي فقر 8- 3

. شود كه منجر به كاهش، افزايش يا تداوم فقر شوند پويايي فقر به فرآيندهاي تغييرات اجتماعي گفته مي

لذا هدف . ورود و خروج خانوارها از فقر است و با ذخيره فقر متفاوت استپويايي فقر يعني بررسي جريان 

پويايي فقر دو بعد اصلي را . اصلي آن نشان دادن تغيير و تحول وضعيت افرادي است كه دچار فقر شده باشند

كه  گردند و فرآيندهاي بلند مدت فرايندهاي كوتاه مدت كه باعث بوجود آمدن فقر گذرا مي: گيرد در بر مي

  . شوند به فقر مزمن مربوط مي

ها  هاي كارآمد كاهش فقر دولت هاي آن در تدوين برنامه دليل اصلي ارزيابي پويايي فقر، استفاده از يافته

هاي حاصل از  هاي فقرزاديي شناخت عوامل موثر بر فقر است كه با استفاده از يافته از ضروريات برنامه. است

عدم شناخت صحيح عوامل موثر بر فقر، . سازد تر مي گذاران را عميق ياستي پويايي فقر شناخت س مطالعه

گذاري نامناسب، اتالف  هاي فقرزدايي، موجب سياست عوامل تشديد كننده و يا تخفيف دهنده آن در برنامه

  .گردد منابع كمياب اقتصادي و تداوم فقر مي

تواند به عنوان  بنابراين شناخت هرچه بيشتر عوامل موثر بر فقر و شدت تاثيرگذاري هريك از عوامل مي

هاي فقرزدايي و استفاده بهينه از منابع براي كاهش محروميت و فقر در  تدوين برنامهراهنماي مناسب براي 

مل و تغييرات اساسي است كه اي از مطالعات پويايي فقر، به عوا به همين علت بخش عمده. كشورها باشد

  .شوند منجر به تداوم فقر مي

هاي اجتماعي هدف براي  هاي كاربردي بررسي پويايي فقر رسيدن به گروه يكي ديگر از نتيجه

  . هاي كالن است و بررسي و اصالح در سياست هاي اقتصادي و اجتماعي گذاري سياست
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ها اغلب سعي  اول اينكه دولت. ن حائز اهميت استگذارا اي به دو دليل عمده براي سياست چنين مطالعه

كامال . هاي خاصي مانند فقرا را مورد هدف قرار دهند نمايند با استفاده از شاخص رفاهي ايستا گروه مي

ارائه منابع به  – 1مشخص است حتي در يك دوره زماني منفرد نيز، اين امر منجر به خطاهاي دربرگيري

حذف كردن افرادي كه در اصل فقير بوده اما  –2و خطاهاي عدم دربر گيري - تندافرادي كه در اصل فقير نيس

هاي  استفاده از شاخص. يابد اين مسئله با ورود بعد زمان شدت مي. شود مي - اند فقير در نظر گرفته نشده

ما باشند ا شود كه دچار فقر موقت مي مي) گروه هدف(رفاهي ايستا منجر به خطاي دربرگيري خانوارهايي 

در مقابل برخي از خانوارهايي كه در بلند . شان، نبايد فقير در نظر گرفته شوند براساس درآمد يا مصرف دائمي

. شان از گروه هدف حذف شوند شوند، ممكن است به دليل شرايط مطلوب كوتاه مدت مدت فقير محسوب مي

هاي ايمني و اقداماتي كه به  ي شبكهها دوم اينكه عوامل موثر بر ورود به و خروج از فقر در طراحي سياست

سوم، درك علت اين موضوع كه . اند، اهميت بسزايي دارند پذير طراحي شده منظور محافظت از اقشار آسيب

هايي  دهند به طراحي سياست چرا برخي از خانوارها رفاه خود را نسبت به ديگران در بلند مدت افزايش مي

  .نمايند د، كمك ميدهن تر را ارتقاء مي كه رشد عادالنه

  ايستايي و پويايي فقر: 3مدت فقر 9- 3

در . گيرد در ادبيات فقر، فقري كه براي مدت زمان طوالني ادامه داشته باشد در مقابل فقر گذرا يا موقت قرار مي

نخست، چه مدت زماني افراد يا خانوار در فقر بمانند تا فقراي . ارتباط با طول مدت فقر چند پرسش مطرح است

هاي قابل دسترسي و مورد مطالعه بستگي دارد  دائمي به شمار آيند؟ مشخص نمودن اين فاصله زماني اغلب به داده

شواهد تجربي، اغلب نشان دهنده اين واقعيت است كه افراد يا اما در نظر گرفتن هشت سال با توجه به اينكه 

                                                       
1 inclusion errors 
2 exclusion errors 
3 duration of poverty 
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شان نيز در فقر سپري  مال فراوان مابقي زندگياند، به احت خانواري كه هشت سال يا بيشتر در فقر به سر برده

  .خواهند كرد

اما به طور كلي بايد . ممكن است براي اهداف خاصي فقر مزمن در فاصله زماني كمتر يا بيشتر لحاظ شود

اند، در كل دوره مورد  افراد يا خانواري كه در طول دوره مورد مطالعه به عنوان فقير مزمن در نظر گرفته شده

هاي هميشه فقير و معموالً فقير در مطالعات تحقيقات فقر، فقير مزمن  معموال گروه. شه فقير باشندنظر همي

  .شوند در نظر گرفته مي

هاي تابلويي هزينه خانوارهاي  در مركز تحقيقات فقر مزمن با استفاده از داده) 2000( 1ن و راواليونالجا

  )):3- 3(شكل (اند  قر به صورت زير پرداختهبندي ف روستايي در چين به ارائه و پيشنهاد تقسيم

  .باشد ها ميانگين هزينه باالي خط فقر مي در كل دوره: غير فقير

هاي مورد مطالعه ميانگين هزينه باالي خط فقر قرار دارد اما حداقل يك دوره پايين  در كل دوره: 2به ندرت فقير

  .خط فقر است

باشند اما به طور كلي مياينگين هزينه در كل  گاهي غير فقير ميدر دورهاي مختلف گاهي فقير و : 3گاهي فقير

  .باشد دوره نزديك به خط فقر مي

  .ها فقير نيستند تر از خط فقر است اما در همه دوره در كل دوره مورد مطالعه ميانگين هزينه پايين :معموالً فقير

  .باشد يتر از خط فقر م ها پايين مخارج يا مصرف در همه دوره: هميشه فقير

به ندرت (و فقراي گذرا ) هميشه فقير و معموالً فقير(بندي فقراي مزمن  تواند با تقسيم بندي مي اين تقسيم

اي كه در همه اين  اما نكته. ارئه شود) اند هرگز دچار فقر نشده(و افراد غير فقير ) فقير و گاهي فقير

لذا تحليل فقر بدون . ها است بندي همه تقسمباشد كه مبناي  ها حائز اهميت است خط فقر مي بندي تقسيم

  .پذير نيست محاسبه خط فقر امكان

                                                       
1 Jalan and Ravallion 
2 occasionally poor 
3 churning poor 
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 )٢٠٠١ CPRC(  بندي فقرا طبقه 3-3شكل 

  

  

 فقيرهميشه  فقيرگاهي  غيرفقير

 فقر گذرا

 زمان

 به ندرت فقير معموالً فقير

 ميانگين هزينه

 خط فقر

 زمان زمان
 زمان زمان

 فقر مزمن

 ميانگين هزينه
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 روش شناسي پويايي فقر 10- 3

ترين روش محاسبه احتماالت ورود به فقر در شرايط مشخص و  به منظور بررسي قرار گرفتن در فقر، رايج

و خروج از فقر  به احتمال ورود). 1996و  1995استيونز، (هاي اقتصادي اجتماعي خانوارها است  ويژگي

توان متغيري  يك متغير تصادفي داراي توزيع احتمال معلوم در نظر گرفته شود لذا، مي عنوانتواند به  مي

اگر تابع . را به عنوان يك متغير تصادفي نشان دهنده طول دوره قرار گرفتن در فقر در نظر گرفت Xنظير 

تابع  براي تمام مقادير مثبت متغير درنظر گرفته شود و F(x)=prob(x<X)به صورت  Xتوزيع متغير 

  :باشد، احتمال شرطي با نرخ مخاطره مربوطه برابر خواهد بود با f(x)=dF/dxچگالي اين متغير به صورت 

θ(x) = pr(x<X / X≥x) = 
( )F( ) 

  :الجستيك داشته باشد، بنابراين θاگر ساختار 

θ(x)=
( )( ) 

توان آن را تابعي از مجموعه  لذا مي. طول دوره قرار گرفتن در فقر به عوامل مختلفي بستگي دارد

اين عوامل . هاي مختلف و در ميان خانوارهاي مختلف متفاوت است دانست كه در زمان Zمتغيرهاي 

  :توان نوشت بنابراين مي. شود هاي مختلف را شامل مي هاي اقتصادي اجتماعي خانوارها در زمان ويژگي

Xidt=αid+βitZit 

به ترتيب نشان دهنده خانوارها، زمان و طول مدت زماني است كه خانوار در فقر قرار  i ،t ،dدر اين رابطه 

لذا، . است) Z(و متغيرهاي ديگر ) αid(بدين ترتيب، احتمال خروج از فقر تابعي از اثر مدت زمان . دارد

سال در فقر بوده است، به صورت تابع  dام كه به مدت iوار براي خان xاحتمال خروج از فقر در سال 

  :باشد مخاطره زير مي

θidt = 
 ( Z ) ( Z ) 

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 



 هاي مقطعي بررسي تحرك فقر با استفاده از داده                                                                                                      39

 
 

اگر درآمد خانوار مورد نظر در . ام استtام در زمان iدر اين مدل الجيت متغير وابسته وضعيت فقر خانوار 

  . گيرد ه مقدار يك و در غير اين صورت مقدار صفر ميزمان بررسي كمتر از خط فقر باشد، متغير وابست

  تخمين پويايي فقر 11=3

  هاي مقطعي  و خروج از فقر با داده به مرزهاي نظري براي برآورد جابجايي در ورود 1- 11- 3

شود كه هريك از  هاي تصادفي استفاده مي هاي مقطعي بدست آمده از نمونه در اين مطالعه از دو دوره داده

  .باشد خانوار مي N2و  N1ها شامل  نمونه

Xi1 از مشخصات خانواده بردار يك i العات اط شامل كه .هاي مورد بررسي است داده اول دور در ام

  .باشد يت سواد، بعد خانوار ميجنسيت، وضع : سرپرست خانوار از جمله

  .گردد به صورت زير تعيين مي xi1 روي بر yi1براي جامعه مورد بررسي رگرسيون خطي از هزينه خانوار 

)3-1(  Yi1=β’
1xi1+εi1 

  

 شامل كه .هاي مورد بررسي است داده دوم دور در ام i از مشخصات خانواده بردار يك xi2 به طور مشابه، و

دور دوم  از خطي معادله .باشد جنسيت، وضعيت سواد، بعد خانوار مي:  خانوار از جملهاطالعات سرپرست 

  :آيد توسط رابطه زير بدست مي xi2بر  yi2هزينه خانوار 

)3-2(  Yi2=β’
2xi2+εi2 

 

در اين مطالعه براي برآورد ميزان جابجايي در ورود و خروج از فقر، ابتدا از محاسبه احتمال جابجايي 

  :باشد كه به صورت معادله زير مي. شود به بيرون از فقر پرداخته ميخانوارها 

)3-3(  P(yi1<z1 and yi2>z2) 
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Z1  وZ2 اين معادله بيانگر كسري از . به ترتيب نشان دهنده خط فقر در دوره اول و دوره دوم است

براي . گيرند قرار مي )z2(باالتر از خط فقر و در دور دوم ) z1(خانوارهايي است كه در دور اول زير خط فقر 

  :شود به صورت زير بازنويسي مي) 3(هاي باال و پايين، معادله  بدست آوردن كران

)3-4(  P(εi1<z1-β’
1xi1 and εi2>z2-β’

2xi2) 

بستگي دارد، يعني   εi1و εi2  شود اين احتمال به توزيع مشترك ميان دو جمله خطاي  طور كه مشاهده مي همان

كه توضيح داده نشده است  xi2و  xi1هايي از هزينه خانوار كه توسط  به دست آوردن همبستگي ميان آن بخش

 براي اين معادله در دو حالت افراطي. شود بيشتر خانوارها منتهي مي جابجاييبه  εi2و  εi1 كمتر بين همبستگي

 كامالً خطا جمله دو باشند و يا اينكه يكديگر از مستقل كامالً خطا جمله يا دو كه افتد مي اتفاق زماني

  :، دو فرض زير انجام پذيرفت)4(به منظور افزايش اجرايي شدن احتمال در رابطه . داشته باشند همبستگي

  .باشد مي دوم يكسان دور و اول دور در ها نمونه جمعيت: اول فرض

 خانوار با استفاده از مشخصات سرپرست كند مي تضمين فرض اين خانوار، هزينه واقعي تابلوييهاي  غياب داده در

)xi( خانوار بدست آيد هزينه بيني شده است، پيش مشاهده دور دو هر در كه.   

  .نامنفي است εi1و   εi2همبستگي بين : دومفرض 

دليل قابل  خانوار استفاده مي كنند، حداقل به دو هاي هزينه هايي كه از داده اين فرض در بسياري از برنامه

  .انتظار است

دائمي باشند و هزينه ) مثالً به دست آوردن يا از دست دادن شغل( هاي وارده به درآمد يا مصرف  اول، اگر شك

هاي درآمدي واكنش نشان دهد، پس جمله خطاهاي هزينه نيز همبستگي مثبت را نمايش  خانوار به اين شك

ها در طول زمان ديده شود،  هاي خاصي همبستگي منفي در هزينهدليل دوم اينكه اگر براي خانوار. خواهند داد

   .غير ممكن است زمان همان در جمعيت ديدن اين نوع همبستگي در كل
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 كه آنجا از. شود هاي باال و پايين تحرك فقر ارائه مي هايي از برآورد كران با توجه به اين دو فرض تئوري

) فقر مشابهي داشته باشند وضعيت مورد بررسي دور دو ره در خانواده مثال عنوان به( فقر تحرك عدم

 بااليي و پاييني كه كران قضيه دو اين اساس مرتبط بهم بر نزديك تبعات دو است، فقر تحرك مقابل نقطه

  .است را فراهم مي كند محدود فقر تحرك عدم از

  :1 قضيه

برآورد كران  باشد، corr(εi1 , εi2)=0كامالً از يكديگر مستقل باشند، يعني  εi2و  εi1اگر كه دو جمله خطا 

  :شود باالي تحرك فقر به شكل زير محاسبه مي

P(yi1
2u<z1 and yi2>z2)=P(εi1<z1-β’

1xi2 )P(εi2>z2-β’
2xi2) )3-5(

      

  خروج از فقر و معادله هاي  كه اين معادله براي جابجايي

P(yi1
2u<z1 and yi2>z2)=P(εi1<z1-β’

1xi2 )P(εi2>z2-β’
2xi2) )3-6(

     

  فقر ارائه شده است؛  براي ورود به

Yi1كه 
2u= β’

1xi2+εi1  است و برايYi1
2u  هاي دور  مخفف هزينه برآورد شده دور اول با نمونه 2باالنويس

  .بيان كننده برآورد كران باالي تحرك فقر است uدوم و 

 :1- 1 نتيجه
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 .فوق داده شده است ترتيب به) 6( و) 5( معادالت در فقر تحرك بااليي كران برآورد براي تورش

)3 -7(  P(yi1
2u<z1 and yi2>z2)=P(εi1<z1-β

’
1xi2 )P(εi2>z2-β

’
2xi2| εi1≥z1-β

’
1xi2) 

  

 

  

P(yi1
2u>z1 and yi2<z2)=P(εi1>z1-β’

1xi2 )P(εi2<z2-β’
2xi2| εi1≤z1-β’

1xi2) )3-8(

 

 :2- 1نتيجه 

  :به صورت زير است فقر تحرك پايين عدم كران تخمين

)3-9(  P(yi1
2u>z1 and yi2>z2)= P(yi2>z2)- P(yi1

2u<z1 and yi2>z2)  

  

  

  و اند ، مانده فقر دور از دور، دو هر در خانوارهايي كه براي

)3 -10(  P(yi1
2u<z1 and yi2<z2)= P(yi2<z2)- P(yi1

2u>z1 and yi2<z2) 

  

  .اند باقي مانده فقر دور در دو هر در ي كههاي خانوار براي

  :2 قضيه

برآورد كران پايين تحرك فقر به صورت  ،باشد εi1,εi2)=1 (corrبا هم برابر ، يعني εi2و   εi1اگر جمله خطا 

  :زير است

)3-11(  P(yi1
2l<z1 and yi2>z2)=P(εi1<z1-β’

1xi2 )P(εi2>z2-β’
2xi2) 
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  خروج از فقر و معادله زير هاي  براي جابجايي

)3-12(  P(yi1
2l>z1 and yi2<z2)=P(εi1>z1-β’

1xi2 )P(εi2<z2-β’
2xi2) 

 

Yi1 آن در است؛ كه فقر داخل به تحرك براي
2l=β’

1xi2+εi2 است و Yi1
2l  مخفف هزينه برآورد  2باالنويس

  .بيان كننده برآورد كران پايين تحرك فقر است L و هاي دور دوم شده دور اول با نمونه

 :2- 1  نتيجه

  :است فوق داده شده ترتيب به) 12( و) 11( معادالت در فقر تحرك پاييني كران برآورد براي تورش

)3-13(  P(yi1
2l>z1 and yi2<z2)=P(εi1>z1-β’

1xi2 )P(εi2<z2-β’
2xi2) 

 

P(yi1
2l>z1 and yi2<z2)= 1- P(εi1>z1-β’

1xi2 U εi2<z2-β’
2xi2) )3-14(

 

 :2- 2 نتيجه

  :به صورت زير است فقر تحرك باالي عدم كران تخمين

)3-15(  P(yi1
2l>z1 and yi2>z2)= P(yi2>z2)- P(yi1

2l<z1 and yi2>z2) 

  و ،اند مانده فقر دور از دور، دو هر در خانوارهايي كه براي

)3-16(  P(yi1
2l<z1 and yi2<z2)= P(yi2<z2)- P(yi1

2l>z1 and yi2<z2) 

  .اند ماندهباقي  فقر دور در دو هر در كه يهاي خانوار براي
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  چارچوب برآورد پارامتري 2- 11- 3

، بسيار ساده و آسان است كه آن درصد از خانوارهايي كه دوره اول فقير و اول و دومهاي  با توجه به فرض

  :در دوم غير فقير هستند را بدست آورد كه به اين صورت تخمين زده مي شود

)3-17(  PE(yi1<z1 and yi2>z2)=P(β’
1xi1 + εi1<z1 and β’

2xi2 + εi2>z2-) 

=Φ2(
’
ɛ

, ’
ɛ

, −𝜌) 

 

  

، x ،yاز آنجايي كه مي دانيم براي هر . متغيره است دو نرمال تجمعي توزيع تابع مخفف 2φدر اين رابطه، 

ρ :  

)3-18(  φ  ( , , ) = Ø (x, y, ρ) > 0  

 

  .متغيره است دو نرمال احتمال چگالي تابع مخفف 2φو 

 كران باال و پاييندهد كه تفاوت اصلي بين سطح هزينه واقعي خانوار و برآوردهاي  نشان مي )17-3(معادله 

  . نهفته است ρتحرك، در همبستگي 

عالمت منفي دارد، مقدار كمتر ) 17- 3(محدود است و همبستگي در معادله ] 0و1[در فاصله  ρاز آنجايي كه  

ρ،  و تحرك از باالتر ميزان. (كند و بالعكس ر دوره دوم ايجاد ميفقر د ازو خروج به احتمال بيشتري براي ورود 

  .)تحرك عدم از تر پايين درجه يا
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برابر با  ρهاي باال و پايين غير پارامتري تحرك فقر بدين معناست كه تصور شود  در حقيقت، برآورد كران

در همه احتماالت جايي بين  ρگرچه همانطور ارزيابي واقعي . بيشترين و كمترين مقدار يك و صفر است

توان فاصله بين كران باال و پايين پويايي فقر  ، ميρبراي ارزيابي بهتر از . گيرد دو مقدار صفر و يك قرار مي

 .را براساس زير دنبال نمود 2بنابراين مي توان فرض . را محدودتر كرد

در .است ρرين مقدار فرض شده از بيشت ρhو  ρكمترين مقدار فرض شده از  ρs كه ϵ ρ[ρs,ρh] : سوم فرض

] 2/0، 8/0[، ]1،0[به صورت  ρانتخاب رسد  ، به نظر ميρجستجوي طيف وسيعي از مقادير مناسب براي 

  .مناسب باشد ]3/0، 7/0[و 

  1استرپينگ بوت 12- 3

يك روش  ، بوت استرپينگ آماردر  معرفي شد 1979در سال  2استرپ نخستين بار توسط افرن واژه بوت

 Efron( نمونه است ي تعيين ميزان دقت برآوردگرهاي حاصل داده به منظوركامپيوتري - آماري- محاسباتي

استرپينگ رويكردي  بوت. وجود آورد استرپ انقالب عظيمي را در علم آمار به بوت.  )Tibshirani ،1994و 

هاي  تر روش باشد كه در دسته گسترده هاي آماري مي جامع پرقدرت محاسباتي مدرن مربوط به استنباط

اي از  توان تقريباً هر آماره اين تكنيك تنها با يك روش خيلي ساده مي در. گيرد گيري قرار مي نمونه باز

 .هاي نمونه را تخمين زد توزيع داده

                                                       
1 Bootstrapping 
2 Efron 
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همين  گيري اندازهيك برآوردگر با استفاده از ) مثل واريانس(هاي  بوت استرپينگ در واقع تخمين ويژگي

يك انتخاب استاندارد براي توزيع تقريبي، . است هاي نمونه ل دادهها در يك توزيع تقريبي از ك ويژگي

ها از  اي از مشاهده در حالتي كه بتوان فرض كرد مجموعه. است  هاي مشاهده شده توزيع تجربي داده

تواند با ساخت تعداي بازنمونه  باشد، بوت استرپينگ مي جمعيتي مستقل و به طور مساوي توزيع شده مي

هايي تصادفي با جايگذاري از مجموعه  ها، در واقع نمونه د، كه هركدام از اين بازنمونهسازي شو پياده

 .هاي اصلي هستند داده

از اين روش معموالً به . استفاده كرد آزمون فرض آماريتوان در ساخت  همچنين از بوت استرپينگ مي

ها  ي كه در مورد اين فرضمرحلههاي پارامتري هن عنوان جايگزيني براي روش هاي استنباطي بر پايه فرض

 داستاندار خطاي ي همچنين در استنباط پارامتري زماني كه محاسبه. استفاده شود وجود داشته باشد،شك 

  .شود فرمول محاسباتي پيچيده شود از بوت استرپينگ استفاده مي

اي كه موجود است نمونه با جايگذاري برداشته  بار از نمونه Rاسترپ به اين صورت است كه  اصول كار بوت

وان ها محاسبه كرده و ميانگين آن برآوردها، به عن شود و پارامتر مورد نظر را براي هر يك از نمونه مي

  .استرپ پذيرفته خواهد شد برآورد بوت

  استرپ در رگرسيون بوت 1- 12- 3

استرپ  ها نرمال نباشند از نمونه بوت مانده و يا باقي باشد كم يا جامعه نامعلوم ها در برازش مدل وقتي داده

استراپ گرفته شود  توان عمل نمود يكي اينكه از مشاهدات نمونه بوت شود كه به دو صورت مي استفاده مي

  .استرپ انتخاب شود ها نمونه بوت مانده و ديگر اينكه از باقي

نمونه برداشته  زا درونهاي متغير  تفاده از دادهگيري با اس در اين نوع از نمونه: استرپ از مشاهدات بوت - 1

ها به عنوان مدل  ها مدلي برازش خواهد شد سپس ميانگين اين مدل شود، با هريك از اين نمونه مي

 .اصلي انتخاب خواهد شد
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هاي مدل  هاي موجود مدل را تخمين زده و باقيمانده در اين نوع با داده: ها استرپ از باقيمانده بوت  - 2

هاي جديد مدل  شود و با اين باقيمانده استرپ گرفته مي ها بوت آيد سپس از اين باقيمانده يبدست م

  .شود ها به عنوان مدل اصلي انتخاب مي دوباره تخمين زده خواهد شد و ميانگين اين مدل

استنباط توان  ها نرمال نباشند مي باشد چون حتي اگر باقيمانده استرپ بهتر از نوع اول مي اين نوع از بوت

  .كرد

  :باشد استرپ بصورت زير مي الگوريتم بوت 

  . را در نظر بگيريد Y=βX+ɛمدل 

 .گردد حاصل مي  𝛽هاي اصلي برازش خواهد شد و  مدلي با استفاده از داده - 1

 .آيد هاي زير بدست مي گذاري از داده استرپ با جاي نمونه بوت - 2

*= (ɛ*
1,ɛ

*
2,…,ɛ*

n)ɛ 

 :شود از باال معادله زير تخمين زده مي استرپ بدست آمده با نمونه بوت - 3

Y*=𝛽 𝑋+ɛ* 

 .شود تخمين زده مي Xو  *Yبا  Y=βX+ɛمدل  - 4

  .بار تكرار خواهد شد Rمراحل باال  - 5

كه خطاي استانداردي براي كران باال و پايين . ها استفاده خواهد شد استرپ باقيمانده در اين پژوهش نيز از بوت

  .بوجود خواهد آورد
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  فصل چهارم
روش محاسبه و تجزيه و تحليل 

  ها داده
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  مقدمه 4-1

پردازد كـه در   تحرك فقر به بررسي جريان ورود و خروج خانوارها در توزيع فقر بين دو يا چند نقطه از زمان مي 

بدسـت  و  هاي مقطعـي  ساخت دادههاي تابلويي مورد بررسي قرار خواهند گرفت و در ادامه با  اين فصل ابتدا داده

همچنـين عوامـل    .شود مي ماندن خانوار در فقر حاصل هاي باال و پايين فقر، احتمال ورود و خروج و  آوردن كران

  .گردد موثر بر تغيير وضعيت افراد مشخص و بررسي مي

  آمار و اطالعات استفاده شده 4-2

. هاي اقتصادي و اجتماعي خانوار است هاي خام طرح آمارگيري از ويژگي نمونه مطالعه شده در اين پژوهش، داده

طـرح آمـارگيري از   . جمع آوري شـده اسـت   1392تا  1363هاي  ان در طي سالها توسط مركز آمار اير اين داده

در ايـران بـه اجـرا درآمـده      1342هزينه و درآمد خانوار با هدف دسترسـي بـه سـاختار بودجـه خـانوار از سـال       

هـاي مصـرفي خـانوار     هايي مرتبط بـا هزينـه   باشد كه همراه با پرسش ها مي تمركز اصلي اين طرح بر هزينه.است

به دليل حساسيت افراد نسبت به اعالم درآمد خـود در  . شود طالعاتي نيز راجع به درآمد افراد و خانوار سؤال ميا

در ايران نيز اطالعات درآمـد خـانوار   . اكثر كشورها، همواره جمع آوري اطالعات درآمد با مشكل مواجه بوده است

هاي خانوار منعكس شده  بين متوسط درآمد و هزينهدچار كم گويي بوده و اين مسئله به صورت اختالف معنادار 

. شود، نظير سن، جنس، وضعيت اشـتغال و تحصـيل   در اين طرح اطالعات فردي خانوار نيز جمع آوري مي. است

هاي فوق يكسان نبوده است و حتـي   ها در سال دهد حجم نمونه ها در اين طرح نشان مي پوشش جمع آوري داده

هـاي   بيشترين حجـم نمونـه داده  . ري و روستايي از كل آمار هر سال نيز مشابه نيستهاي شه نسبت تعداد نمونه

و تعداد . خانوار است 2670با  1365خانوار و كمترين آن مربوط به سال  20196با  1374شهري مربوط به سال 

-4جـدول  (تغيير كـرده اسـت   ) 1365(نفر  13426تا ) 1374سال (نفر  100842هاي فوق از  افراد در طي سال

  . ي كل جمعيت هستند ها در هر دوره نماينده هاي مختلف، نمونه ها در سال با وجود تفاوت در اندازه داده). 1
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شود كه در  گيري تصادفي حاصل مي هاي بدست آمده از طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار از روش نمونه داده

و بررسي تغييرات  تابلوييها امكان توليد داده  در اين داده. دهند گيري را خانوارها تشكيل مي آن واحدهاي نمونه

چرا كه در طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار كه به طور . يك فرد يا يك خانوار در طي زمان وجود ندارد

  .شوند شود هر سال نمونه هاي جديدي از خانوارها به صورت تصادفي انتخاب مي مستمر و ساالنه انجام مي

  )1392-1369مركز آمار (پوشش جغرافيايي و تعداد خانوار  -) 1-4(جدول 

  سال  1369  1376  1377  1384  1385  1392

  شهري  شهري  شهري  شهري  شهري  شهري
پوشش 

  جغرافيايي

  تعداد خانوار  9095  10968  8285  12925  14175  18881

  تعداد افراد  46918  52096  39130  54278  57986 68058

  

. آيـد  ترين روش سنجش جابجايي فقر به شـمار مـي   و مستمر از درآمد فرد يا خانوار رايج تابلوييهاي  تحليل داده

شـود كـه    سؤاالت مشـابه در چنـد مقطـع زمـاني متفـاوت پرسـيده مـي       ) افراد يا خانوار(ها  در اين روش از نمونه

هـاي مسـتمر از درآمـد     دادهاما . كند اطالعات مفيدي براي تبيين وضعيت درآمدي افراد در طول زمان فراهم مي

خانوار محدوديت و نواقص زيادي دارد از جمله اينكه، اين اطالعات اغلب در بازه زمـاني كوتـاه مـدت و بـا طيـف      

آوري شدهاسـت كـه از    جمـع  1372-1373هـاي   ها بـراي سـال   در ايران نيز اين داده. اند آوري شده محدود جمع

هـا   هر چند اندازه گيري تحرك فقر عمومـاً بـا اسـتفاده از ايـن داده     .باشد كيفيت و مطلوبيت كافي برخوردار نمي

هـاي مقطعـي بـه جـاي      تـوان از داده  گيرد، اما با تكنيك موجود در حوزه آمـار و اقتصـاد سـنجي مـي     صورت مي

  .جهت سنجش جابجايي فقر استفاده كرد تابلوييهاي  داده
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انوارهـا، وضـعيت افـراد يـا خانوارهـا در چـارچوب يـك        در اين روش به جاي استفاده از آمار تك تك افراد يـا خ 

براي اين كار ابتدا خانوارها بر اساس مشخصه خـاص نظيـر سـن    . بندي مشخص مورد بررسي قرار مي گيرد گروه

بـه ايـن ترتيـب بـراي هـر      . گيرند هاي مختلف مورد مطالعه قرار مي سپس هر گروه در سال. شوند گروه بندي مي

توانـد   شـود كـه مـي    سـاخته مـي  هاي مقطعي  روش يكسري دادهبا اين . اي خواهيم داشت گروه در هر سال نمونه

بايد حجم زيادي از هاي مقطعي  ادهبراي تهيه اطالعات مربوط به د. باشد تابلوييهاي  جايگزين مناسبي براي داده

بسـتاني بـين تعـداد    پردازش اطالعـات بـا بـده    . هاي مختلف پردازش گردد اطالعات حاصل از آمارگيري در سال

هر چه تعداد گروه ها بيشتر باشد، وجـود مشـكالتي ناشـي از    . باشد ها و تعداد مشاهدات هر گروه همراه مي گروه

هـا تعـداد    اما از آنجائيكه با افزايش تعـداد گـروه  . شود تر مي هاي رگرسيون كم رنگ هاي كوچك در تخمين نمونه

كمتـر   دهـاي موجـو   يابد، كارايي برآورد كاهش مي) سني  گروهات هر تعداد مشاهد( سني  گروهي آماري هر  نمونه

اي  ها بايـد بـه گونـه    لذا تعداد گروه. زيرا دقت برآوردهاي هر گروه به تعداد اعضاي آن گروه بستگي دارد. شود مي

بـه دليـل   قانون خاصي در اين ارتباط وجود ندارد اما در اين پـژوهش  . تعيين شود تا اعضاي هر گروه بهينه باشد

شوند كه در اينصورت هـر گـروه شـامل     ساله تعريف مي 8ها  سال، گروه 8ها در طي دوره زماني  بررسي جابجايي

گروه كه توزيع سـني   5بتابراين اطالعات موجود براي افراد براساس سال تولد به . سال متوالي خواهد بود 8افراد 

  .شوند ساله است، تقسيم مي 8هر گروه 

بـه ايـن   . پرداخته خواهد شد 1369ساله از سال  8به بررسي جابجايي فقر براي سه دوره متوالي در اين پژوهش 

و  1385و دوره سـوم، سـال    1384و  1377؛ دوره دوم، سال 1376و  1369ترتيب كه دوره اول، متولدين سال 

  .گيرد را در بر مي 1392
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  )1369-1392مركز آمار،(هاي سني  حجم مشاهدات گروه -) 2-4(جدول 

  سال تولد سرپرست خانوار  1369  1376  1377  1384  1385  1392

        1273  1339  1316-1309  

    1047  1009  1286  1350  1324-1317  

1945  1824  1535  1405  1817  1733  1332-1325  

2838  2769  2543  1948  2590  2088  1340-1333  

3355  2948  2841  1659  2196  919  1348-1341  

3732  2728  2602  606      1356-1349  

3737  1368          1364-1357  

  

در اين تحقيق جابجايي فقـر، بـا انتخـاب دو گـروه بنـدي متفـاوت كـه براسـاس سـال تولـد سرپرسـت خـانوار             

 هـاي  گـروه در روش اول، بررسي جابجايي فقر با استفاده از . اند، مورد بررسي قرار خواهد گرفت بندي شده تقسيم

) 3-4(همانطور كـه در جـدول   . پذيرد در هر سه دوره مورد مطالعه، انجام مي يكسان از نظر سن هاي با بازه سني

در هر سـه  ) اول گروه سني مثال به عنوان( ها ساله 53 -60شود، بطور مثال، جابجايي فقر بازه سني  مشاهده مي

  .خواهند گرفتدوره مورد بررسي قرار 

  در روش دوم

لذا در ايـن  . هاي زماني متوالي مورد بررسي قرار خواهد گرفت در دوره از افراد يمشخصگروه ، جابجايي فقر يك 

نشـان  ) 1-4(به عنوان مثال همانطور كه در جدول . با گذشت زمان تغيير خواهد يافتگروه روش، بازه سني اين 

در دوره دوم هـا   هسال 37-44، با بازه سني 1369در سال ها  ساله 29-36داده شده است، جابجايي فقر بازه سني 

  .د گرفتنقرار خواهو مقايسه مورد بررسي ) 1385(در دوره سوم ها  ساله 45-52و بازه سني ) 1377سال (
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به منظور بررسي جابجايي مختلف ها  بندي گروهدو در سه دوره متوالي و تعريف  هاي سني گروهبندي  طبقه -)3-4(جدول 
  فقر

 سال تولد
 دوره سوم دوره دوم دوره اول

1369 1376 1377 1384 1385 1392 

1316 -1309   60 -53  67-60          

1324 -1317   52 -45  59-52   60 -53  67-60      

1332 -1325   44 -37  51-44   52 -45  59-52   60 -53  67-60  

1340 -1333  36-29  43-36   44 -37  51-44   52 -45  59-52  

1348 -1341  28-21  35-28  36-29  43-36   44 -37  51-44  

1356 -1349      28-21  35-28  36-29  43-36  

1364 -1357          28-21  35-28  

بنـابراين  . سال نيز براي سرپرست خانوارها اعمال شده اسـت  70تا  21در ضمن در اين پژوهش محدوديت سني 

براي مدت زمان يكساني در نمونه لحاظ  سنيهاي  گروههمه اي دوم كه در باال توضيح داده شد،  در روش مقايسه

اين مسئله هيچ مشكلي . اند سال به طور كامل دنبال شده 29در  1348تا  1325 هاي سني گروه اند و فقط نشده

هاي شهري موجود در بازه زماني  بندي فوق تعدادي از نمونه با اعمال طبقه. كند ها ايجاد نمي را براي تخمين مدل

شوند و يـا اينكـه    را شامل مي 1364و يا بعد از  1309اند كه يا متولدين قبل از سال  ف شدهحذ 1392تا  1369

  . سال است 21سال و يا كمتر از  70سن آنها بيشتر از 

ها در اطالعات آماري همسـان نبـوده    روند قيمت 1392تا  1369در پايان نكته قابل مالخظه اينكه در طي دوره 

بـراي  . ه كننـده اسـت  اگمر) اسمي(شده است كه استفاده از ارقام به قيمت جاري است و به صورت اسمي مطرح 

. تبـديل شـده اسـت    1383رفع اين مشكل، در اين پژوهش، اطالعات آماري مورد بحث بـه قيمـت ثابـت سـال     

  .هاي قيمت براي مناطق شهري از بانك مركزي استخراج شده است شاخص

روش اول

روش دوم
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نيـز   Accessافزار  هاي اوليه در نرم م شده است و براي پااليش دادههاي اين مطالعه در بخش شهري انجا تحليل

  .استفاده شده است Stataاز نرم افزار 

  هاي درآمد داده 1- 4-2

انداز  درآمد يكي از متغيرهاي اساسي و مهم اقتصادي خانوار است كه شامل منابعي براي مصارف و هر نوع از پس

هـاي   باشد كه نظير دريافت حاصل از عوامل توليد است و يا ساير درآمدها مييا درآمد  د يا خانواردرآمد افرا. است

باشد كه برابـر بـا كـل قـدرت      هاي فرد از اين منابع مي درآمد كل هر فرد  نيز حاصل جمع دريافتي. انتقالي است

توان به دو بخش درآمـدهاي پـولي و    را مي به طور كلي درآمد. ماني مشخص استي ز خريد آن فرد در يك دوره

توان از وجوهي كه در برابر كار انجام شده، يا سرمايه به كـار افتـاده،    درآمدهاي پولي را مي. غير پولي تقسم نمود

. گيـرد، تعريـف نمـود    يا از طريق منابع ديگر نظير بازنشستگي و درآمد حاصـل از دارايـي بـه خـانوار تعلـق مـي      

  :هاي مركز آمار شامل سه درآمد عنوان شده در زير است پرسش نامه درآمدهاي پولي در

درآمد مزد و حقوق بگيري عبارت است : درآمد پولي اعضاي شاغل خانوار از مشاغل مزد و حقوق بگيري )1

از كليه وجوه و ارزش پولي كاال و خدماتي كه به اعضاي شاغل مزد و حقوق بگيـر خـانوار تعلـق گرفتـه     

 .است

درآمد مشاغل عبارت است از ): آزاد(و حقوق بگيري  اعضاي شاغل خانوار از مشاغل غير مزددرآمد پولي  )2

وجوه و ارزش پولي كاال و خدماتي كه به اعضاي شاغل غير مزد و حقوق بگيـر خـانوار اعـم از كارفرمـا و     

 .مستقل، تعلق گرفته است انكاركن

زش كاالهـايي اسـت كـه خـانوار بـه غيـر از       درآمدهاي متفرقه شامل كليه وجوه و ار: درآمدهاي متفرقه )3

مـد  نشسـتگي، درآمـد حاصـل از اجـاره، درآ    مانند درآمدهاي باز. اشتغال اعضاي خود دريافت كرده است

هاي بانكي، سهام و بيمه، درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته شده توسط اعضـاي   حاصل از حساب
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هـاي   اي دريـافتي خـانوار و خيريـه و دريافـت    ه ها مثل كمك هزينه تحصيلي و كمك خانوار انواع كمك

 .انتقالي از ساير خانوار است

توان از ارزش پولي كاال و خدماتي كه در برابر كار انجام شده يا سرمايه به كار افتاده يا از  و درآمد غير پولي را مي

به طور . يرد، تعريف نمودگ طريق منابع ديگر نظير حقوق بازنشستگي و درآمد حاصل از دارايي به خانوار تعلق مي

  . گويند كلي آن دست از درآمدهاي خانوار كه فرد به جاي پول كاال دريافت كرده باشد را درآمد غير پولي مي

بـه  . شـود  در اطالعات گزارش شده توسط مركز آمار، درآمدهاي غير پولي در درآمد افراد يا خانورا مـنعكس نمـي  

شـود، در   مانند اجاره بهاي احتسابي مسكن كه براي آن پولي پرداخـت نمـي  اي  عنوان نمونه برخي از اقالم هزينه

شود اين درحالي است در صورت عدم موجودي مسكن شخصي، هزينـه اي بـه فـرد يـا خـانوار       درآمد لحاظ نمي

  .ها باشد تر بودن درآمدها از هزينه تواند يكي از داليل پايين اين امر مي. دوش تحميل مي

  ينه هاي هز داده 2- 4-2

هاي هزينه و به منظور روشن شدن جهـت و مسـير تغييـرات رفـاه و همچنـين واقعـي        به علت كيفيت بهتر داده

هاي مرسوم بررسي وضعيت توزيع درآمد، از هزينه خـانوار بـه جـاي درآمـد      ها، در ارزيابي و تحليل كردن تحليل

كنـد، لحـاظ    وار كل درآمد خود را مصـرف مـي  البته بايد شرايط و مفروضاتي از جمله اينكه خان. شود استفاده مي

اين فرض ممكن است براي خانوار با درآمد كم و يا متوسط تا حدود زيادي صحيح و مورد قبـول باشـد امـا    . شود

زيـرا درآمـد ايـن دسـته از     . رسـد  براي خانوارهايي با درآمد باال دچار خطاي آماري است و غير واقعي به نظر مي

درفرآينـد آمـارگيري    شـود  عالوه براين خطاي آماري، مالحظـه مـي  . آيد ر واقعي بدست ميخانوارها كمتر از مقدا

دوام در ماه گذشته و كاالهاي بادوام سـال گذشـته و همچنـين     هاي مصرفي خانوار براي كاالهاي بي ميزان هزينه

ز كـاالي بخصوصـي   با توجه به اين روش آمارگيري، ممكن است خانوار ا. شوند هر دو در سطح خانوار پرسش مي

در چندين ماه از سال استفاده كرده باشد، اما پرسشنامه تصادفاً در ماهي از خانوار پرسش شود كه از آن كـاال در  

در اينصورت هزينه مصرفي خانوار شامل هزينه آن كاال نشده و در طـول سـال   . ماه گذشته خريداري نكرده باشد
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هاي خانوار كه فقط يك يـا دو مـاه از    ممكن است برخي از هزينه همچنين. شود اش صفر در نظر گرفته مي هزينه

هاي سـاالنه خـانوار بـا اعمـال      و از آنجائيكه هزينه. گيرد استثناً در همان ماه آمارگيري انجام شود سال انجام مي

در . ودمقدار واقعي گزارش شـ شود، هزينه خانوار براي آن كاال بيش از  هاي ماهانه حاصل مي به هزينه 12ضريب 

ت اگر چه اين تبديل براي برآورد هزينه كل ساالنه يك خانوار روش منطقي است، اما تركيب و سهم ساالنه حقيق

هـاي   با اين وجود در ايـن پـژوهش از داده  . هاي خاص خود را دارد هزينه خانوار بجاي درآمد نيز مشكالت و ابهام

  .هزينه ناخالص استفاده خواهد شد

  درونزا معرفي متغيرهاي 4-3

در اين مطالعه متغيرهاي درونزا متغيرهاي زمان ثابت هستند، يعني بـا گذشـت زمـان تغييـري در آنهـا بوجـود       

ايـن متغيرهـا بـه عنـوان عوامـل      . و وضعيت سواد سرپرست خانوار و بعد خانوار است يتآيد كه شامل جنس نمي

 .گيرند ها مورد بررسي قرار مي تأثيرگذار بر هزينه

  مورد بررسي واحدهاي 4-4

هـاي خـاص    هـا و برنامـه   چرا كـه بسـياري از سياسـت   . ها خانوار است ترين واحد مطالعاتي در اغلب پژوهش مهم

امـا احتسـاب واحـد خـانوار بـه عنـوان مبنـاي مطالعـات،         . حمايتي با هدف گذاري براي خانوار شكل مي گيـرد 

معتقد اسـت تحـوالتي نظيـر ازدواج و    ) 1997(ن ديتو. وردآ خاي سني به وجود مي براي اعتبار گروه مشكالتي را

به طور مثال بـا ازدواج فـردي كـه قـبالً تحـت سرپرسـتي       . را تغيير دهد هاي سني الق مي توانند تركيب گروهط

و يـا بـر عكـس    . شـود  منتقل مي سالمند به گروه سني جوان گروه سنيدهد و از  والدين بوده تشكيل خانواده مي

به علت كهولت سن تحت سرپرستي فرزندانش قرار گيردكه سبب انتقال خانوارهاي  ممكن است سرپرست خانوار

هاي  در سال گروه سنيبا وجود اين عوامل، اين فرض كه افراد متعلق به هر . شود به خانوارهاي جوان مي سالمند

ب خـانوار بـه عنـوان    عالوه بر اين بـه احتسـا  . قابل اعتماد نخواهد بود اند ي ثابتي استخراج شده از جامعهمختلف 
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در اين وضعيت يك سـن  . گيرند هاي خاصي قرار مي واحد مورد بررسي، خانوارها براساس سن سرپرست، در گروه

اين در حالي اسـت كـه رفتـار خـانوار متـأثر از      . شود به تمام اعضاي خانوار نسبت داده مي) سن سرپرست(خاص 

راين استفاده از داده هـاي مبتنـي بـر فـرد بـه عـل سـهولت        بناب. رفتار اعضاي خانوار با سنين متفاوت نيز هست

ترين مطالعات هـم در سـطح فـرد و هـم در      البته جامع. تر است تر و مناسب ها مطمئن اسايي نمونهها و شن تعريف

مسئله حائز اهميت اينكه، در . آيد چون توزيع رفاه بين اعضاي خانوار نيز بدست مي. گيرد سطح خانوار صورت مي

شود اما آمار هزينه در سطح خانوار  آوري مي هاي درآمد به تفكيك فرد جمع اطالعات بودجه خانوار، داده مجموعه

. اسـتفاده كـرد   1بهتر است براي تخمين  هزينه سرانه هر عضو خانوار، از شاخص مقياس معـادل . شود گزارش مي

هاي متداولي براي محاسبه هزينه معادل پيشنهاد شده اسـت كـه در ايـن پـژوهش از روش ارائـه شـده در        روش

  :باشد ها مي تعداد بچه Ncتعداد بزرگساالن و  Na .استفاده شده است) 2009(هاتون خندكر 

AE=(Na+0.4Nc)
.0.85 

  خط فقر و مقياس معادل 4-5

هاي مختلـف   هاي سني گروههاي مورد مطالعه به تفكيك  ميانه براي سال در اين تحقيق خط فقر نسبي معادل 

تر بهتر است  براي برآورد خط فقر دقيق ،از آنجايي كه تعداد اعضاي هر خانوار متفاوت استو . محاسبه شده است

را به خانوارهـاي دو و يـا سـه نفـره ويـا تعـداد        زماني كه خط فقر خانوار يك نفره. از مقياس معادل استفاده كرد

ازاي هر فرد اضافي به خانوار بايد چه ميـزان بـه مخـارج خـانوار      ، توجه به اين نكته كه بهبيشتر تعميم داده شود

هزينه ناخـالص     ار بايد براي بدست آوردن خط فقر براي خانو در اين مطالعه لذا. حائز اهميت استكرد، اضافه 

  . امكان مقايسه خانوار با ابعاد متفاوت فراهم شوددر اين صورت . ضرب شود مناسب س معادلدر مقيا

) 4-4(هاي مختلفي براي تعـديل خـط فقـر اسـتفاده شـده اسـت كـه در جـدول          در تحقيقات مختلف از فرمول

هر مقياس معـادل در خـط فقـر، يـك خـط فقـر       با ضرب . ها نشان داده شده است فهرستي از اين مقياس معادل

                                                       
1 Equivalence Scale Indices 
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تـرين روش بـراي تعمـيم     ترين و نادرسـت  شود فرمول يك ساده همانطور كه مالحظه مي. آيد بدست ميجديدي 

. خط فقر يك نفر به خانوار مربوطه است كه بدون توجه به تركيب تعداد بزرگسال و كـودك مطـرح شـده اسـت    

هـاي فقـر را در كمتـرين     خط فقر شاخص 5كند و فرمول  ازه برآورد ميهاي فقر را بيش از اند فرمول اول شاخص

  .شود مقياس معادل محاسبه مي 9اما در اين پژوهش با استفاده از فرمول . ميزان خود نشان خواهد داد

  روش محاسبه مقياس معادل در ساير مطالعات) 4-4(جدول
رديف  دامنه مقياس مقياس معادل

1 Na + Nc ]17،1[  

2 (Na + 7/٠ Nc)
65/0  ]4/5،1[  

3 (Na + 7/٠ Nc)
7/0  ]1/6،1[  

4 (Na + 7/٠ Nc)
75/0  ]7،1[  

5 (Na + 7/٠ Nc)
5/0  ]7/3،1[  

6 (Na + 7/٠ Nc)
65/0  ]8/4،1[  

7 (Na + 85/٠ Nc)
65/0  ]9/5،1[  

8 (Na + 7/٠ Nc)
7/0  ]9/6،1[  

9 (Na + 4/٠ Nc)
85/0  ]76/9،1[  

]9/11،1[ مقياس معادل محاسبه شده 10  

  كران باال و پايين جابجايي فقربرآورد  4-6

شود تا روشي به  فراهم مي اي نظريه چارچوب فصل سوم، در هاي بيان شده گيري نتيجه وها  با استفاده از نظريه

 فرضيات كه دهد مي نشان چارچوب اين .تحرك ايجاد شود عدم و فقر تحرك پايين و باال هاي كران برآورد منظور

 مختلف،هاي  روش به توجه با و ضروري است فقر تحرك برآورد براي خطا، جمله دو مشترك توزيع مورد در

برآورد تحرك  براي روش در اين مطالعه دو .باشد داشته وجود توزيع اين مورد در تواند مي متعددي فرضيات

شود  گرفته نمي مشترك توزيع مورد در فرضي هيچ آن پارامتري كه در غير رويكرد :شود گرفته مي در نظر مرزها
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 اين شود مي فرض آن در كه پارامتري رويكرد يك بعدي، بخش در آن، از پس و )هيچ ارتباطي با هم ندارند(

  .شود پرداخته مي غيرپارامتري رويكرد به در ابتدا. است متغير نرمال دو مشترك توزيع

  پارامتري غير مرزهاي 4-6-1

  )فقر تحرك عدم براي پايين برآوردهاي كران و( فقر تحرك باال براي كران تخمين) الف

  :شود پيشنهاد مي زير مراحل )10-3( و) 9-3( ،)6- 3( ،)5-3(هاي  براي بدست آوردن مقادير معادله

𝛽1بيني  ضرايب پيش تخمين زده شده و) 1- 3( معادله اول، دور درها  داده از استفاده با: 1 مرحله
 و ’

 .آيد مي بدست 𝜀̂i1 بيني پيش هاي باقيمانده

 كه در ، 𝜀̂i1بيني  پيش هاي هباقيماند تجربي توزيع  استرپينگ با روش بوت دوم، دور در خانوار هر براي: 2 مرحله

 .شود جايگزين مي 𝜀̃i1 آمده به نام دست به 1 مرحله

با  1، هزينه برآورد شده دور   𝜀̃i1هاي مانده باقي و 1𝛽 بيني پيش ضرايب دور دوم، درها  داده از استفاده با سپس

  :شود زير حاصل مي شرح به ، هاي دور دوم نمونه

)4-1(  𝑦2u
i1=𝛽1

’xi2+𝜀̃i1 
 

𝑦2uاز استفاده با ،)10- 3(و ) 9-3(، )6-3(، )5- 3(مقادير  برآورد: 3 مرحله
i1 2 مرحله از آمده دست به.  

  .باشد مي R = 500 سازي شبيهاين  كه در مرتبه، R براي 3 تا 2 هاي مرحله تكرار: 4 مرحله

  . مشاهده كرد) 1-4(توان به طور خالصه در شكل  مراحل ذكر شده در باال را مي
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زير دنبال  

𝛽1
 بدست 

  .آيد مي

ينه برآورد 

𝑦2l
i1=𝛽1

’ 
 

هاي تفاده از داده

 

هاي مرحله، ) 

1بيني   پيش
’

م بدست  𝜀̂i2 ه

، هزي 𝜀̂i2مانده 

’xi2+𝜀̂i2

حرك فقر با است

  رپارامتري

  )حرك فقر

)1- 3(معادله 

ضرايب شده و

باقيمانده وشده 

باقي و 𝛽1 ي

بررسي تح       

باال به روش غير

تح االي عدم

م( فقر  خارج

تخمين زده ش

شتخمين زده 

بيني پيش يب

  :ود

                      

 

 تخمين كران با

حد با تخمين

و داخل به ك

ت) 1-3( عادله

)2-3( معادله

ضراي دور دوم،

شو ر حاصل مي

                      

فلوچارت 4-1

و( فقر حرك

تحركن پايين

مع اول، دور ر

دوم، م دور در

درها  داده از

زير شرح به ، م

                      

شكل

تح براي پايين

كران تخمين ن

درها  داده از ه

ها داده از تفاده

استفاده نيز با

هاي دور دوم ه

                       

كران پ خمين

آوردن دست ه

  :د

استفاده با: 1 

استف با سپس .

در ادامه ن :2 

دور اول با نمونه

  

60     

تخ) ب

به براي

شو مي

مرحله

آيد مي

مرحله

شده د

)4-2(
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 )16-3( و 

  

 به باال ران

 خالف بر 

مرتبه  R ي

شش سال 

نوار و بعد 

                       

12(، )3 -15(

كر برآورد براي 

است و دوم، 

براي 3 تا 2 ي

ف خانوار، در ش

 سرپرست خان

                      

)3 -11(، )3 -2

  . نمود

  يرپارامتري

خطا پ جمله

)است آمده م

هاي مرحله رار

 برآورد مصرف

وضعيت سواد

                      

( معادالت دير

مشاهده) 4-2

يين به روش غي

استرپ از بوته

فصل سو اول

تكر به نيازي ن

  .شود مي

هاي شهري بر

ر جنسيت و و

ها                   

 

مقاد 2 مرحله

4(صه در شكل

تخمين كران پا

استفاده اول، .د

قضيه كه در(

پايين كران ن

استفاده خانوار

تماعي خانواره

 شده از متغير

ه و تحليل داده

از آمده دست

ن به طور خالص

فلوچارت ت 4-2

نظر وجود دارد

(  εi2 ،εi1 طا

تخمين آوردن

خ هر خود يني

قتصادي و اجت

ضرايب حاصل

حاسبه و تجزيه

𝑦2l از ه
i1 د به

توان  باال را مي

4 شكل

اظهار ن دو فوق

خط جمله دو 

دست به راي

بي پيش طاهاي

  برآورد
هاي اق  ويژگي

ض. دهد ن مي

روش مح: چهارم

استفاده با: 3 

  . خواهد شد

ل ذكر شده در

هاي فو روش رد

بودن مستقل

بر باال، كران ن

از خط كه  چرا

ب نتايج  1-1-
تأثير) 4-5(

بررسي را نشان

چفصل 

 

مرحله

برآورد

مراحل

در مور

شرط

تخمين

نيست

4-6-

جدول

مورد ب
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ها در  ساله 21-28اين جدول به طور مثال براي گروه سني . اند درصد، معنادار شده 95ح معناداريخانوار در سط

و تأثير با سواد بودن سرپرست  18/0تأثير مرد بودن سرپرست خانوار بر تخمين مصرف خانوار را 1369سال 

 . دده نشان مي - 07/0و تأثير بعد خانوار را  37/0خانوار بر تخمين مصرف خانوار را 

  :باشد نتايج بدست آمده از تحليل اين ضرايب به صورت زير مي

اظ شده است به اين صورت كه سرپرست زن صفر و حبه صورت صفر و يك لسرپرست خانوار متغير جنسيت 

بررسي ضرايب بدست آمده حاكي از آن است كه سرپرست مردن بودن . گيرد سرپرست مرد بودن عدد يك مي

اثر مستقيمي بر مخارج ، 1384و  1376هاي  ها در سال ساله 53-60بجز گروه سني  سنيهاي  گروهدر بيشتر 

گونه توجيه كرد كه با نزديك شدن به سن بازنشستگي تفاوتي در  توان اين كه مي .دارندمصرفي تخمين زده شده 

تر بيشتر  جوانهاي سني  تأثير جنسيت در گروههمچنين . مرد سرپرست بودن يا زن سرپرست بودن وجود ندارد

تا  1369هاي  در طي سال متغيراين ضرايب بدست آمده براي . سال و سالمند است هاي سني ميان از گروه

  .روند خاصي را طي نكرده است و همواره با افزايش و كاهش روبرو بوده است 1392

سواد  ين صورت كه بيمتغير وضعيت سواد سرپرست خانوار نيز به صورت صفر و يك در نظر گرفته شده است به ا

همه ضرايب بدست آمده از تأثير مثبت باسواد بودن سرپرست خانوار بر . بودن صفر باسواد بودن عدد يك است

شود اما  در ضرايب اين متغير نيز روند خاصي در طي شش سال ديده نمي. دهد تخمين مخارج مصرفي خبر مي

هاي سني سالمند و ميانسال اثر بيشتري نسبت  وهبرخالف جنسيت، وضعيت سواد بر تخمين مخارج مصرفي گر

  .گذارد به گروه سني جوان مي

تر بيشتر  هاي سني جوان متغير بعد خانوار بر تخمين مخارج مصرفي تأثير منفي دارد كه اين اثر گذاري بر گروه

ك بازه عددي اين متغير نيز در طي زمان روند افزايشي يا كاهشي خاصي ندارد و در هر گروه سني در ي. است

 1392و سال ) سال اول مورد بررسي( 1369اما با مقايسه ضرايب اين متغير در سال . كند كوچك تغيير مي
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شود در گذر زمان بعد خانوار تأثير منفي بيشتري بر تخمين مخارج مصرفي  مشاهده مي) سال آخر مورد بررسي(

  .داشته است

  زا بر مصرف خانوار درون متغيرهاينتايج تأثير تخمين ضرايب  -)5-4(جدول 

متغيرهاي 
  زا درون

هاي  سال
مورد 
  بررسي

 هاي مورد بررسي گروه

28-21  36-29 44-37 52-45 60-53 

يت جنس
سرپرست 
 خانوار

69  18/0  17/0 28/0 19/0 24/0 

76 28/0 19/0 24/0 03/0 016/0 - 

77 11/0 09/0 14/0 10/0 04/0 

84 17/0 31/0 22/0 15/0 04/0 - 

85 25/0 14/0 26/0 24/0 07/0 

92 30/0 17/0 12/0 11/0 038/0 

وضعيت سواد 
سرپرست 
 خانوار

69  37/0 42/0 43/0 37/0 4/0 

76 34/0 38/0 47/0 52/0  51/0  

77 56/0 22/0 46/0 53/0 5/0 

84 50/0 54/0 52/0 45/0 48/0 

85 56/0 54/0 59/0 53/0 54/0 

92 32/0 46/0 37/0 35/0 45/0 

 بعد خانوار

69  07/0 - 08/0 - 09/0 - 08/0 - 055/0- 

76 11/0 - 11/0 - 12/0 - 1/0- 05/0 - 

77 09/0 - 11/0 - 12/0 - 13/0 - 08/0 - 

84 11/0 - 13/0 - 13/0 - 10/0 - 08/0 - 

85 16/0- 13/0 - 15/0 - 13/0 - 11/0 - 

92 13/0 - 11/0 - 08/0 - 09/0 - 08/0 - 
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چهار وضعيت تحرك اي پايين بدست آمده در هر سه دوره مختلف با روش غيرپارامتري بركران ) 6-4(جدول 

باشد كه ماندگاري  ها به اين صورت مي ساله 21- 28يت فقر گروه سني عبه طور مثال وض. دهد را نشان ميفقر 

احتمال  %16/74و ماندگاري در وضعيت غير فقير  %70/1، ورود به فقر %19/1، خروج از فقر  %95/22در فقر 

  .دارد

پذيرد، بنابراين اين  صورت ميمختلف بندي  ها مطرح شد كه جابجايي فقر با دو گروه همانطور كه در بخش داده

با بازه سني يكسان  هاي سني كه در ابتدا به روش اول با گروهگيري همراه خواهد بود  بخش با دو تحليل و نتيجه

  .شود پرداخته ميشوند،  هاي زماني متوالي دنبال مي در دوره كه سني هاي گروهو در ادامه به روش دوم با 

  برآورد كران پايين وضعيت فقر در سه دوره مختلف -)6-4(جدول 

هاي مورد  دوره
 وضعيت فقر  بررسي

 مورد بررسيهاي سني  گروه

28-21 36-29 44-37 52-45 60-53 

1376 -1369  

 04/24 18/23 99/24 54/23 95/22 فقير –فقير 

 23/1 61/0 51/0 83/0 19/1 فقير-غيرفقير

 72/2 17/7 10/3 95/1 70/1 غيرفقير-فقير

 01/72 04/69 40/71 69/73 16/74 غيرفقير-غيرفقير

1384-1377 

 54/25 03/25 85/23 33/24 22/24 فقير –فقير 

 34/0 12/1 0 49/3 43/1 فقير-غيرفقير

 17/1 07/2 76/0 62/1 53/0 غيرفقير-فقير

 96/72 77/71 40/75 56/70 82/73 غيرفقير-غيرفقير

1392-1385 

 93/23 19/23 89/22 88/20 90/19 فقير –فقير 

 40/0 89/0 41/4 97/6 36/9 فقير-غيرفقير

 43/1 71/2 0 0 35/0 غيرفقير-فقير

 24/74 21/72 70/72 15/72 39/70 غيرفقير-غيرفقير
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  روش اول

احتمال در هر سه دوره بيشترين ها  ساله 53-60شود گروه سني  ديده مي )1-4(همان طور كه در شكل ) 1

عدم توان مشاهده كرده كه در  ها را مي ساله 21-28، و در نقطه مقابل گروه سني اند هدر فقر را داشت ماندگاري

هاي  ان اظهار كرد كه با گذر از گروهتو پس به طور كلي مي .فقر كمترين احتمال را دارند تحرك براي خروج از

رسد  اين امر منطقي به نظر مي .يابد فقر افزايش مي براي خروج ازسني جوان به گروه سني سالمند عدم تحرك 

شغل با درآمد بيشتر و يا فعاليت زياد جهت افزايش درآمد، محدود  نچراكه با افزايش سن فرصت پيدا كرد

  .ندگي هر خانوار سالمندي خواهد شدشود و باعث ثبات در وضعيت ز مي

اي بوده است كه در دور دوه  ها به گونه ساله 37- 44هاي سني بجز  همچنين روند طي شده براي همه گروه

به  .شود حتمال مشاهده ميين او در دور سوم كاهش شديد اعدم تحرك افزايش احتمال ) 1384-1377(

  .دهند اي كه دور دوم بيشترين و دور سوم كمترين احتمال عدم تحرك را به خود اختصاص مي گون

  
  هاي سني طي سه دوره مورد مطالعه پايداري فقر در گروه 3-4شكل
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مورد ) 1385-1392(سوم و  )1369-1376( هاي اول در دوره )2- 4(خروج از فقر شكل  مقايسه احتمال) 2

. اند خروج از فقر را داشته ها كمترين احتمال ساله 53- 60ها بيشترين و  ساله 21- 28دهد كه  نشان مي بررسي

سال و سالمند احتمال خروج  هاي سني ميان هاي سني جوان نسبت به گروه اين نتيجه به اين معنا است كه گروه

همچنين . باشد گيري نيز منطقي مي نتيجه كه با توجه به داليل ذكر شده در باال اين. اند از فقر بيشتري داشته

- 1392(كاهش احتمال خروج از فقر و در دوره سوم ) 1377- 1384(هاي سني در دوره دوم  براي بيشتر گروه

 .شود افزايش اين احتمال ديده مي )1385

  
  هاي سني طي سه دوره مورد بررسي خروج از فقر در گروه 4-4شكل 

و   ها بيشترين احتمال ورود به فقر ساله 45-52گروه سني شود  مشاهده مي )3-4(همانگونه كه در شكل ) 3

دهد  اين نتيجه نشان مي .را دارندكمترين احتمال  ها در دوره اول و دروه دوم ساله 21- 28گروه سني 

و خانوارهايي  هاي سني در معرض ورود به فقر هستند سال بيش از ديگر گروه ميان خانوارهايي با سرپرست

تر و توان كاري باالتر احتمال كمتري در ورود به فقر خواهند  رپرست جوان به علت فرصت شغلي مناسبباس

  .داشت
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هاي سني جوان تا سالمند  احتمال ورود به فقر برخالف دو احتمال بررسي شده در باال روند خاصي در بين گروه 

تر مانند  هاي سني جوان گروهبه فقر مربوط به  هاي ورود توان اظهار كرد كه كمترين احتمال مياما  .كند طي نمي

  .استها  ساله 29- 36ها و  ساله 28-21

  
  هاي سني طي سه دوره مورد بررسي ورود به فقر در گروه 5-4شكل 

در دوره اول بيشتري احتمال باقي ) ترين گروه سني جوان(ها  ساله 21-28براي گروه سني  )4- 4(در شكل ) 4

در دوره دوم بيشترين احتمال . شود ماندن در وضعيت غير فقير و در دوره سوم كمترين احتمال ممكن ديده مي

 53-60ه گروه سني شود كه بيشترين احتمال مربوط ب گيرد و در دوره آخر مشاهده مي به گروه سني تعلق مي

  .ها است ساله
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 طي سه دوره مورد بررسيغير فقير  سنيهاي  پايداري گروه 6-4شكل 

 روش دوم

كنند، يعني اينكه در دوره دوه  هر سه گروه سني دنبال شده روند يكساني را طي مي )5-4(با توجه به شكل ) 1

كاهش اين احتمال ) 1385-1392(افزايش احتمال باقي ماندن در فقر و در دوره سوم ) 1377- 1384(دوم 

وع ها شر ساله 37-44بيشترين احتمال باقي ماندن در وضعيت فقر براي گروه سني كه با . شود مشاهده مي

توان نتيجه گرفت كه  بنابراين مي. شود ترين گروه سني مشاهده مي شود، است و كمترين احتمال براي جوان مي

  .هرچه سرپرست خانوار جوانتر باشد در طي زمان، احتمال باقي ماندن در فقر براي آن كمتر خواهد بود
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  هاي مورد مطالعه طي دوره در فقر پايداري هر گروه سني 7-4شكل 

 21-28شود خانوارهايي كه سرپرست آنها در دور اول در گروه سني  ديده مي )6- 4(همان طور كه در شكل ) 2

اين احتمال براي گروه . اند گيرند، در دوره دوم و سوم احتمال خروج از فقر بااليي داشته قرار مي) جوان(ها  ساله

احتمال ) 53-60(است اما با ورود به سالمندي ها در دوره دوم نيز با افزايش همراه بوده  ساله 37-44سني 

  .كه دليل اين امر واضح است .يابد خروج از فقر كاهش مي
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  هاي مورد مطالعه خروج از فقر هر گروه سني طي دوره 8-4شكل 

اند در  ساله بوده 21-28ساله و  37- 44خانوارهايي كه سرپرست آنها در دوره اول ) 7- 4(با توج به شكل زير ) 3

. يابد رسند و احتمال ورود به فقرشان شديداً كاهش مي گذر زمان و رسيدن به دوره سوم به وضعيت ايمني مي

ساله بوده  21- 28كه در دوره اول براي گروه سني  سال مورد بررسي 24در طي  احتمال ورود به فقرهمچنين 

  .باشد هاي سني مي كمتر از بقيه گروه است
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  هاي مورد مطالعه ورود به فقر هر گروه سني طي دوره 9-4شكل

اند نسبت به دو گروه ديگر وضعيت بهتري در  ساله بوده 37- 44خانوارهايي كه سرپرست آنها در دوره اول ) 4

خانوارهايي با سرپرست جوان در دوره دوم با كاهش احتمال و . ) )8-4(شكل (  اند فقر داشته ماندگاري در غير

ساله وضعيت عكس گروه  29-36اما خانوارهايي با گروه سني . اند در دوره سوم ا افزايش احتمال روبرو بوده

  .اند يعني در دوره دوم افزايش احتمال و در دوره سوم كاهش احتمال را شاهد بوده. اند جوان را طي نموده
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  هاي مورد مطالعه طي دوره هر گروه سني در غير فقرپايداري  10-4شكل 

 هاي برآورد پارامتري رويه 4-6-2

  :)تحرك فقر عدم براي پايين كران تخمين و( برآورد كران باال از تحرك فقر 4-6-2-1

  .شود ميهاي زير پيشنهاد  مرحله) 10-3(و ) 9-3(، )6-3(، )5- 3(براي بدست آوردن مقادير معادالت 

و خطاي استاندارد  1βي دور اول معادله يك تخمين زده شده و ضرايب پارامتر ها با استفاده از داده: 1 مرحله

-3(دور دوم معادله  هاي همچنين با استفاده از داده. آيد به دست مي ɛi1براي جمله خطاي  σɛ1بيني شده  پيش

  .شود ميحاصل  σɛ2و  β2تخمين زده شده وضرايب پارامترهاي  )2

با استفاده از كوچكترين ) 10- 3(و ) 9- 3(، )6-3(، )5-3(براي هر خانوار در دور دوم مقادير معادالت : 2 مرحله

  .به شرح زير است ) 3/0، 2/0، 0مقادير ( ρs ، يعنيρمقدار فرضي 

)4-3(  P2u(yi1 < z1 and yi2 < z2) = Φ2(
’
ɛ

, ’
ɛ

, ρ ) 
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  برآورد پارامترينتايج  4-6-2-3

) 8/0، 2/0(، )1،0( كه به صورت ،ρمقادير فرضي سه كران باال و پايين پارامتري با ) 21- 4(تا ) 7-4(در جداول 

همچنين براي مقايسه بين كران باال و پايين . شود مشاهده مياند،  در معادالت پارامتري لحاظ شده) ٧/٠، 3/0(و 

اين جداول براي سه دوره مورد .اند امتري هر دو احتمال در جداول لحاظ شدهپارامتري و كران باال و پايين غيرپار

وضعيت ) 7- 4(به طور مثال جدول  .هاي سني مختلف در چهار وضعيت پويايي فقر ارئه شده است بررسي و گروه

به اين صورت كه احتمال . دهد را نشان مي) 1369-1376(ي اول  ها در دوره ساله 53-60گروه سني  فقر تحرك

و  احتمال% 2/8 و پاييني به مقداراحتمال  %24غيرپارامتري با دو كران باال ) 1(روش دو ماندگاري در فقر به 

كه مقدار اول كران پايين و  ]%2/16،%1/11[و ] %19/17،%1/10[،]%7/23،%1/8[روش پارامتري با مقادير  )2(

  .حاصل شده است مقدار دوم كران باال است،

  :مقايسه بين روش پارامتري و غيرپارامتري حاكي از آن است كه

مقدار كران پاييني ميزان تحرك براي خروج از فقر و ورود به فقر را بيش از غيرپارامتري كران بااليي 

كران  احتماليا حفظ وضعيت غير فقر را كمتر از ماندگاري در فقر ك در دهد و عدم تحر مي نشانغيرپارامتري 

  . دهد نشان ميپاييني پارامتري 

احتمال كران ميزان تحرك براي ورود به و يا خروج از فقر را كمتر از غيرپارامتري در نقطه مقابل كران پايين 

احتمال بدست آمده براي كران را بيشتر از  در فقر و يا ماندن در حالت غير فقر ماندگاريو  بااليي پارامتري

  .دهد نشان مي بااليي پارامتري

هاي حاصله از روش  و كرانكند  مي نتايج برآورد پارامتري نيز حقايق اثبات شده در روش غير پارامتري را تأييد

  .هاي باال و پايين غيرپارامتري است پارامتري مشابه كران

، 7/0[به ] 0،1[به طور مثال از (شوند  تر مي به هم نزديك ρفرضي مقادير  شود هر چه همانگونه كه مشاهده مي

و احتمال  شوند تر مي نيز به يكديگر نزديكبدست آمده  باال و پايين هاي كران ، محدوده)يابد تغيير مي] 3/0

  . يابد را نشان دهد كاهش مي ها در دنياي واقعي اينكه جابجايي
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  1369-1376ها دوره  ساله 53-60گروه سني و پنل واقعي براي  هاي مقطعي استفاده از دادهتحرك فقربا  -)7-4(جدول 

] 9*9[ماتريس 
 وضعيت فقر

كران پايين 
غير 

 پارامتري

كران باالي  كران باالي پارامتري كران پايين پارامتري
غيرپارامتري

ρ 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

69فقير -76فقير  24 7/23  9/17  2/16  1/11  1/10  1/8  2/8  

69فقير -76غيرفقير   2/1  4/1  2/7  9/8  14 15 17 6/16  

69غيرفقير  -76فقير   7/2  7/2  5/8  2/10  2/15  3/16  3/18  4/19  

69غيرفقير  -76غيرفقير  72 2/72  4/66  7/64  7/59  6/58  6/56  8/55  

 1296 1296 1296 1296 2612 2612 2612 2612 تعداد نمونه

  1369-1376ها دوره  ساله 45-52گروه سني و پنل واقعي براي هاي مقطعي  ستفاده از دادهتحرك فقربا ا -)8-4(جدول 

وضعيت ] 9×9[ماتريس 
 فقر

كران پايين 
غيرپارامتري

كران باالي  كران باالي پارامتري كران پايين پارامتري
ρغيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

2/23  69فقير -76فقير  3/21  6/16  1/15  5/10  6/9  9/7  4/9  

6/0 69فقير -76غيرفقير   7/0  5.4 9/6  4/11  4/12  1/14  8/13  

2/7 69غيرفقير  -76فقير   5 7/9  2/11  8/15  7/16  4/18  4/20  

3/68 73 69 69غيرفقير  -76غيرفقير  8/66  3/62  3/61  6/59  3/56  

 1295 1295 1295 1295 2636 2636 2636 2636 تعداد نمونه

  1369-1376ها دوره  ساله 37-44گروه سني هاي مقطعي و پنل واقعي براي  تحرك فقربا استفاده از داده -)9-4(جدول 

] 9×9[ماتريس 
 وضعيت فقر

كران پايين 
غيرپارامتري

كران باالي  كران باالي پارامتري  كران پايين پارامتري
غيرپارامتري

ρ 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

1/24 25  69فقير -76فقير  1/18  5/16  7/11  8/10  9 5/9  

5/0 69فقير -76غيرفقير   7/0  7/6  3/8  1/13  1/14  9/15  8/15  

1/3 69غيرفقير  -76فقير   2 9/7  6/9  3/14  3/15  1/17  9/17  

4/71 69غيرفقير  -76غيرفقير  2/73  2/67  6/65  8/60  9/59  1/58  9/56  

 1754 1754 1754 1754 3550 3550 3550 3550 تعداد نمونه

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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  1369-1376ها دوره  ساله 29-36گروه سني هاي مقطعي و پنل واقعي براي  تحرك فقربا استفاده از داده -)10-4(جدول 

] 9×9[ماتريس 
 وضعيت فقر

كران پايين 
غيرپارامتري

كران باالي  كران باالي پارامتري كران پايين پارامتري 
ρغيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

5/23  69فقير -76فقير  3/24  8/17  1/16  1/11  10 1/8  1/8  

8/0 69فقير -76غيرفقير   6/0  1/7  8/8  8/13  8/14  7/16  5/16  

9/1 69غيرفقير  -76فقير   5/1  8 7/9  7/14  7/15  6/17  1/17  

7/73 69غيرفقير  -76غيرفقير  6/73  1/67  4/65  4/60  4/59  5/57  4/58  

 2319 2319 2319 2319 4678 4678 4678 4678 نمونه تعداد

  1369-1376ها دوره  ساله 21-28گروه سني و پنل واقعي براي  هاي مقطعي استفاده از دادهتحرك فقربا  -)11-4(جدول 

] 9×9[ماتريس 
 وضعيت فقر

كران پايين 
غيرپارامتري

كران باالي  كران باالي پارامتري  كران پايين پارامتري
ρغيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

8/23 23  69فقير -76فقير  1/17  4/15  2/10  2/9  2/7  9/6  

2/1 69فقير -76غيرفقير   1 7/7  4/9  6/14  7/15  6/17  6/17  

7/1 69غيرفقير  -76فقير   1/1  8/7  6/9  7/14  8/15  8/17  5/17  

2/74 69غيرفقير  -76غيرفقير  74 4/67  6/65  4/60  4/59  4/57  58 

 1294 1294 1294 1294 3115 3115 3115 3115 تعداد نمونه

    

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 



 77                   ها                                                                             روش محاسبه و تجزيه و تحليل داده: چهارمفصل 

 
 

  1377-1384ها دوره  ساله 53-60گروه سني و پنل واقعي براي  هاي مقطعي استفاده از دادهتحرك فقربا  -)12-4(جدول 

] 9×9[ماتريس 
 وضعيت فقر

كران پايين 
غيرپارامتري

كران باالي  پارامتري كران باالي كران پايين پارامتري 
ρ غيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

5/25  77فقير -84فقير   4/24  1/18  4/16  5/11  4/10  6/8  2/9  

3/0 77فقير -84غيرفقير   4/0  8/6  4/8  4/13  4/14  3/16  4/16  

2/1 77غيرفقير -84فقير   7/1  8 7/9  7/14  7/15  6/17  5/17  

5/73 73 77غيرفقير -84غيرفقير  1/67  4/65  5/60  5/59  6/57  9/56  

 1036 1036 1036 1036 2056 2056 2056 2056 تعداد نمونه 

  1377-1384ها دوره  ساله 45-52گروه سني و پنل واقعي براي  هاي مقطعي استفاده از دادهتحرك فقربا  -)13-4(جدول 

وضعيت ] 9×9[ماتريس 
 فقر

كران پايين 
 غيرپارامتري

كران باالي  كران باالي پارامتري پايين پارامتريكران 
ρ غيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

4/23 25  77فقير -84فقير   18 5/16  9/11  11 3/9  10 

1/1 77فقير -84غيرفقير   1 4/6  9/7  5/12  4/13  1/15  8/15  

4/2 ½ 77غيرفقير -84فقير   8/7  3/9  9/13  8/14  5/16  8/16  

8/71 77غيرفقير -84غيرفقير  2/73  8/67  3/66  7/61  8/60  1/59  5/57  

 1434 1434 1434 1434 2940 2940 2940 2940 تعداد نمونه 

  1377-1384ها دوره  ساله 37-44گروه سني و پنل واقعي براي  هاي مقطعي استفاده از دادهتحرك فقربا  -)14-4(جدول 

] 9×9[ماتريس 
 وضعيت فقر

كران پايين 
 غيرپارامتري

كران باال  كران باال پارامتري كران پايين پارامتري
ρ غيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

8/23  77فقير -84فقير   24 4/17  9/15  2/11  3/10  6/8  7/8  

6/6 0 0 77فقير -84غيرفقير   2/8  8/12  8/13  5/15  7/14  

8/0 77غيرفقير -84فقير   8/0  4/7  9 6/13  5/14  2/16  5/16  

4/75 77غيرفقير -84غيرفقير  2/75  6/68  67 3/62  4/61  7/59  1/60  

 2209 2209 2209 2209 4491 4491 4491 4491 تعداد نمونه 

  

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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  1377-1384ها دوره  ساله 29-36گروه سني و پنل واقعي براي  هاي مقطعي استفاده از دادهتحرك فقربا  -)15-4(جدول 

] 9×9[ماتريس 
 فقروضعيت 

كران پايين 
غيرپارامتري

كران باالي  كران باال پارامتري كران پايين پارامتري 
ρغيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

3/24  77فقير -84فقير   6/24  7/18  17 7/11  6/10  6/8  4/8  

5/3 77فقير -84غيرفقير   2/3  9 8/10  16 1/17  2/19  8/17  

6/1 77غيرفقير -84فقير   5/1  3/7  1/9  4/14  4/15  5/17  1/17  

6/70 77غيرفقير -84غيرفقير  8/70  9/64  2/63  9/57  8/56  8/54  6/56  

 2129 2129 2129 2129 4500 4500 4500 4500 تعداد نمونه 

  1377-1384ها دوره  ساله 21-28گروه سني و پنل واقعي براي هاي مقطعي  ستفاده از دادهتحرك فقربا ا -)16-4(جدول 

] 9×9[ماتريس 
 وضعيت فقر

كران پايين 
غيرپارامتري

كران باالي  كران باال پارامتري  كران پايين پارامتري
ρغيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

2/24  77فقير -84فقير   4/24  4/17  7/15  4/10  3/9  3/7  6/7  

4/1 77فقير -84غيرفقير   3/1  3/8  1/10  4/15  4/16  4/18  18 

5/0 77غيرفقير -84فقير   3/0  3/7  1/9  4/14  4/15  4/17  8/16  

8/73 77غيرفقير -84غيرفقير  9/73  9/66  1/65  9/59  8/58  8/56  6/57  

 992 992 992 992 3208 3208 3208 3208 تعداد نمونه 

  

    

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 



 79                   ها                                                                             روش محاسبه و تجزيه و تحليل داده: چهارمفصل 

 
 

  1385-1392ها دوره  ساله 53-60سني  گروههاي مقطعي و پنل واقعي براي  تحرك فقربا استفاده از داده -)17-4(جدول 

] 9×9[ماتريس 
 وضعيت فقر

كران پايين 
 غيرپارامتري

كران باالي  كران باال پارامتري كران پايين پارامتري 
ρغيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

9/23  85قير ف -92فقير   3/22  1/16  6/14  10 1/9  4/7  7/8  

4/0 85فقير  -92غيرفقير   2/0  3/6  8/7  4/12  4/13  1/15  1/16  

4/1 85غيرفقير  -92فقير   4/1  5/7  1/9  7/13  6/14  3/16  1/16  

85غيرفقير -92غيرفقير  2/74  2/76  70 5/68  9/63  63 3/61  59 

 1924 1924 1924 1924 3769 3769 3769 3769 تعداد نمونه 

  1385-1392ها دوره  ساله 45-52گروه سني براي  و پنل واقعي هاي مقطعي استفاده از دادهتحرك فقربا -)18-4(جدول 

وضعيت ] 9×9[ماتريس 
 فقر

كران پايين 
غيرپارامتري

كران باالي  كران باال پارامتري كران پايين پارامتري 
ρ غيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0= ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

2/23  85فقير -92ر فقي  1/21  6/15  1/14  6/9  7/8  7 8.5 

9/0 85فقير -92غيرفقير   8/0  2/6  8/7  3/12  2/13  8/14  16 

7/2 85غيرفقير -92فقير   3/2  7/7  3/9  8/13  7/14  3/16  16.8 

2/73 85غيرفقير -92غيرفقير   9/75  4/70  9/68  4/64  5/63  8/61  58.7 

 2781 2781 2781 2781 5607 5607 5607 5607 تعداد نمونه 

  1385-1392ها دوره  ساله 37-44گروه سني هاي مقطعي و پنل واقعي براي  تحرك فقربا استفاده از داده -)19-4(جدول 

وضعيت ] 9×9[ماتريس 
 فقر

كران پايين 
 غيرپارامتري

كران باالي  كران باال پارامتري كران پايين پارامتري 
ρ غيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

9/22  85فقير -92فقير   8/21  2/16  6/14  8/9  9/8  1/7  7/7  

4/4 85فقير -92غيرفقير   7/3  3/9  9/10  6/15  6/16  4/18  1/19  

1/0 0 85غيرفقير -92فقير   7/5  3/7  12 13 8/14  7/14  

7/72 85غيرفقير -92غيرفقير   5/74  9/68  3/67  5/62  5/61  8/59  4/58  

 3163 3163 3163 3163 6303 6303 6303 6303 تعداد نمونه 

  

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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  1385-1392ها دوره  ساله 29-36گروه سني هاي مقطعي  و پنل واقعي براي  تحرك فقربا استفاده از داده -)20-4(جدول 

وضعيت ] 9×9[ماتريس 
 فقر

كران پايين 
غيرپارامتري

كران باالي  كران باال پارامتري  كران پايين پارامتري
ρ غيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0=  ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

9/20  85فقير -92فقير   1/22  3/17  6/15  5/10  4/9  5/7  7 

5/6 7 85فقير -92غيرفقير   4/11  1/13  2/18  2/19  2/21  9/20  

9/4 0 0 85غيرفقير -92فقير   6/6  6/11  7/12  6/14  3/13  

2/72 85غيرفقير -92غيرفقير   4/71  5/66  8/64  7/59  7/58  7/56  9/58  

 3152 3152 3152 3152 6440 6440 6440 6440 تعداد نمونه 

  1385-1392ها دوره  ساله 21-28گروه سني و پنل واقعي براي هاي مقطعي  قربا استفاده از دادهتحرك ف -)21-4(جدول 

وضعيت ] 9×9[ماتريس 
 فقر

كران پايين 
غيرپارامتري

كران باالي   كران باال پارامتري كران پايين پارامتري
ρ غيرپارامتري 1=  ρ 8/0=  ρ 7/0= ρ 3/0=  ρ 2/0=  ρ 0/0=  

9/19  85ير فق-92فقير   4/21  3/17  6/15  6/10  5/9  5/7  8/6  

4/9 85فقير -92غيرفقير   5/8  7/12  3/14  4/19  4/20  4/22  4/22  

4/0 85غيرفقير -92فقير   6/0  7/4  4/6  5/11  5/12  5/14  4/12  

4/70 85غيرفقير -92غيرفقير   5/69  3/65  7/63  6/58  5/57  5/55  5/58  

 2030 2030 2030 2030 5106 5106 5106 5106 تعداد نمونه 
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  پنجمفصل 
  گيري و پيشنهادات نتيجه
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  گيري نتيجه 1- 5

هاي حمايتي به منظور فقرزدايي از جامعه، شناسايي دقيق گروه هدف  ريزي سياست يكي از مسائل مهم در برنامه

هاي سني در فقر طي گذشت زمان و  شناسايي اين افراد و يا خانوارها با دنبال نمودن وضعيت گروه. است

. امكان پذير استمخارج مصرفي آنها هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها بر  همچنين مشخص نمودن تأثير ويژگي

سه متغير درونزاي جنسيت سرپرست در اين تحقيق، ابتدا به برآورد مخارج مصرفي خانوارها به كمك رو  از اين

پرداخته شده و در ادامه احتمال ورود به فقر و خروج از آن با  خانوار، وضعيت سواد سرپرست خانوار و بعد خانوار

هاي مقطعي از  اين كار با ساخت داده. هاي سني مختلف مورد بررسي قرار گرفته است گروهتأكيد بر هزينه سرانه 

و با وارد كردن رابطه همبستگي بين  1392تا  1369تركيب داده هاي تابلويي بودجه خانوار در بازه زماني سال 

همبستگي اين صورت كه به . انتهاي هر دوره انجام پذيرفت ابتدا و) جمله خطاها(بيني  عوامل غيرقابل پيش

موجب تحرك بيشتر و عدم تحرك كمتر خواهند شد و در نقطه مقابل همبستگي بيشتر  كمتر جمله خطاها

  .شوند جمله خطاها تحرك كمتر و عدم تحرك بيشتر را باعث مي

يا رد در اين ارتباط، اين فصل با بررسي نتايج بدست آمده در فصل چهارم، پاسخي براي سؤاالت پژوهش و قبول 

شايان ذكر است نتايج بدست آمده از . هاي پژوهش كه در فصل اول مطرح شده است، خواهد بود فرضيه

  :باشند هاي انجام شده در اين تحقيق، به شرح ذيل مي بررسي

اي كه  اند، به گونه هاي سني ديگر داشته هاي هر دوره، وضعيت بهتري نسبت به گروه ساله 21-28گروه سني ) 1

  . روج از فقر آنها زياد و ورود به فقرشان كم بوده استاحتمال خ

به علت باال بودن سن، وضعيت ) ها ساله 21-28عكس گروه سني (هاي هر دوره  ساله 53- 60گروه سني ) 2

همچنين ماندگاري در فقر اين گروه بيش از ساير . ندا و احتمال ورود به فقر بااليي داشته  مناسبي نداشته
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هاي دولتي  هاي سني نيازمند به دريافت كمك بنابراين اين گروه سني از جمله گروه. ده استهاي سني بو گروه

  .باشند مي

هاي سني  نسبت به ساير گروهتر  هاي سني جوان گونه نتيجه گرفت كه گروه توان اين از نتيجه يك و دو مي

  .باشد وم مياند كه اين دليلي بر قبول فرضيه د تري در هر سه دوره داشته وضعيت مناسب

ها نشان دهنده بهبود وضعيت آنها در طي اين سه دوره  ساله21- 28دنبال نمودن وضعيت گروه سني ) 3

  .اي كه احتمال خروج از فقر آنها رو به افزايش و ورود به فقر آنها رو به كاهش بوده است به گونه. باشد مي

. اند ار اثر منفي بر تخمين مصرف خانوار داشتهجنسيت و وضعيت سواد سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانو) 4

تواننتيجه گرفت كه خانوارهايي با تعداد باال،  از طرفي مي. كند اين نتيجه فرضيه دوم اين پژوهش را اثبات مي

  .هاي حمايتي قرار گيرند سواد و سرپرست زن، بايد در اولويت برنامه سرپرست بي

يي مواجه است كه با نتايج اقتصادي مشهود در جامعه همسويي و نتايج حاصله در دوره سوم با ترديدها) 5

هاي پاياني اين  به ويژه سال(هاي مورد استفاده در دوره سوم  رسد كه داده انطباق ندارند از اين رو به نظر مي

  .نمود توان با قاطعيت تحرك فقر را در طي اين سه دوره باهم مقايسه بنابراين نمي. باشند قابل اتكا نمي) دوره

هاي مقطعي و با  هاي پژوهش پاسخ داد كه با ساخت داد با توجه به نتايج كلي باال مي توان اين گونه به پرسش

ورود به و توان كران باال و پاييني براي  بيني دو دوره مي وارد كردن رابطه همبستگي بين عوامل غيرقابل پيش

ها در طي سه دوره جابجايي بيشتر گروه سني جوان در خروج از  دنبال نمودن اين كران. برآورد كردخروج از فقر 

كه اين نتيجه فرضيه اول اين پژوهش را . دهد فقرو عدم تحرك گروه سني سالمند در پايداري در فقر را نشان مي

. اند ها داشته ثير بيشتري در جابجايياز طرف ديگر جنسيت و وضعيت سواد نسبت به بعد خانوار تأ. كند تأييد مي 

هاي  توان نتيجه گرفت كه گروه سني سالمند و خانوارهايي با سرپرست زن در اولويت دريافت بسته پس مي

  . حمايتي دولت قرار خواهند گرفت
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  پيشنهادات 2- 5

و وضعيت غيرفقر ورود به و خروج از فقر و همچنين ماندگاري در فقر  هاي اين پژوهش با بدست آوردن احتمال

لذا . هاي حمايتي كمك كرده است هاي سني مختلف به شناسايي خانوارهاي مورد هدف سياست براي گروه

هاي حمايتي در آينده باشد و همچنين در  تواند راه گشاي برنامه مشخص شدن گروه هدف در اين مطالعه مي

توان در مطالعات  با شناسايي گروه هدف مياز طرف ديگر . بررسي مطالعات تله فقر و فقر مزمن استفاده شود

هاي مبارزه با فقر جهت سرعت  ها مورد بررسي قرار گيرد و به سياست آتي داليل عدم تحرك در اين گروه

  .بخشدين به گذار از فقر و يا تحرك فقرا، كمك نمايد
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Abstract 

Antipoverty programs as an effective policy and program implementation requires 

the identification of the poor, and the shift in the distribution of poverty in the 

coming years will require. Thus the study and understanding of the dynamics of 

poverty and identify individuals in a population remain poor or become poor, route 

planning is an important step in the fight against poverty. In this regard, the inflow 

and outflow of household poverty dynamics in the distribution of poverty between 

two or more points of time. In this study, using data from the Panel, the upper and 

lower bounds obtained poverty and the likelihood of entry and exit of household 

poverty is the result. The factors affecting the status of individuals and assessed. 
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