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 مقدمه
 شک بدون كرد؟ كنريشه همیشه براي را آن توانمی  اينكه دارد يا وجود مطلقاً فقر معضل آيا

 دست يساخته بلكه ندارد وجود طبیعی بطور  فقر» گويد: می 3نلسون ماندالدارد.   وجود راهی

انسان با كه شود يادآور میاو  2 « . كرد كنريشه انسان عمل نیز، با را آن توانمی و است انسان

تواند فقر را كاهش دهد. سؤال اين است كه كدام اقدامات براي اين كار عملكردي قدرتمند می

 قرار دارند؟در اولويت 

 به دستیابی فقیر، كشورهاي براي اقتصاددانان، حداقل میان در غالب، ديدگاه دهه، چند براي

 در كه است اين دلیل هم ترينابتدايی  .است بوده فقر كاهش كلید ،توجه قابل اقتصادي رشد

 بتوان را فعلی درآمد اگر حتی است، متمركز بیشتر مطلق فقر آنها در كه كشورها، فقیرترين

 هم هنوز مردم اكثر كل، در ملیدرآمد بودن پايین با هم باز كرد توزيع برابر و عادالنه كامال

 حتی. است ناكافی فقر، وضعیت از رفتن بیرون كشورها درآمدها براي اين در. باشندمی ضعیف

است  نیافته كاهش گسترده بطور  فقر باز شده ارائه خارجی هايكمک زياد بسیار حجم وجود با

 .باشیم فقرا درآمد پايدار افزايش براي ايچاره دنبال به اينكه مگر

 مورد را واقعی داخلی ناخالص تولید رشد نرخ و مطلق فقر كاهش بین رابطه مطالعات از بسیاري

 دتأيی را رمتغی دو اين بین قوي ارتباط مطالعات اين كهتعجب آور نیست . اندداده قرار مطالعه

 سیاست ، كه است اجتناب قابل غیر فقیر كشور نوع هر تقريباً براي رسدمی نظر به. نداهكرد

. باشد فقر كاهش بلندمدت استراتژي و گیرد قرار  مركز در بايد اقتصادي رشد افزايش هدايت

 السؤ. دهندنمی كاهش اندازه يک به را فقر رشد، متفاوت اشكال كه است روشن همچنین اما

 توانمی چگونه و شوندمیبیشتر فقر  كاهش به منجر رشد اشكال كدام كه است اين اساسی

از طريق توزيع  ثر بر كاهش فقر كه صرفاًؤهاي معالوه بر اين  سیاست كرد؟ تقويت را  آنها

 اين اهمیت به بردن پی ؟اندفی بر رشد و كاهش آن ندارند كدامكنند و اثر منعمل می مجدد

 كاهش به دستیابی را خود هدف نهادها از بسیاري كنونی شرايط در كه شده باعث موضوعات

 سازمان هاي توسعهو برنامه 4آسیايی توسعه بانک ،1جهانیبانک مانند یينهادها .دهند قرار فقر

 و توسعه سازمان دوجانبه هاي كمک تخصصی، توسعه ازسازمان بسیاري با همراه متحد، ملل

                                                           
1
 -  Nelson Mandela 

2
 - Warr Peter(2010) 

3
 - World Bank 

4
 - Asian Development Bank(ADB) 
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 يكی دارد؛ وجود توسعه براي الگو گويد: دومی 5وانديمورتیل ژان .دولتی غیر متعدد هايسازمان

 6.فقرزداست هايسیاست طراحی بر تاكید ديگري و است اقتصادي رشد بسیار و مداوم افزايش

در . دارد كیداقتصادي تأ نابرابري كاهش اهمیت بر ادبیات رشد فقرزدا از اي عمده بخش

. باشد همراه نابرابري كاهش با لزوماً كه باشد ثرترينمؤ فقر كاهش در تواندمی حقیقت رشدي

 در تغییرات براساس اقتصادي رويدادهاي نتايج از آماري ارزيابی از زيادي حجم ادبیات اين

 عنوان به فقرزدا رشد از همچنین بسیاري  داده است. اختصاص خود به را هزينه و درآمد توزيع

 سه از يكی عنوان به فقرزدا رشد  .اندكرده حمايت فقر كاهش هدف به رسیدن براي ايوسیله

توان گفت رشد بنابراين می  .است شده اشاره آسیا توسعه بانک در فقر كاهش استراتژي ركن

هاي مختلف اقتصادي شرط الزم در كاهش فقر می باشد و شرط كافی، عدم فراگیر در بخش

 افزايش نابرابري در توزيع رشد است.

 شرح و بیان مسئله -4-4

 هاي گذاريآن به اتخاذ سیاست بهها براي نیل است كه دولت از اهدافی يكی اقتصادي رشد

دهنده میزان هاي آماري است كه نشانلفهؤترين ممهم ورزند و از جملهمختلف اهتمام می

 در سطح كالن افزايشت.  يک كشور در طی مدت زمان مشخص اسپیشرفت يا پسرفت كمی 

اقتصادي  شدر ن در سال پايه،آنظر در مقايسه با مقدار  درسال مورد ملی ناخالص تولید

از يک سو براي  ؛شود پاسخی است دو گانهاولويتی كه به اين هدف داده می  شود.محسوب می

مقابله  ارتقاي سطح زندگی( و از سوي ديگر توانايیافزايش نیازهاي فردي و اجتماعی) مقابله با

ادبیات مدرن اقتصادي بر ، كید بر رشد و توسعهأها تبعد از سال  الملل.هر چه بهتر با رقابت بین

 فقرزدايی تاكید فراوان دارد.

را از بین ببريم و يا حداقل  بديهی است كه اگر بخواهیم رفاه جامعه را افزايش دهیم و فقر

بگماريم. رشد فراگیر نقش اساسی در اقتصادي همت  ن را كاهش دهیم بايد بر رشدآشدت 

براي  دهد.را تغییر می ثیرأتاين  سرعت ،مدرآشتاب بخشیدن به كاهش فقر دارد اما نابرابري د

يا براي تسريع در رشد اقتصادي بايد سطحی از آگذار همواره اين دغدغه وجود دارد كه سیاست

 د به كند شدن رشد اقتصادي تن داند؟مد بايآرفت و يا براي بهبود در توزيع درينابرابري را پذ

رشد  ،مدآجديد ترين سناريوي شكل گرفته در تجزيه و تحلیل اثر رشد اقتصادي بر توزيع در

هاي اقتصادي سهیم كان می دهد تا فعاالنه در فعالیتاست. نوعی از رشد كه به فقرا ام 7فقرزدا

                                                           
5
 -  Jan Vandemoortele 

6
 -  Warr Peter(2010) 
7
 -  Pro-poor Growth 
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ي بسرعت چنین رشد 8.سهم بیشتري از افزايش درآمد را كسب كنند شوند و بطور متناسب

ا كاهش نابرابري، فقر را همراه ب اين نوع رشد تواند وقوع فقر را كاهش دهد. به عبارتی ديگرمی

دي است هاي اقتصاگذاران درک سیاستچالش اقتصاد دانان توسعه و سیاستدهد. كاهش می

ثیر أتواند فقر را به سه روش تحت تهاي اقتصادي میسیاستشوند. كه منجر به رشد فقرزدا می

با تعیین پويايی نابرابري درآمد و با تعیین عكس العمل  با تعیین نرخ رشد اقتصادي، د:نقرار ده

هايی خاص كه از بررسی برخی رشد و تغییر در نابرابري. متغیر فقرنسبت به رشد براي هر نرخ

( 3صادي كشورهاي در حال توسعه بدست امده است شامل :از ابعاد كلیدي فضاي سیاست اقت

و نحوه دخالت  ( اندازه دولت4( توسعه مالی 1( ثبات اقتصاد كالن 2باز بودن تجارت بین الملل 

 .( سرمايه گذاري در سرمايه انسانی5 آن

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش -4-2

اقتصادي جدا دانست اما در هاي توسعه توان از برنامهفقر و افزايش رشد اقتصادي را نمیكاهش 

هاي اخیر با يک اجماع عمومی مبنی بر ضعف ابزار رشد، به عنوان تنها ابزار كاهش طی دهه

هاي توزيع مجدد درآمد و ثروت در كنار رشد وجه بسیاري از محققان بسوي سیاستفقر، ت

 اقتصادي جلب شده است.

هاي ادي دولت است كه در طی برنامههاي اقتصهد همراه با رشد اقتصادي از دغدغتوزيع درآم

 14هاي پس از انقالب بسیار مورد توجه خاص قرار گرفته است بطوري كه در بند توسعه سال

هاي مربوط به رشد و توسعه تنظیم تمام فعالیت» مده است : آسند چشم انداز بیست ساله 

د طبقات و رفع محرومیت از اقشار اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعی و كاهش فاصله میان درآم

در پايان برنامه  15/1از طرفی در همین سند مقدار ضريب جینی حداكثر  3.«مد باشد.آكم در

در نظر گرفته شده است و دولت موظف به تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به میزان 

 است.% ساالنه و تثبیت آن 8حداقل 

هراي رشرد   نررخ  كشور ،هاي اخیرر طی سالدهد كه دمیين حال آمارهاي منتشرشده نشان با ا

الم شده است. لرذا  اع 4/1منفی را نیز تجربه كرده وارقام گزارش شده نرخ ضريب جینی حدود 

شرود بره   احسراس مری  و  اسرت  دهد كه پديده فقر به شدت دامن گیر كشرور واقعیت نشان می

 "بر اين پديده و ارائه راهكارهراي الزم  ثرؤعوامل م"هاي تحقیقاتی و پژوهشی در رابطه با برنامه

 .باشیم نیازمند می

                                                           
8
 -  Carmignani‚F(2011) 

9
 ریزی کشورمتن سند چشم انداز بیست ساله ایران، دفتر امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه گزارش - 
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دهد كه فرمولره كرردن بخشری    آخرين دستاوردهاي تحقیقاتی در زمینه رشد فقرزدا نشان می 

رشد، بر ظرفیت آن براي كاهش فقر اثر می گذارد. در اين پژوهش از يک سیستم با سه معادله 

ايی فقر استفاده شده است كه قابلیرت كلیردي آن ايرن    ثر بر پويؤدرون زا براي مطالعه عوامل م

هاي اقتصادي از طريق اثرات جداگانره برر روي نررخ    دهد متغیرهاي سیاستازه میجاست كه ا

ثیر قررار  أتغییر در نابرابري درآمد و پاسخ فقر نسبت به نرخ رشد، فقر را تحت ت رشد اقتصادي،

در حقیقرت در ايرن     مینه كامال متفراوت اسرت.  دهند و از اين جهت با ساير مطالعات در اين ز

 پژوهش بدنبال بررسی رابطه بین رشد اقتصادي، نابرابري و فقر هستیم.

 

 اهداف تحقیق -4-9

 فقر و نابرابري هدف اصلی: بررسی ارتباط بین رشد اقتصادي، –الف 

و فقر در نابرابري درآمد  رتباط بین رشد اقتصادي،ثر براؤشناخت عوامل مهدف فرعی :  -ب 

 كشور

 

 فرضیه های تحقیق -3-1

 رابطه وجود دارد. رشد اقتصادي و فقر و نابرابري درآمدي بین -3

 دهد.برابري درآمد و فقر را افزايش میاقتصادي را كاهش و نا رشدافزايش تورم،  -2

اقتصادي و كاهش نابرابري رمايه انسانی منجر به افزايش رشدآموزش از طريق افزايش س -1

 شد. و  فقر خواهد

افزايش هر دوي فقر و نابرابري منجر به افزايش در رشد اقتصادي و  اقتصادباز بودن  -4

 خواهد شد.

 منجر به كاهش رشد و افزايش نابرابري درآمد و فقر خواهد شد.توسعه مالی  -5

رابري درآمدي و فقر را اقتصادي را كاهش و نابدولت در اقتصاد رشد افزايش اندازه -6

 دهد.افزايش می
 

 روش تحقیق -4-5
 

اي و اسنادي از ي آن با استفاده از روش كتابخانهدر اين مطالعه ابتدا مبانی نظري و پیشینه

دست آمده و سپس با مطالعه و بررسی اين منابع و شرايط هاي موجود و مقاالت معتبر، بهكتاب

سري زمانی كه  هايشود. در اين زمینه از دادهاقتصادي حاكم بر كشور، به برآورد پرداخته می

-استفاده می و بانک جهانی به دست آمده از مراكز آماري چون: بانک مركزي،مركز آمار ايران

بررسی تعامل بین فقر، رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي و تعیین عوامل شود. در اين تحقیق به 
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داده هاي شود. می در قالب يک سیستم معادالت همزمان پرداختهدر ايران  مؤثر بر رشد فقرزدا

برآورد  Eviewsمورد استفاده در اين مدل به صورت سري زمانی بوده و با استفاده از نرم افزار 

 شود. می

 جامعه آماری -4-6

جامعه آماري مورد استفاده در اين تحقیق، اقتصاد ايران است. با در نظر گرفتن جامعه آماري 

 برداري نیست.ها نیازي به نمونه بور و موجود بودن دادهذم

 ساختار پایان نامه -4-7

خالصه فصل اول به كلیات تحقیق به طور در فصل تنظیم شده است.  نامه در پنجاين پايان

موضوع تحقیق، هدف آن، كاربرد موضوع تحقیق و چگونگی . در اين فصل،  شودپرداخته می

نظري و پیشینه تحقیق به فصل دوم مبانی در شود. آوري اطالعات و برآورد مدل بیان میجمع

 رشد، فقر و نابرابري و اين فصل به مبانی نظري در مورد در گردد. درواقعطور مفصل ذكر می

در . شودو خارجی در اين زمینه پرداخته میمطالعات داخلی  بررسی رشد فقرزدا و همچنین به

ها و داده چهارمر فصل د پردازيم.و نابرابري در ايران می ، فقرفصل سوم به بررسی وضعیت رشد

نتايج تحلیل تجربی  پنجمدر فصل  نهايتاً شود وفته در تحقیق توضیح داده میروش به كار ر

 . شودبیان می گیري و پیشنهادات موردنظرو نتیجه اين مطالعه
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 فصل دوم

پیشینه  وادبیات موضوع     

  تحقیق
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 مقدمه
در دهه   دانست. توسعه جدا اهداف از تواناقتصادي را نمی افزايش رشد و شک كاهش فقربی

، اقتصاددانان توسعه بر ايجاد رشد اقتصادي وتسريع آن در كشورهاي فقیر تأكید داشتند 3351

و معتقد بودند كه هر چه درآمد و تولید كل افزايش يابد، سهم بیشتري نصیب افراد جامعه 

شد و اين گونه ي رشد اقتصادي شمرده میزمهالخواهد شد. حتی نابرابري شديد درآمدها، 

نمايند و از درآمدهاي خود را پس انداز می كه ثروتمندان درصد قابل توجهی شدمیاستدالل 

انباشت پس اندازها است كه می تواند به نوبه خود سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را امكان 

شد. طبق فرضیه وي، نابرابري در توزيع ( ارائه 3355) 31پذير سازد. توجیه ديگر توسط كوزنتس

يابد. س هم تراز شده و سرانجام كاهش میيابد، سپطی مراحل رشد اقتصادي افزايش می درآمد

توجهی نسبت به مسأله نابرابري درآمد شد. تا اينكه، تجارب همین طرز تفكر موجب بی

كاهش فقر لزوماً  اديمیالدي نشان داد كه رشد اقتص 61كشورهاي در حال توسعه در دهه ي 

يسه با استانداردهاي را به همراه نخواهد داشت. بسیاري از اين كشورها علی رغم اينكه در مقا

براي مردم ا چنین رشدهايی فوايد بسیار كمی هاي رشد نسبتاً بااليی داشتند امتاريخی، نرخ

رشد تولید كاالها و اين كشورها نه تنها از مزاياي درآمد هاي كمو گروه داشتفقیر در بر 

اي نداشتند بلكه فاصله و شكاف درآمدي بین ارتقاي سطح زندگی و ... بهره اشتغال، خدمات،

آنان و ثروتمندان جامعه افزايش يافت. بنابراين، اين نتیجه حاصل شد كه توزيع عادالنه درآمد 

 هايگروه هايويژگی اگر كه داد نشان تجارب اينزي نیست كه به خودي خود حاصل شود.  چی

از اين رو  .يافت نخواهد كاهش اقتصادملی، رشد با لزوماًفقر  نشود،لحاظ  رشد الگوي در فقیر

هاي رشدي كه همراه با كاهش فقر باشد، در زمینه ي تدوين ويژگی 3371دهه تحقیقات در 

 است رشد از فقرزدا؛ نوعی رشدجه قرار گرفت.  مورد تو« رشد فقرزدا»مطرح گرديد و اصطالح 

 متناسب طور به و شوند سهیم اقتصادي هاي فعالیت در فعاالنه تا دهد می امكان فقرا به كه

 كه است فقرزدا رشد، زمانی تعريف اين  طبق 33.كنند كسب را درآمد افزايش از بیشتري سهم

. شود همراه دهد، می كاهش را نابرابري كه هايیبرنامه و هاسیاست با و كند جذب را كار نیروي

 كاهش با همراه را فقر ديگر عبارت به. دهد كاهش را فقر وقوع تواند می سرعت به رشدي چنین

  .دهد می كاهش نابرابري در

                                                           
10
 - Kuznets  

11
 - Ravallion‚M;Chen.(2003) 
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، كشورهاي موفق آسیاي شرقی نشان دادند كه رشد سريع، همراه 3381و  3371در دو دهه ي 

 قابل توجهی كاهش دهد. چالش تواند فقر را به مقداردرآمد، می با نابرابري كمتر و بهبود توزيع

 فقرزدا رشد به منجر كه است اقتصادي هايسیاست درک گذارانسیاست و توسعه داناناقتصاد

قتصاد به اقتصاد ديگر هاي الزم براي فقرزدا نمودن رشد، از يک ااگر چه زمینه .شوند می

هاي اقتصادي و ي ويژگیي اقتصادها مشترک است، مالحظهمهاما آنچه بین ه متفاوت است،

هم آوردن شرايطی فرا زي رشد از يک طرف و از طرف ديگر،ريهاي فقیر در برنامهاجتماعی گروه

باشد. غالب مطالعات  كند، میا به منافع حاصل از رشد تسهیل میهاي فقیر ركه دستیابی گروه

اند نظر قرار دادههاي اقتصادي را مدهاي فقر از سیاستود در زمینه فقر، اثر پذيري شاخصموج

شواهد نشان  است و رشد حال در بسرعت فقر و رشد بین ارتباط اين در حالی است كه ادبیات

 هايسال اند، بهفقر مورد توجه قرار داده كاهش در اقتصادي را آثاري كه تأثیر رشد دهدمی

سیر تكامل كه در ادامه سعی شده است به صورت مختصر به  گرددمی بر 3331 عمدتاً و3383

 جامعه بر تواندمی نابرابري و فقر كه نامطلوبی آثار به توجه با بنابراين  اين نظريات اشاره شود.

 است. برخوردار ايويژه اهمیت از آن بر مؤثر عوامل بررسی و رشدفقرزدا شناخت باشد داشته

پايان نامه چارچوب اين فصل به اين شرح است كه در ابتدا به دلیل اينكه موضوع بحث اين 

هاي سنجش فقر و تعامل بین رشد ، فقر و نابراي است مروري كوتاه بر الگو هاي رشد و شاخص

نابراي خواهیم داشت . سپس به موضوع رشد فقرزدا خواهیم پرداخت كه در اين زمینه در ابتدا 

گردد سپس تعامل بین رشد، فقر و هاي سنجش رشد فقرزدا مطرح میتعاريف و شاخص

 اشت .ها خواهیم دري  بررسی می شود و در پايان هم مروري بر تجربه كشورنابراب

 42رشد اقتصادیمروری بر الگوهای  -2-4

 31 زادرونرشد الگوهاي و ئوكالسیكین رشد هايمدل دو دسته به عمده بطور رشد هايمدل

 بر 81 دهه اواخر بیستم تا ابتدايی قرن هايدهه از رشد نئوكالسیكی هاياند. مدلشده تقسیم

 الگوهاي زمینه در زيادي تحقیقات ، 81 دهه اواخر از اما  .اندمسلط بوده اقتصادي رشد مباحث

 . گرديد "زا درون رشد الگوهاي" نام به جديدي الگوهاي ايجاد منجر به كه گرفت انجام رشد
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 - Economic Growth 

13
 - Endogenous Growth Models 
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 كه حالی در است، فناوري وجود و سرمايه تمركز بر تأكید رشد نئوكالسیكی، نظريات اساس

 سطح آموزش، همانند) اقتصاد يک درونی كارهاي سازو كه معتقدند زا،رشد درون الگوهاي

پردازان تئوري هدف البته .دارند نقش اقتصادي رشد در...(  و پژوهش و مهارت، و ازعلم مناسبی

 از موارد اين دو هر معتقدند آنها بلكه نیست، فناوري و سرمايه عامل به توجه عدم زا،درون رشد

 و كنار سرمايه در هاسیاست از ايمجموعه كارگیري به ولی باشند،می رشد ضروري اجزاي

 الزامات و رشد رويكردها جديد الگوهاي .دهد می قرار تأثیر تحت را اقتصادي رشد نرخ فناوري،

 ارتقاء توسعه، و افزايش تحقیق انسانی، سرمايه توسعه را پايدار رشد يک تحقق جهت سیاستی

 رشد مطالعات اين براساس ديگر عبارت به . داندمی دولت كارآمد هايسیاست و وريبهره

 اولیه عوامل از غیر مجموعه اين كه در افتد،می اتفاق سازوكارها از ايمجموعه براساس اقتصادي

 جهت الزم زمینه اگر مسأله اين توجه به با  .هستند دخیل نیز ديگري متغیرهاي تولید، تابع

 براساس  .كشید انتظار را اقتصادي رشد پايدار يک تواننمی نیايد، فراهم سازوكارها اين كاركرد

معادل  3173-81سالهاي  طول در اقتصاد رشد نرخ متوسط ايران، كالن اقتصاد هايشاخص

-رشد نه متوسط نرخ 3183-31هاياين در حالی است كه در طی سال 34است. بوده درصد 3/1

 شرايط روندي چنین تداوم افزايش نداشته است بلكه با كاهش محسوسی همراه بوده است.تنها 

 در همچنان را ايران اقتصاد و آوردنمی فراهم را اقتصادي رفاه سطح منظورافزايش به مطلوب

رشدهاي  به داشت. دسترسی خواهد نگه پايین سرانه درآمد با توسعهدرحال كشورهايرديف 

 وقواعد اصول بهتر شناخت و كشور اقتصاد از بینانه واقع تحلیلی داشتن متضمن اقتصادي باالي

 درو و رشد نئوكالسیكی مدلهاي بررسی به خالصه است. در اين جا بطور اقتصادي رشد بر مؤثر

 می پردازيم. پايدار رشد حالت در نزا

 زادرون رشد الگوهای -2-4-4

چندين  كه است 3328 سال در 35رمزي مقاله رشد، هاي نظريه شروع تاريخی، نظر نقطه از

 تئوري ادوار در شده گرفته بكار ازمباحث بعضی كه طوري بود؛به جلوتر خود زمان از دهه

 می شد،ارتباط مطرح( فیشر و)رمزي  توسط بهینه سازي كه موضوع با رشد تئوري و تجاري

 .يابد
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 آماری،مرکزآمارایرانهایسالنامه -
15

- Ramse  
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 36دومار ( و3313)  هارود هاينام به اقتصاددان دو میالدي، 3351 سال تا رمزي از بعد

 تركیب نمايند. آنها اقتصادي رشد عوامل با را كینزي هاي تحلیل كه نمودند كوشش (3346)

 كنند تا بحث جسته سود نهاده ها میان در كم جانشینی قابلیت با تولید تابع از خود مقاله در

 ركود طول را در خود مقاله آنها كه آنجا از .است ثباتبی ذاتی بطور داري سرمايه سیستم كه

 هارود نظريات گرچه.گرفتند قرار پشتیبانی مورد اقتصاددانان از بسیاري طرف از نوشتند، بزرگ

 نقش داراي رشد كنونی در تفكر اما بود مطرح خودش زمان در خوب ايده يک عنوان به ودومار

 مدل عنوان با آنها از اكنون كه يافتند گسترش هايی مدل 61 و 51 هاي دهه در.است كمتري

 بهترين سرمايه گذاري افزايش هاي مذكور، مدل اساس بر .شود می ياد رشد نئوكالسیكی هاي

اين  در درآمدي سطوح بین تفاوت تعیین كننده عامل مهمترين و بوده تولید سطح راه افزايش

اقتصادي  رشد نرخ میتواند سرمايه سريعتر و بیشتر انباشت است لذا سرمايه عامل كشورها

 كسب رشد منظور به كه نمودند توصیه اقتصاددانان بود كه جهت بدين .آورد ارمغان به را بااليی

 افزايش موجودي جهت در را خود اقتصادي هاي سیاست بايد كشورها باال، و مطلوب اقتصادي

 اقتصاددانانی ازجمله (3365) 38كاسو (3356) 37سوان و سولو .نمايند تنظیم فیزيكی سرمايه

 .كردند مطرح را هايی مدل چنین كه هستند

 نئوکالسیکی رشد الگوی -2-4-2

 اقتصادي است مبین اوالً، است. اي ساده كننده و اساسی فروض داراي نئوكالسیكی رشد مدل

 كامل حالت اشتغال در ،ثانیاً .می نمايد همگن و واحد كاالي يک ومصرف تولید به اقدام تنها كه

 ثابت بازدهی با تابع تولید نئوكالسیكی، مدل يک عمومی شكل فروض اينبا توجه به  .دارد قرار

 سرمايه عامل تنها كه و سرمايه، كار نیروي از عبارتند ها نهاده آن در كه است مقیاس به نسبت

 روش كمک به نئوكالسیكی رشد درمدل يكنواخت( (بلندمدت رشد وضعیت .است انباشت قابل

 تمايل خانوار هر ها، نسل بین واكنش درنظرگرفتن با بطوريكه آيد؛ می بدست پويا بهینه سازي

 رشد برحسب اقتصادي رشد مدل اين نمايد. درتا مطلوبیت خود درطی زمان را حداكثر دارد 

 شود. می تعیین سیستم از بیرون دو عامل هر و شده داده توضیح فنی تغییرات و جمعیت

 رفتار هاي ترين واقعیت اساسی توضیح از كه است آن نئوكالسیكی رشد الگوي اساسی مشكل

 آن موجب به گردد،كه بازمی الگو پیش بینی به زيادي حد تا ناتوانی اين .است عاجز رشد واقعی
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- Harrod & Domar 
17

- Solow & Swan  
18

- Cass 
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 می رشد γآن با نرخ برون زاي امتداد در و كرده میل يكنواختی مسیر سمت به سرانه تولید

 از مستقل و شده تعیین اقتصادي سیستم از خارج رشد نرخ كه است مفهوم بدان امر اين .كند

 نرخ الگو، اين براساس نتیجه در. ديگراست متغیرهاي رفتار و تولید تابع هاي ويژگی ترجیحات،

 نرخ بودن متفاوت علت توضیح توان اين الگو و شود می نتیجه اقتصادها همه براي يكسانی رشد

 تبیین عدم در الگو اشكال ديگر عبارت به. را ندارد مختلف كشورهاي بین بلندمدت رشد هاي

 توضیحی هیچ اما شده، الگو وارد g نرخ با فنی كه پیشرفت معنی بدين .است فنی هاي پیشرفت

 به اقتصادي وقتی فوق، مطالب به توجه با.شود نمی داده كشورها بین فناوري تفاوت بر مبنی

 و ثابت وضعیت به نیز كار به سرمايه رشد نرخ می شود، خود نزديک يكنواخت رشد وضعیت

 براساس و نماند می 33همگرايی را پويايی اين. گرددمی نزديک( فناوريرشدنرخ) خود يكنواخت

ارتباط  يكنواخت وضعیت تا اولیه سطح فاصله با همگرايی اين سرعت رشد نئوكالسیكی مدل

 رشد نرخ بنابراين .می شود برابر يكديگر با اقتصادها در سرانه تولید سطح و دارد معكوس

 در موضوع اين اثبات دلیل عدم به و باشند برابر يكديگر با بايد همگرايی دلیل به كشورها

. است گرفته قرار انتقاد اقتصاددانان مورد توسط نئوكالسیک رشد مدل تجربی، مطالعات

 سطح در تنها نه اقتصادها داشته اندكه بیان اشكال اين به جواب در نئوكالسیک اقتصاددانان

 و كار، به تمايل انداز، پس به درگرايش است ممكن بلكه باشند، متفاوت است ممكن سرمايه

 هايوضعیت موارد اين از چند يا دريک تفاوت لذا. باشد متفاوت نیز دولت هايسیاست

 .آورد خواهند وجود به را مختلفی يكنواخت

 رشد درون زا الگوهای -2-4-9

 محققان الگوهايی ديگر و 21بارو رومر، لوكاس، رشدنئوكالسیک، الگوي هاي كاستی به پاسخ در

در اين   .تحقق يابد نزا درو طور به تواند می يكنواخت رشد آنها در كه ه اند كرد طراحی را

 معتقد رومر .بستگی دارد...  و تولید مطلوبیت، تابع پارامترهاي به يكنواخت رشد الگوها نرخ

 به كه است گیاهی زا گیاه درون يک .است شناسیهگیا علم از لغتی اصالتًا زا درون لغت است،

 تشبیهی اين .يابد می نمو ساخته شده قبال كه بافتی میان در آوندي و سلولی بافت رشد وسیله

 مجموعه براساس اقتصادي كه رشد معنی بدين .می شود استناد آن به نیز اقتصاد در كه است

 و تحقیق وري، بهره ارتقاء سرمايه انسانی، توسعه مانند اقتصاد درونی كارهاي و ساز از اي
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- Convergence  
20

- Lucas‚Romer‚Barro 
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 زا، درون رشد هاي مدل كلیدي خاصیت.می افتد اتفاق دولت كیفیت با هاي هزينه و توسعه،

 خاصیت اين .شوند انباشت توانند می است كه ه هايی نهاد به نسبت نزولی هاي بازدهی فقدان

 زا درون رشد الگوهاي آيا"اينكه  .كند جلوحركت به نامحدود بطور رشد كه شود می باعث

پاسخ به اين  در "هستند؟ بیشتري برخوردار اعتبار از نئوكالسیكی رشد الگوهاي به نسبت

 توسط را رشد فرآيند تا كوشند كه می است اين الگوها اين امتیاز حداقل كه گفت بايد سوال 

 از فوق هاي مدل ديديم كه همانگونه .دهندتوضیح  اقتصاد درونی كارهاي و ساز از اي مجموعه

 در آن دخالت آثار و دولت شركت و دانش از خارجی ناشی آثار چون جذابی، بسیار هاي ويژگی

 مستمر رشد آنكه اول : دارد وجود الگوها اين در منطقی دو مشكل اما .هستند برخوردار اقتصاد،

 شاخص صورت به كه است انسانی سرمايه پايان بی افزايش مستلزم الگوي لوكاس، در حد بدن و

 معقولی فرض پايانبی رشد متغیري، چنین براي اما .شود می تعريف فرد هاي يک مهارت

 آن كسب براي بايد و شود نمی منتقل بعدي نسل به خودكار بطور افراد چون مهارتهاي. نیست

 بازده فرض وجود زا درون رشد الگوهاي مورد در دوم منطقی اشكال. كرد صرف و هزينه زمان

 هاي جمع توان لوكاس، الگوي در مثال بطور. الگوهاست اين از بعضی در ثابت دقیقًا به مقیاس

 چنانچه حال .شود حاصل يكنواخت رشد تا باشد يک دقیقًا می بايست انسانی و فیزيكی سرمايه

 هیچ آن در كندكه می میل يكنواختی مسیر سمت به اقتصاد شود، يک از كمتر مجموع اين

 .داشت نخواهد وجود سرانه مقادير در رشدي گونه

 فقر  -2-2

 به بار جوامع براي گوناگون ابعاد در را مختلفی مشكالت است، نیافتگی توسعه از نمودي كه فقر

 بوده اهمیت فراوان داراي جهان ورهايكش تمامی سوي از فقر موضوع كه روست اين از آورد.می

 مسئله درخصوص .كنندمی اجرا را ايويژه هايبرنامه آن وسعت كاهش يا بردن بین از براي و

 بحث اساس. پردازندمی بحث به مردم اقشار حتی و سیاستگذاران و انديشمندان از بسیاري فقر

 اين شناخت اما. شناسايی شود بدرستی مشكل بايد فقر مسئله با برخورد براي كه است اين آنها

 اين در نیز آنها برخورد بنابراين .باشدمتفاوت می و نبوده میزان يک به فقر مسئله از افراد

-استدالل پايه فقر بر از آنها فهم كه كنندمی ادعا آنها بیشتر البته. بود نخواهد يكسان خصوص

 كه فقر از علمی و صريح تعريف كه داد خواهیم نشان. است علمی تحقیقات يا منطقی هاي

 اجتناب بطور فقر كه چرا. باشدنمی اختیار در باشد داشته وجود آن مورد در عمومی توافق

 بسیاري از است ممكن. بحث برانگیز است ذاتاً بنابراين و است سیاسی يک مفهوم ناپذيري
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تعريف  و توصیف و باشند داشته فقر مسئله با برخورد نحوه خصوص در روشنی ايده محققان

كه  دارد اين به بستگی چیست فقر از آنها منظور اينكه اما باشد داشته توجیهی نیز فقر از آنها

 كه چیزي اولین ترتیب اين به.  دهند انجام فقر درخصوص را چیزي چه می خواهند آنها

 بكارگیري با بتوانیم ما كه نیست ايساده پديده فقر كه است اين شودمی مشخص فقر درمورد

 ارائه كه شودمی باعث فقیر و فقر بعدي چند بلكه طبیعت.  كنیم تعريف را آن يک ديدگاه

فقر به صورت هاي مختلف تعريف شده است البته اين  .باشد مشكل آن از دقیقی جامع و تعريف

اند و بین محققان اختالف نظر وجود داشته تعاريف برحسب مكان و زمان متفاوت از هم بوده

فقر را  فقر اتفاق نظر دارند.است ولی اكثر اين محققان و مفسران در خصوص نیاز به تعريف از 

می توان از جهات گوناگونی تعريف و تقسیم بندي كرد. تعاريف ذيل طی دهه هاي مختلف 

 ارائه شده است. براي  فقر

 تعریف فقر -2-2-4

بايد به صورت محرومیت از  اشاره كرده است كه فقر را 3383: سن در سال  23تعريف سن  

پايین بودن درآمد كه ضابطه متعارف شناسايی فقر  نه صرفاً هاي اساسی در نظر گرفت وقابلیت

هاي ها و زمان. البته محرومیت، خود مفهومی نسبی است كه ممكن است در مكاناست

دهد ز قابلیتی در تحلیل فقر انجام میشم اندااشد. آنچه كه چتعاريف متفاوتی داشته بمتفاوت، 

 دهد.و محرومیت گسترش مییت و علل فقر اين است كه درک ما را از ماه

-گروه و خانوارها افراد، كه داشت اعتقاد 3371 و 3361 هايدهه : تانسند در22تعريف تانسند

رژيم انواع كسب براي منابع فقدان با كه آورد حساب به فقیر توانمی زمانی را جمعیتی هاي

 .باشند مواجه زندگی معمول امكانات و شرايط و هافعالیت در مشاركت غذايی، هاي

 

رصت هايی است كه هر فرد مستحق تعريف بانک توسعه آسیا : فقر محرومیت از دارايی ها و ف

 ها می باشد.آن

تالش كردند كه بین فقر مطلق و  33: اين دو اقتصاددان در اواخر قرن 21تعريف بوت و روانتري

نسبی تمايز قائل شوند. فقر مطلق به عنوان ناتوانی در كسب حداقل استاندارد زندگی تعريف 

                                                           
21
 - Amartiy a Kumar Sen 

22
- Townsand 

23
-  Booth & Rownetree 
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شده است و لذا بستگی به چگونگی تعريف حداقل معاش دارد و فقر نسبی به عنوان ناتوانی در 

ردهاي زندگیكه در جامعه فعلی، الزم يا مطلوب تشخیص داده كسب يک سطح معین از استاندا

می شوند ، تعريف شده است. پس در تعريف فقر نسبی به نابرابري در توزيع درآمد و ثروت 

 بیش از میزان مطلق درآمد توجه می شود.

 

 توانند نیازهاي اساسی خود )تعريف بانک جهانی : فقر به عنوان وضعیتی كه در آن افراد نمی

 2115خوراک، پوشاک،مسكن( را برآورده كنند، تعريف شده است. بانک جهانی در سال 

 كند:هاي فقر بیان میجزئیات بیشتري در مورد ويژگی

فقر گرسنگی است. فقر نبود سر پناه است. فقر بیمار بودن و قادر نبودن برای مراجعه به 

فقر این است که فرد با  ت. فقر نرفتن به مدرسه وعدم توانایی خواندن اس پزشک است.

فقر زندگی یک روزه در یک زمان است. از دست  داشتن یک شغل، از آینده خود بترسد! 

دادن یک کودک به دلیل بیماری است که آب آلوده ایجاد کرده است. فقر ناتوانی، عدم 

 21استقالل و آزادی است. 

گیري توان فقر را اندازهها میهاي اجتماعی كه به كمک آنتعريف فقر با استفاده از شاخص

 نمود عبارتند از:  

 الف( شاخص حداقل نیازهاي اساسی           

شاخص تشكیل شده است. برخی از  35، كه از  OECDهاي ب ( مجموعه شاخص

 بچه ها،) نوزادان،  ها عبارتند از: امید به زندگی، نرخ مرگ و میراين شاخص

 بزرگساالن(

 متوسط سالهاي دبستان،  نرخ بیكاري، وزنی هستند، ر كمدرصد كودكانی كه دچا

 تولید ناخالص داخلی سرانه، درآمد سرانه خانوار، دسترسی به آب سالم و ....

26 25انسانی ج ( شاخص توسعه
UNDP :  معرفی  3331شاخص تركیبی را در سال

مولفه استوار است: طول عمر ) كه براساس امید به زندگی و تولد تعريف  1كرد كه بر 

می شود( ، میزان آموزش و با سوادي ، سطح زندگی ) برحسب تولید ناخالص داخلی 

 سرانه و قدرت خريد تعريف شده است. 
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 (1384ارضروم ) - 

25
- Human Development Index 

26
- United Nations Development Programme 
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معرفی نمود. اين شاخص ،  UNDP: اين شاخص را نیز  27د ( شاخص فقر انسانی

بعد منعكس می كند: طول عمر، دانش، سطح زندگی.  1محرومیت زندگی را از 

 چهل از قبل رود می انتظار كه افرادي درصد محرومیت از بعد طول عمر برحسب

سواد؛ و محرومیت در  بی بالغ سالگی بمیرند و محرومیت از دانش برحسب درصد افراد

متغیر: درصد افرادي كه به آب سالم دسترسی ندارند،  1است از سطح زندگی تركیبی 

ساله اي كه  5درصد افرادي كه به خدمات  بهداشتی دسترسی ندارند و درصد كودكان 

 28دچار كم وزنی هستند.

 

 فقر مطلق و نسبی -2-2-2

آن  گربر اساس نیازهاي اولیه تعريف شده است. اين نوع از فقر بیان مفهوم فقر مطلق اساساً

معاش كنند و پاسخگوي مصارف و خدمات ضروري وتوانند امرارنسبتی از جمعیت است كه نمی

خط فقر در نیازهاي اساسی  خود مانند؛ بهداشت و آموزش نیستند. اين نوع فقر با محاسبه

. عالوه برا اين شكاف است گیري می شود كه در كشورهاي مختلف حداقل معاش متفاوتاندازه

گیري فقر مطلق باشند. فقري كه به صورت فقر می تواند ابزاري براي اندازهشدت فقر و شاخص 

ع زندگی در جامعه نسبی تعريف می شود آن نوع فقري است كه انعطاف پذير و وابسته به نو

  23باشد. مورد مطالعه می

 90فقر خط تعریف -2-2-9

فقر  خط بنام مالک يا آستانه يک به غیرفقرا از آنها تمیز و فقرا تعیین و فقر گیرياندازه براي

 حیات تعريف ارائه براي مخارج حداقل و پولیواحد براساس توانمی را آستانه اين. باشد می نیاز

 كه تعاريف است شده موجب ابهام همین .باشدنمی روشن كامالً نیز حیات ادامه اما. نمود

حیات را  ادامه براي معاش حداقل محققین از بعضی. شود ارائه فقر خط و فقر از مختلفی

 از است عبارت فقر خط .كنندمی تعريف بدن نیاز مورد پروتئین و انرژي میزان برحسب

 رفاه حداقل سطح يک به دسترسی براي معین مكان و زمان يک در فرد يک كهمخارجی 

                                                           
27

- Human Poverty Index  
28
 (3132پروين ) - 
29
 (1381کاشی ) - 
30

- Poverty Line 
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 كه كسانی و شوندمی تلقی فقیر ندارند دسترسی رفاه سطح اين به كه افرادي. شودمی متحمل

 اين به بسته . (6: 3338 راوالیون،) باشندمی غیرفقیر دارند دسترسی رفاه حداقل سطح اين به

افراد  ساير و فقیران بین مرز كه ايآستانه شود، گرفته نظر در نسبی يا مفهوم مطلق به فقر كه

 كه خط شودمی مالحظه ترتیب اين به متفاوت خواهد بود. )خط فقر( كندمشخص می را جامعه

 حائز فقرزدايی عملی هايسیاست در يک هر انتخاب كه است مختلفی مفاهیم داراي نیز فقر

مقابل  در متفاوتی هايحساسیت مفاهیم، اين بر مبتنی فقر شاخصهاي زيرا باشدمی اهمیت

 13دهند.می نشان خود از نابرابري يا و بلندمدت مدت وكوتاه اجتماعی و اقتصادي تغییرات

 خط فقر مطلق -3 -2-2-1

 اجتماعی، فرهنگی، هايزمینه به توجه با كه است درآمدي مقدار از است عبارت مطلق فقر خط

مسكن  پوشاک، غذا، مانند افراد نیازهاي حداقل تأمین براي بررسی، مورد جامعه...  و اقتصادي

 در فقیر عنوان به بررسی مورد فرد تا شودمی موجب آن تأمین عدم كه است الزم...  و

 اابتد روش اين در. گويندمی اساسی نیازهاي روش را فقر خط تعیین روش اين. شود نظرگرفته

سپس  شودمی هگرفت نظر در مصرفی غذايی هايهزينه تأمین براي درآمد از میزانی يک

. ودشمی افزوده آن به اساسی نیازهاي ساير حداقل هزينه تأمین براي ثابت درآمد مقداري

 نظر در معلوم مشخص و اندازه از بزرگتر جامعه فرد هر براي نسبت اين اندازه كه درصورتی

 تعیین اوقات براي گاهی. (3178)ابونوري :  شود. محسوب می غیرفقیر وي باشد گرفته شده

 بر بلكه شودنمی استفاده اساسی نیازهاي تأمین براي الزم درآمد حداقل روش از مطلق فقر خط

 حداقل نظیر یكیف ويژگی هاي حداقل زندگی، براي اساسی نیازهاي حداقل مشخص كردن

 میزان داقلح ، سرانه مسكونی بناي زير سطح حداقل روزانه، دريافتی پروتئین و كالري

 در و شوندمی گرفته نظر در نیز خانواده باسواد افراد تعداد حداقل خانوار، تحصیالت سرپرست

-می محسوب فقیر نباشد دارا را هاويژگی اين از يكی حداقل جامعه افراد يک از هر صورتی كه

 12د.نشو
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 (1392ارشدی ) - 
32
 (1386زیبایی ) - 
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 خط فقر نسبی -2-2-1-2

كه  درآمدي يک مرز شكل به يا و جامعه درآمد میانگین از صورت درصدي به نسبی فقر خط

 خط انتخاب  .شودمی تعريف گیرند،می قرار آن از ترپايین جامعه افراد از معینی درصد

 به. شوند معرفی فقیر عنوان به افراد از ايعده جامعه در همواره كه شودمی موجب فقرنسبی

 افزايش رغمعلی يافته، توسعه جوامع در حتی نسبی، فقر از تعريف اين براساس عنوان نمونه

 هر واقع در.  شوندمی محسوب فقیر جمعیت از گروهی همواره اساسی، نیازهاي ورفع درآمدها

 همیشه كلمه، نسبی مفهوم به فقر يابد افزايش جامعه افراد متوسط درآمد و درآمدهم كل  قدر

 در را آن از استفاده كه است نسبی فقر خط اشكال مهمترين مسئله اين. خواهد بود ما با

 هاسیاست اين اثرات گیرياندازه در آن كاربرد زيرا .كندمی مشكل فقرزدايی دچار هايسیاست

 آنكه از بیش نسبی فقر هايشاخص و نسبی فقر خط. آوردمی بوجود را تناقضاتی فقر كاهش در

 تغییرات تنها زيرا. دهندمی نشان را جامعه در درآمد توزيع نابرابري میزان باشند فقر نمايانگر

 رفق خط با مقايسه در مطلق فقر انتخاب خط اينرو از. گذاردمی اثر برآنها جامعه درآمد در توزيع

 در شده انجام هايبررسی عمده دلیل همین به و است برخوردار توجهی قابل مزاياي از نسبی

 نیاز فقرا تعداد محاسبه براي حال هر به.  است مطلق فقر خط كاربرد بر متكی فقر خصوص

 .شود مشخص فقر خط كه است

 شاخص های اندازه گیری فقر -2-2-1

ه ارائ فقر وضعیت از شناختی كه داريم هايیشاخص ، جامعه هر در فقر اندازه بهتر درک براي

 تعداد فقر، خط اندازه فقیر، افراد درآمد متوسط فقیر، افراد بین درآمد نابرابري میزان. دهندمی

 اين در.  دارند ثیرأت فقر میزان بر كه هستند هايیلفهمؤ جامعه افراد كل وتعداد فقیران كل

 داشت. خواهیم اياشاره فقر هايشاخص از برخی به قسمت

 11(سرشمار نسبت)فقیر افراد نسبت شاخص -2-2-4-3

 افراد نسبت شاخص يا سرشمار نسبت شاخص فقر، شاخص ترينرايج و ترينابتدايی ترين،ساده

 در (خانوار) افراد كل به فقیر  (خانوار) افراد تعداد نسبت از است عبارت شاخص اين. است فقیر

  : يعنی جامعه
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- Head-count Index 
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               (2-3)                                                          
 1  > H >  0  

                                         
  

 
   H =  

 .است جامعه افراد كل تعدادn و فقیر افراد تعداد q آن در كه

 اين اندازه.  كنندمی زندگی فقر خط زير افراد از نسبتی چه كه دهدمی نشان شاخص اين

 كه حالتی يک، و باشد نداشته وجود جامعه در فقیري هیچ كه حالتی يعنی صفر بین شاخص

 افزايش كه است اين شاخص اين عمده اشكال. كندمی تغییر باشند فقیر جامعه در افراد كلیه

 حول افراد جابجايی موجب آنكه بر مشروط جامعه فقیر غیر و فقیر افراد درآمد میزان كاهش يا

 كه است آن شاخص اين اشكال واقع در. ندارد شاخص اندازه در تأثیري هیچگونه نشود فقر خط

 عالوهب. باشدنمی حساس غیرفقیرها و فقیرها بین حتی و فقیرها بین درآمد انتقال به نسبت

 اين كاربرد فوق، اشكاالت. باشدنمی حساس نیز فقرا درآمد كاهش به نسبت شاخص كه ايناين

 .شودمی استفاده ديگري شاخص از ايراداتی، چنین حل براي.  نمايدمی محدود را شاخص

 فقر شكاف شاخص -2-2-4-2

 فقر خط به نسبت فقرا كلی فاصله بر شاخص اين كه است اين شاخص اين از استفاده علت

 درجامعه فقر شكاف میانگین شاخص اين عبارتی، به. باشدمی فقر عمق نمايانگر و است مبتنی

گردد. همچنین شاخص شكاف می محسوب صفر فقیر غیر افراد براي فقر شكاف آن در كه است

فقر به عنوان معرفی براي مقدار درآمد انتقالی الزم به فقیران است تا درآمد آنها را حداقل 

 تاخط فقر باال ببرد.

                 (2-2  )     
      

 
  

 

 
   =HI  =       

 

 
∑

      

 

 

   
 

 

*μ ،میانگین درآمد افراد فقیرn  ، تعداد افراد جامعه  q ،تعداد افراد فقیرz خط فقر و xi 

. اگر در دو گروه مختلف دهنده وسعت فقر استاين شاخص ارائه امین فرد فقیر است.i درآمد 

نسبت سرشمار يكسان باشد در اين صورت براساس شاخص شكاف فقر، فقر در  شاخص فقر

گروهی بیشتر است كه به نسبت، داراي تعداد اعضاي بیشتري است كه از خط فقر فاصله زيادي 

 دارند.
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14شاخص كاكوانی -2-2-4-1
 

 شود :اين شاخص به اين صورت ارائه می

                  (2-1)                                        PK = P0 (
     

 
) 

اين شاخص  باشد.میانگین كل افراد جامعه می μمیانگین مخارج افراد فقیر و    كه در آن 

دهد چند درصد از درآمد از بین بردن فقرا بوده و نشان میبیانگر میزان سهولت )يا سختی( 

 انتقال يابد تا درآمد افراد فقیر جامعه به سطح درآمد حداقل معاشافراد غیر فقیر به افراد فقیر 

 )خط فقر( رسیده و فقر از بین برود.

 

 سن فقر شاخص -2-2-4-4

 افراد ساير مقابل در را فقیر افراد نسبی محرومیت كه داد هئارا فقري شاخص 15آمارتیاسن

 شود:می تعريف زير صور به شاخص اين. گیردمی نظر در جامعه

                 (2-4) P = A ∑     
 
    

 كه در آن :

 vi  وزن شكاف فقر :(gi = z – yi )  ،i امین فرد فقیر 

 A جزء ثابت نرمال شده كه به :n  ،q و z  16.بستگی دارد 

 وي سپس دو اصل موضوعه را پیشنهاد نمود و در نهايت شكل ديگري از شاخص را ارائه كرد:

              (2-5)                           G]  P = H [I + (1 - I) 
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- Kakwani  
35

- Amar Tiasen 
36

- Axiom 
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 كه در آن:

H  ،درصد فقیرها :I شكاف فقر( و   : شكاف نسبی درآمد( G جینی توزيع درآمد بین  : ضريب

محاسبه شود  Gو   H  ،I باشد. براي محاسبه شاخص فقر سن ابتدا بايد سه شاخصفقیرها می

 و محاسبه هريک از اين سه شاخص مستلزم در اختیار داشتن خط فقر است.

                                                                                                            

 17توربک و گرير فاستر، فقر شاخص -2-2-4-5

 توسط است كرده پیدا زيادي كاربرد اخیر ايساله در كه فقر هايشاخص از ديگري دسته

هاي مهم يک شاخص آنها تجزيه پذيري را از ويژگی .است شده پیشنهاد توربک و گرير فاستر،

( شوندمی داده نمايش FGT عالمت با كه) ها شاخص از گروه اين دانستند.فقر مطلوب می

 هم با توانمی را جمعیت مختلف هايزيرگروه بررسی از حاصل فقر میزان كه هستند آن بیانگر

 خود فقر شاخص وهمكاران فاستر. يافت دست جمعیت كل فقر از واحدي میزان به و كرد جمع

 : دهندمی ارائه زير بصورت را

                (2-6)                   ∑
       

  

 
   

 
 FGTa = 

 

 
     

 aدر اين شاخص فقر در اصل به عنوان تابعی از نسبت شكاف فقر عنوان شده كه به توان  

دهد. هر چه مقدار گريز از فقر در جامعه را نشان میمیزان تنفر و    a 0رسیده است. در آن

تر بوده و بايد به فقیرترين افراد معنی است كه جامعه از فقر گريزانآن بیشتر باشد به اين 

صفر باشد اين شاخص، به شاخص سرشمار و اگر برابر  aاهمیت بیشتري داده شود. اگر پارامتر 

اگر اين پارامتر برابر با دو باشد  شود.خص به شاخص شكاف فقر تبديل میشا با يک باشد ، اين

 تبديل می شود. FGTيعنی حساسیت بیشتري به عمق فقر نشان می دهد و به شاخص 

                      (2-7)                   ∑
      

 

  

 
     FGT 2 = 

 

 
 

 كه سازدمی فراهم را امكان اين مختلف خصوصیات با خانوارها براي فقر هايمحاسبه شاخص

 .شود نمايان اجتماعی مختلف هايگروه بین آن شدت و فقر نحوه پراكندگی
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- Foster‚Greer‚Thorbecke Index 
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 98نابرابری -2-9

 نرخ افزايش به جهان كشورهاى اقتصاددانان بیشتر توجه آن، اواسط تا بیستم قرن ابتداى از

 مالحظه با 3371 دهه از به ويژه بعد، به دوم نیمه از ولى بود شده اقتصادى معطوف رشد

 افزايش بر ،عمومى آگاهى در تحول همچنین و ثروتمندان و فقرا میان درآمدى شكاف افزايش

 .است شده تأكید زندگى كیفیت

 مربوط مطالعات اقتصادي، ثبات و قوام در درآمد توزيع نقش و اهمیت دلیل به اخیر سالهاي در

 توزيع در بهبود امروزه. است داشته اقتصادي ادبیات در توجهی قابل درآمد، رشد توزيع به

 و اقتصادي توسعه استراتژي عمده اهداف جزء كاهش نابرابري و فقر با مبارزه و درآمدها

 دادن نشان براي اقتصاددانان از برخی .شودمی محسوب هادولت مهم وظايف از اجتماعی؛ حتی

 از يكی را، جامعه در هر درآمد توزيع وضعیت و درآمدها نابرابري درآمد، توزيع مسئله اهمیت

 مالكها و اينگونه اينكه وجود با داده اند، تشخیص جامعه آن اقتصادي نظام ارزيابی مالكهاي

 تواندمی گوناگون افراد ديدگاه از و دارد نظري جنبه اقتصادي نظام هر براي سنجش، معیارهاي

 از جامعه اشخاص میان درآمد توزيع چگونگی موضوع دهدمی نشان هرحالبه نمايد اما تغییر

 توان می چگونه كه آنست شودمی مطرح اينک كه پرسشی .است برخوردار توجهی قابل اهمیت

 در اقدام اين آيا كه اين و نمود ترعادالنه را درآمد توزيع اقتصادي، توسعه و رشد به نیل براي

 و دانشمندان. بود خواهد میسر چگونه ما كشور در الخصوصعلی و توسعه حال در كشورهاي

 و مسیر رشد پیمودن براي را گوناگونی هايشیوه شناسی جامعه و اقتصاد هايرشته متفكرين

 عمومی درآمد سطح متوسط افزايش با همراه بتوان تا كنندمی ذكر آن اهداف به دسترسی

 درآمد توزيع و رشد رابطه ادبیات در .يافت دست نیز ثروت و درآمد عادالنه تر به توزيع جامعه،

 دوره اين در كه شود می 3351و3341 هاي دهه شامل نخست دوره: است تمايز قابل دوره سه

 توزيعی پیامدهاي به اما دانسته شدن صنعتی و رشد را فقر كاهش اصلی حل راه اقتصاددانان،

 3371 دهه اواسط تا و آغاز 3351 دهه اواسط از كه دوم دوره در. نداشتند زيادي توجه آن

 رشد فرآيند مديريت جهت دولت دخالت لزوم و درآمد توزيع و رشد میان تضاد بر يابد، می ادامه

 در. دارد ادامه نیز تاكنون و شده آغاز 71 دهه اواسط از نیز پايانی و سوم دوره. شود می كیدأت

 .است گرفته قرار توجه مورد اقتصادي رشد و درآمد توزيع مبادله وجود امكان دوره اين
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- Inequality 
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رشد  اولیه مراحل در درآمد نابرابري كه بودند عقیده اين بر مدتها اقتصاددانان از بسیاري

توزيع  در نابرابري و رشد»فرضیه  رشد، زمینه در مطرح هايفرضیه میان در يابد.می افزايش

 مقاله اين در. شودمی مطرح تئوريک پايه يک ( به عنوان3335) كوزنتس سیمون «درآمد

 يافتگی توسعه مختلف سطوح با كشورهايی از مقطعی برش يک در را درآمد توزيع كوزنتس

 نتیجه متحده اياالت و انگلستان پورتوريكو، سريالنكا، هند، كشور 5 مقايسه با او. نمود بررسی

 شودمی تراز هم سپس و گذارد می افزايش به رو رشد مراحل اولین طی درآمد نابرابري كه گرفت

 سطوح در كه كندمی بیان كوزنتس به عبارتی، .يابد می كاهش بعدي مراحل طی باالخره و

 گذشت از بعد و يابدمی سرانه افزايش درآمد افزايش با درآمد نابرابري اقتصادي، رشد از پايینی

 ارتباط تاكنون كوزنتس مشاهده زمان از اما . يابدمی كاهش درآمد نابرابري توسعه، از مراحلی

 در .است گرفته قرار بررسی مورد مختلف مقاالت و درمطالعات بارها درآمد نابرابري و رشد بین

 به را محققان از بسیاري توجه درآمد نابرابري و رشد بین رابطه است كه سال پنجاه حدود واقع

 (3: 2115كرده است.)ترناوسكی، جلب خود

 دو درقالب همگی گیرند،می بر در را درآمد نابرابري و رشد رابطه كه هايیمقوله كلی طور به

 و رشد الگوي كالسیک در.  گنجندمی الگو دو اين از تلفیقی يا و مدرن يا كالسیک الگوي

 اين به. كنندمی پیدا يكديگر ارتباط با فیزيكی سرمايه انداز ياپس عامل طريق از درآمد نابرابري

 كه جامعه مرفه قشر اختیار بیشتري در ثروت يابد افزايش درآمد نابرابري چه هر كه صورت

 و كل پس انداز افزايش سبب اين موضوع.  گیرد می قرار دارند باالتري انداز پس به نهايی میل

: 2111گالور،. )میدهد افزايش را رشد اقتصادي نهايت در و گردد می بیشتر سرمايه انباشت

717) 

-می منفی ارزيابی درآمد نابرابري و رشد بین ارتباط مدرن الگوي در كالسیک، الگوي برخالف

 جامعه در برابري بیشتر كه صورت اين به. است منفی ارتباط اين عامل انسانی سرمايه و شود

 چه هر نتیجه در. كندفراهم می جامعه از بیشتري افراد براي را آموزش در سرمايه گذاري امكان

 رشد و گرددمی بیشتري حاصل انسانی سرمايه باشد، داشته وجود كمتري درآمد نابرابري

 (717:  2111گالور،) .يابدمی بهبود اقتصادي

 يک عنوان به و اندبوده اقتصاد مسلط عرصه در طوالنی يهاسال براي كالسیک هاينظريه

 اما.  گرديدمی تلقی توسعه درحال كشورهاي اقتصادي توسعه هايبرنامه در مسلم واقعیت
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 كه دهدمی نشان را توسعه حال در ازكشورهاي زيادي نمونه اخیر، هاي سال آماري مشاهدات

 .اندكرده را تجربه درآمد توزيع بهبود با همراه اقتصادي رشد

 شاخص های اندازه گیری نابرابری -2-9-4

 نابرابري میزان گیري اندازه كه براي هستند هايی آماره درآمد توزيع نابرابري هاي شاخص

 توزيع به مربوط مسائل توان می ها شاخص اين از استفاده با و برند می كار به جامعه در درآمد

 هاي شاخص" كلی دسته دو به را درآمد توزيع نابرابري هايشاخص. كرد تفسیر را درآمد

 ضرايب و معیارها يزمره در عینی شاخصهاي. كرد تقسیم میتوان "ذهنی شاخصهاي" و "عینی

 مالحظات و فردي و اجتماعی رفاه تابع با بالواسطه و صريح اتكاي بدون كه هستند آماري

 گیري اندازه را جامعه درآمد توزيع الگوي در درآمد پراكندگی شدت میزان آنها، از ناشی ارزشی

 جامعه اجتماعی رفاه و فردي رفاه تابع به مستقیم اتكاي با ذهنی شاخصهاي حالیكه در. میكند

 در درآمد( نابرابري) پراكندگی میزان شدت ي محاسبه به اقدام آن، از ناشی ارزشی مالحظات و

 .نمايد می مفروض جامعه در درآمد مقداري توزيع الگوي

. كند می ارائه را مختلفی نتايج شاخص، هر طبعاً و دارند وجود متعددي نابرابري هاي شاخص

 صحت به مواردي در بلكه شاخص، دقت به تنها نه شاخص، هر از استفاده نتايج در اختالف

 نشان درآمد توزيع هاي شاخص ارزيابی درخصوص مختلف مطالعات. گردد برمی آن نظري

 دقت نظر از نابرابري مختلف هاي شاخص اما ندارد، وجود درآمد توزيع شاخص برترين دهند، می

 شاخص چند از توان می شاخص، يک محاسبه جاي به و هستند بندي دسته قابل حساسیت و

 در ادامه بحث به تعدادي از اين شاخص ها اشاره می شود. .كرد استفاده ارزيابی براي

 13شاخص تايل -2-1-3-3

 عدم و نظمی بی اطالع)اطالع پیرامون نظريه در آنتروپی مفهوم از استفاده با (3367تايل )

 .نمود درآمد ابداع توزيع در نابرابري ارزيابی براي را روشی (هر سیستم شباهت

 ضريب كوزنتس -2-1-3-2

 ضريب و شده ابداع ملی جديد حسابداري بنیانگذار كوزنتس سیمون توسط شاخص اين

اگر  است. استوار جامعه مختلف هايگروه جمعیتی و درآمدي سهم مقايسه اساس بر كوزنتس
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- Theil 
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برابر درآمدي جامعه با هم برابر باشد مقدار اين شاخص  سهم درآمدي و سهم جمعیتی هر گروه

 شاخص اين مقدار درآمدي سهم و سهم جمعیتی بین شكاف افزايش با  صفر خواهد بود. با

 بسیار درآمدي، هايگروه تعداد به كه استوارد  انتقاد اين شاخص اين به .يابدمی افزايش

 خواهد بیشتر كوزنتس ضريب مقدار درآمدي، هايگروه تعداد افزايش با بطوريكه است؛ حساس

 شد.

 41شاخص اتكینسون -2-1-3-1

 ارزشی هايقضاوت از متأثر بطورضمنی نابرابري معیارهاي كه شد متوجه(  3371)  اتكینسون

 لحاظ نابرابري هايشاخص صريح در بطور بايد ارزشی هايقضاوت اين ي وي،عقیده به .هستند

 از جامعه بیزاري میزان شوند،منعكس می اجتماعی رفاه تابع در كه ارزشی هايقضاوت. شوند

 واقع در .شوند لحاظ شاخص نابرابري در ترتیبی به بايد لذا و كنندمی مشخص را نابرابري

 نابرابري، كاهش براي كه جامعه كند مشخص صريح نحو به بايد نابرابري شاخص بندي فرمول

 و كندمی توجه برابري و بین كارآيی رابطه به اتكینسون. است ايهزينه چه پرداخت آماده

 كه داد تشخیص بتوان آن به كمک كه شود طراحی بنحوي بايد نابرابري شاخص است معتقد

 جاري تولید و درآمد از مقدار چه است حاضر معین میزان يک به نابرابري كاهش براي جامعه

 چه اساس بر جامعه كه كندمشخص می اجتماعی رفاه تابع حقیقت در. نمايد پوشی چشم

. كند نابرابري در معین يک كاهش فداي را جامعه درآمد و تولید از بخشی است حاضر نرخی

محاسبه اين  براي .شودمشخص می سیاسی اقتصاد حوزه در اجتماعی رفاه تابع شكل البته

 نمود. مشخص را نابرابري از جامعه پرهیز میزان مقدار بايد نابرابري شاخص

 43جینی ضريب -2-1-3-4

 در استفاده ازنظر آنها ترينمتداول و درآمد توزيع شاخص نابرابري مشهورترين جینی؛ ضريب

 توسعه جینی كورادو نام به ايتالیايی آمار متخصص كه توسط است درآمد توزيع هايبررسی

 نابرابري سنجش هاي شاخص ترين مهم اين شاخص ازجمله .شد اعالم 3332 سال در و يافت

 گرفتن نظر در همچنین و بودن نسبی دلیل به است و جامعه ثروت در يا درآمد توزيع

 با ضريب اين. است تر دقیق سرانه درآمد مانند هاي ديگر شاخص از ها داده آماري پراكندگی

 برابري ، جینی پايین ضريب مقادير: دارد يک و صفر بین ارزشی كه شود می تعريف نسبتی
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- Atkinson    

41
-  Gini Coefficient  
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را  نابرابر توزيع باالتر، جینی ضريب كه حالی در دهد نشان می را ثروت يا درآمد توزيع در بیشتر

 عدد و( مطلق برابري) دارند يكسان ثروت و درآمد همه، يعنی مقدار صفر آن .كندمی مشخص

 درآمدي هیچ مابقی و است نفر يک دست در تنها ثروت كه اي گونه به مطلق، نابرابري يعنی يک

 .شود می تعريف لورنز منحنی براساس جینی ضريب هندسی ديدگاه از .ندارند

 تعامل بین رشد ، نابرای و فقر -2-1

و  3371ي رشد پايدار نقشی تعیین كننده در شتاب بخشیدن به كاهش فقر دارد. در دو دهه

، كشورهاي موفق آسیاي شرقی نشان دادند كه رشد سريع، همراه با نابرابري كمتر و 3381

توجهی كاهش دهد. تحلیل تغییرات نرخ فقر تواند فقر را به مقدار قابل بهبود توزيع درآمد، می

در میان تعدادي از كشورهاي در حال توسعه، بر اهمیت رشد  3331و  3381ي در دو دهه

اقتصادي همراه با كاهش فقر و بیكاري تأكید دارد. اما نابرابري درآمدي، سرعتی را كه رشد 

در كشورهايی با نابرابري اولیه دهد. شود، تحت تأثیر قرار میاقتصادي به كاهش فقر تبديل می

زياد يا در كشورهايی كه الگوي توزيعی رشد به نفع گروه غیرفقیر بوده، رشد در پايین آوردن 

اقتصاددانان دريافتند كه شتاب  3331ي اواخر دهه. 42سطوح فقر كارايی كمتري داشته است

ابرابري است، بنابراين بخشیدن به كاهش فقر نیازمند رشد سريعتر اقتصادي همراه با كاهش ن

اي در خصوص ارتباط بین رشد اقتصادي و فقر و مطرح شد و ديدگاه تازه "رشد فقرزدا "

ي مذكور، با در دهه. چگونگی تأثیر توام رشد و تغییرات نابرابري در كاهش فقر مطرح گرديد

فقر مطرح شدن منافع حاصل از رشد، يک اجماع عمومی مبنی بر ناتوانی رشد در كاهش 

حاصل شد. طی اين اجماع، كاهش فقر به متوسط رشد درآمد و بهبود نابرابري درآمد بستگی 

دهد. در كند. افزايش متوسط درآمد، فقر را كاهش و افزايش نابرابري، فقر را افزايش میپیدا می

شته تواند افزايش يا كاهش دايابد، اما نابرابري میاثر رشداقتصادي، متوسط درآمد افزايش می

 (.374:ص3187باشد )باقري و كاكوند، 

درصد تولید  5/2زمانی كه  اقتصاد جهانی، در دوره نسبتاً طوالنی، نرخ رشد قابل مالحظه 

گونگی توزيع رشد در چهاي جدي در خصوص ناخالص داخلی را در سال تجربه كرد، بحث

اقتصادي، راهی كشورهاي در حال توسعه شكل گرفت و اين پرسش مطرح شد كه آيا رشد 

هاي ها و استداللرود؟ پاسخمؤثر براي كاهش فقر در كشورهاي در حال توسعه به شمار می
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- Besley and Cord(2010) 
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المللی نظیر بانک جهانی، بر توان در دو دسته طبقه بندي كرد: مؤسسات بینه شده را میئارا

صت الزم هاي اقتصادي متمايل به رشد حمايت كرد تا فراند كه بايد از سیاستاين باور بوده

در  41دالر و كراي توان به مطالعهبراي افزايش درآمد افراد فقیر به وجود آيد. براي مثال، می

در بانک جهانی اشاره كرد كه در آن نشان داده شد، با رشداقتصادي، بدون توجه به  2113 سال

 يابد و رشداقتصادي در راستاي فرضیه مشهورماهیت رشد، درآمد افراد فقیر افزايش می

(.  طبق مطالعات 25:ص3186شود)ابونوري و قادي،( منجر به كاهش فقر می3355كوزنتس )

ي در دهه 44هاي چنري و آهلووالیابه استداللهاي رشد فقرزدا، ، ريشه2111سان در سال 

توزيع مجدد "گردد. از نظر چنري و آهلووالیا، بر می 45 "توزيع مجددگرا  "در خصوص  3371

"شددرآمد همراه با ر
دات و راوالیون .  47تواند نقطه آغازين رشد فقرزدا محسوب گرددمی 46

رشد  43.  كاكوانی و پرنیا48كشش باالي فقر برحسب رشد را براي رشد فقرزدا معرفی كردند

هاي اقتصادي سهیم دانند كه به فقرا امكان دهد تا فعاالنه در فعالیتفقرزدا را نوعی رشد می

. اين تعريف با قوانین بانک توسعه آسیا افزايش درآمد را داشته باشندشوند و سهم بیشتري از 

 در خصوص رابرد كاهش فقر سازگار است.

دهد ولی فقرا بطور متناسب منافع طبق سناريوي رشد فقرزدا، رشداقتصادي، فقر را كاهش می

را كاهش هش نابرابري، فقر كنند. به عبارت ديگر، رشداقتصادي همراه با كابیشتري كسب می

دهد كه در ادبیات اخیر مطرح است؛ در ه میئ. راوالیون دو تعريف از رشد فقرزدا ارا 51دهدمی

 دهد در صورتی كه همهتعريف اول، رشد فقرزدا؛ رشدي است كه میزان فقر را كاهش می

درآمدها در يک نرخ مشابهی رشد داشته باشند و در تعريف دوم، رشد فقرزدا رشدي است كه 

گیرد تعريف اول، تأكید بر میزان فقر دارد و رشدي را در نظر می نابرابري را كاهش دهد. فقر و

كه اندازه فقر را در اقتصاد كاهش دهد. اما در تعريف دوم، تأكید بر محورهاي توزيعی دارد كه 

اي باشد كه رشد ته شود و رشد فقرزدا بايد به گونهي رشد بايستی در نظر گرفدر طول دوره

دو عامل مهمی كه در تأثیر رشد بر   .مد افراد فقیر باالتر از رشد درآمد افراد غیر فقیر باشددرآ

باشد.  عامل اول هاي اولیه و تغییر در توزيع درآمد طی رشد میفقر نقش دارد، شدت نابرابري
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نها با كننده اين است كه با افزايش رشد، فقرا سهم كمتري را دارند و نابرابري باالست و تبیان

توانند منافعی را از رشد داشته باشند. عامل دوم بر كاهش میزان كاهش نابرابري، افراد فقیر می

گردد، تأثیرگذار است. كه نابرابري زا كه سبب تغییر در توزيع میفقر در يک نرخ رشد برون

میان در  تواند منجر به كاهش قابل توجه در میزان فقر شود.كمتر در رشد اقتصادي می

كشورهاي موفق در فقرزدايی، نیمی از كشورها با درآمد متوسط)اندونزي،هند،برزيل و تونس( و 

نیمی ديگر با درآمد پايین )بنگالدش، غنا، اوگاندا و ويتنام( هستند. گرچه در سطوح مختلف 

 شده است، اما تمامی هاي سیاستی متفاوتی براي كاهش فقر به كار گرفتهتوسعه يافتگی بسته

هايی را اي از توسعه اقتصادي كه قرار داشته باشند، قادر هستند سیاستكشورها در هر مرحله

ها نسبت به وضعیت فعلی از مزاياي رشد اي از جمعیت آنبه كار گیرند كه بخش عمده

هاي كالن و برخی عوامل مند شوند.  در كشورهاي با درآمد متوسط، سیاستاقتصادي بهره

دهند. در كشورهاي با درآمد پايین، كاهش فقر رک كاهش فقر را تشكیل میسیاسی، عوامل مح

) گذاري عمومی و وسیع بوده استايهعموماً ناشی از بهبود صادرات، اصالحات ساختاري و سرم

يک اقتصاد به اقتصاد هاي الزم براي فقرزدا نمودن رشد، از ( .  زمینه18:ص3183بزلی و كورد، 

هاي ي ويژگیي اقتصادها مشترک است، مالحظهآنچه بین همه است. اما ديگر متفاوت

ريزي رشد از يک طرف و از طرف ديگر، فراهم هاي فقیر در برنامهاقتصادي و اجتماعی گروه

باشد. كند، میهاي فقیر را به منافع حاصل از رشد تسهیل میآوردن شرايطی كه دستیابی گروه

وري در اين گروه را به همراه دارد. وي انسانی، افزايش بهرهگذاري در نیربه عنوان مثال، سرمايه

زايی بیشتر در گروه فقیر باشد ) دات و هاي رشد بايد در راستاي اشتغالاز سوي ديگر، سیاست

هاي رشد فقرزدا زمانی بدست آمدند كه سیاست ترين تجربهموفق(. 181:ص2112لیون، راوا

هاي جذاب و قابل دسترس خانوارهاي فقیر زا، ايجاد شغلدولت در تلفیق با شرايط مساعد برون

چهارم درآمد دوسوم تا سهرا مورد حمايت قرار داد. علت آن اين است كه درآمد اشتغال بین 

كل بوده است و اين نسبت حتی براي خانوارهاي فقیر كه از منابع غیركاري، درآمد اندكی 

يی كه بطور نسبی از سطح تولید ناخالص داخلی تر باشد. كشورهاتواند بیشآورند میبدست می

هستند. اما  ترين اشتغال متمركز در بخش كشاورزييین برخوردارند، مستعد بیشسرانه پا

هاي غیركشاورزي، نیروي كار وري در بخش كشاورزي و گسترش فعالیتهمراه با افزايش بهره

هاي و رسمی در بخشاز بخش كشاورزي خارج شده و به سمت اشتغال جذاب غیررسمی 

هاي رشد نیاز سیاستنیازهايی را به منزله پیش توان پیشدر كل میرود. صنعت يا خدمات می

فقرزداي موفق عنوان داشت. ابتدا اين كه وجود يک چارچوب رشد صحیح امري ضروري است. 
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و كمک  گذاريهايی مانند بهبود حقوق مالكیت معنوي، بهبود فضاي سرمايهبراي مثال سیاست

آورند. به كشاورزان در مقابل مخاطرات مختلف امكان دستیابی به اين چارچوب را فراهم می

آورندو مثالً تسهیل دوم؛ توجه به كاالهاي عمومی است كه زمینه رشد فقرزدا را فراهم می

ها  و ايجاد زمینه هاي معامالتی، بهبود دسترسی به زيرساختدسترسی به بازار، كاهش هزينه

-هاي متوسط براي جمعیت هاي فقیر همگی جزء كاالهاي عمومی میسترسی به آموزشد

باشند. سوم؛ وجود ثبات سیاسی و تعهد سیاسی به تقسیم عوايد رشد اقتصادي است و 

د زمامداران مختلف بايد طی دوره رهبري خود تعهد قابل ستايشی را نسبت به توزيع عواي

 حاصل از رشد اقتصادي نشان دهند.

 تعریف رشد فقرزدا  -2-1-4

 مفهوم رشدفقرزدا مختلف رسیدن به هايزمینه روش بسیاري در جوشوجنبهاي پربحث

رشدي كه به هر گونه كاهش فقر منجر شود، فقرزدا  نظران، ازصاحب دارد. براي برخی وجود

 درآمد در نامتناسب افزايش يک صورتی فقرزداست كه به در برخی ديگر، رشد تنها است. براي

 تعاريف داراي اين از يک هر چه  نابرابري مرتبط كنیم. اگر كاهش با را آن فقرا منجر شود، اگر

رشدي  رشد فقرزدا مفید است كه تعريف خصوص براي به  سیاسی ديدگاه شايستگی است و از

شتاب بخشیدن به مقوله كاهش  نتیجه در و فقرا درآمد نامیده شود كه باعث حداكثر افزايش

 رشد به دستیابی مهم هايراه از يكی تواندمی باال درآمدكلی رشد به فقر شود، اما دستیابی

حتی ممكن  .فقرا در اين رشد سهیم باشند كه صورتی در فقرا باشد آن هم تنها براي باال درآمد

د ياب هم تغییر فقرا همراه رشد، توزيع درآمد كه اگر رشد ،كمتر شود شرايط، عوايد اين در است

 كاهش ديگر، نابرابري درآمدي افزايش يابد. از سويی ديگر اگر افزايش در رشد با عبارت به و يا

اند كه در شود و تجربیات نشان دادهفقرا می درآمد منجر به افزايش فوراً نابرابري همراه باشد در

 تنها بنابراين نهيابد. می افزايش دائم طور به فقر از رشد درآينده چنین شرايطی تأثیر پذيري

 قدرتمند بازوهاي از تواندمی فقرا در توزيع درآمد به نفع تغییر بلكه رشد وسیع و باالي سطح

هايی كه تا كنون صورت گرفته دو تعريف از رشد فقرزدا در میان پژوهش .53فقرزدا باشد رشد

ر زدا است رشد فقرزداي مطلق  نوعی از رشد فق ديده می شود. رشد فقرزداي مطلق و نسبی.

به شتاب بخشیدن به نرخ رشد درآمد فقرا و تمركز بر روي كاهش نرخ فقر توجه ويژه دارد و  كه

كند كه منجر به افزايش رشد و افزايش فرصت هاي فقرا براي سیاست هايی را تشويق می

                                                           
51
 -Warr (2010) 
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الزمه ي فقرزدا شدن رشد را افزايش  شركت در فرآيند رشد می شوند. رشد فقرزداي نسبی

آمدي فقرا می داند و از دخالت هايی كه منجر به كاهش نابرابري می شود ، بدون توجه سهم در

توان اثر رشد اقتصادي بر فقر را به دو اثر در كل می   52به اثر آن ها بر رشد ، حمايت می كند.

)اثر توزيعی( كه از مسیر تغییر در  ( اثر نامستقیم2( اثرمستقیم )اثر در آمدي(  3تفكیک كرد: 

( آمده 2،ص2111نابرابري توزيع درآمد واقع می گردد. همانگونه كه در مطالعه سان)

در خصوص  3371است،ريشه هاي رشد فقرزدا، به استدالل هاي چنري و آهلووالیا در دهه 

توزيع مجدد درآمد همراه » رشد با توزيع مجددگرا بر می گردد. طبق مدل چنري و آهلووالیا، 

قطه آغازين رشد فقرزدا محسوب گردد. در گزارش توسعه جهانی در سال ، می تواند ن« با رشد

فقرزدا، مفهوم رشد فراگیر رايج و مرسوم بود. اين در حالی بود كه  ، به جاي واژه رشد3331

واژه رشد فراگیر به  3331مفهوم فوق در آن زمان هرگز تعريف نشده بود، اما در طول دهه 

د فقرزدا به شكل هاي گوناگون تعريف شده است. از آن جمله مفهوم رشد فقرزدا تعبیر شد. رش

اشاره كرد كه رشدي را فقرزدا  2111می توان به تعريف بانک جهانی و سازمان ملل در سال 

نتفع شوند و می دانند كه به كاهشی معنی دار در فقر منجر شود و به موجب آن رشد، فقرا را م

 و راوالیونرتقاي درآمدشان افزايش يابد. دات ا هاي اقتصادي برايدسترسی آنها به فرصت

( 2111( كشش باالي فقر برحسب رشد را رشد فقرزدا معرفی كردند؛ كاكوانی و پرنیا )2112)

رشد فقرزدا را نوعی رشد می دانند كه به فقرا امكان می دهد تا فعاالنه در فعالیت هاي 

فقیر از افزايش كل درآمد منتفع گردند. اقتصادي سهیم شوند و بطور متناسب بیش از افراد غیر 

به طور كلی، اين تعريف با قوانین بانک توسعه آسیا در خصوص راهبرد كاهش فقر سازگار است. 

طبق اين تعريف، زمانی رشد، فقرزداست كه نیروي كار را جذب كند و با سیاست ها و برنامه 

قرا، به خصوص زنان و گروه هاي هايی كه نابرابري را تخفیف می دهند، همراه شود و براي ف

محروم ديگر، تولید درآمد و اشتغال كند. چنین رشدي، به سرعت می تواند وقوع فقر را كاهش 

دهد. پس طبق سناريوي رشد فقرزدا، رشد اقتصادي فقر را كاهش می دهد ولی فقرا به طور 

كاهش در نابرابري، ا متناسب منافع بیشتري كسب می كنند. به عبارتی، رشد، فقر را همراه ب

 51كاهش می دهد.
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53
 - Carmignani (2011) 
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 چارچوبی تحلیلی از رشد فقرزدا -2-1-2

اين بخش يک چارچوب تحلیلی ساده را براي درک ارتباط بین چگونگی تغییرات رشد و 

دهد. براي راحتی، تغییرات در نابرابري درآمد از يک سو و از سوي ديگر در بروز فقر ارائه می

فقر ، بستگی به سطح درآمد متوسط و سطح نابرابري درآمد دارد.  شودكه بروزاينگونه فرض می

 بنابراين :

                    (2-8)                          P = P ( ̅ , G)                                             

شان ن Gو باشد می خانوارنشان دهنده درآمد  ̅ نشان دهنده بروز فقر است .  pكه در آن     

در همه  G و هم  ̅ باشد. هم )اما نه لزوما ضريب جینی( میدهنده میزان نابرابري درآمدي

كامال دقیق عمل  3)نه فقط فقرا( مشخص شده اند. بنابراين فرض شده است كه معادله خانوارها

توزيع  دهد. در صورتی كه بتوان تابعاي تقريبی ارائه میكند، در حالی كه در واقعیت نتیجهمی

توان شرح دقیقی از سطح بروز فقر ارائه تجمعی را با يک تابع دو پارامتري توصیف كرد ، می

باشند. براي مثال، توزيع نرمال تابعی هاي شناخته شده توزيع نرمال و توزيع گاما میداد. نمونه

دآوري از میانگین و واريانس توزيع است و ضريب جینی يک تابع ساده از واريانس است و يا

تجربیات  برقرار است. كامالً (8-2)میكند كه اگر توزيع حقیقی يک توزيع نرمال باشد ، معادله 

تجمعی توزيع دهد كه هر دو توزيع گاما و نرمال، اغلب تقريب نسبتاً خوبی از تابع نشان می

)يا  يک موضوع تجربی است؛ طوريكه آنهادرآمد بسیاري از كشور ها بدست می آورند، اما اين 

باعث كنند و آنها ها را به طور دقیق توصیف نمیاز توزيع هاي دو پارامتري( داده برخی ديگر

شوند. چرا كه در آنجا مقدار منحصر به فردي از نابرابري می (8-2)بروز خطاهايی در معادله 

تشخیص دهد ، وجود ندارد. معادله  (8-2)درآمدي كه شكل توزيع را به طور دقیق براي معادله 

آيد كه به صورت زير بدست می pو تقسیم بر  (8-2)معادله  تغییرات در بروز فقر از ديفرانسیل

p = ηPY y + ηPG g         (3-2)                    است:                            

                  

حروف كوچک رومی استفاده شده است. جا براي نشان دادن نرخ متناوب تغییر، از دراين

 =pبنابراين، 
  

 
  ،y = 

  ̅

 ̅
 = gو   

  

 
نشان دهنده  ηPYباشد. عالوه بر آن  می 
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باشد با توجه به میانگین درآمد افراد خانوار ها و ثابت نگه می كشش پذيري جزئی مقدار فقر

 نشان دهنده كشش پذيري ηPGو  ري درآمدي به عنوان كمیتی ثابتنابرابداشتن مقدار 

  ηPY<1مقدار كه باشد. با اين تفاسیر،ضروريستمی با همان فرضیات قبل pجزئی

-2)باشد. معادله ηPG  >1دهنده اين است كه خط فقر زير میانگین قرار دارد( و )نشانباشد

:يكی رشد میانگین  دهدفقر را با دو عنصر نشان می، تجزيه تقريبی تغییرات متناسب بروز (3

درآمد( و بر عكس ديگري با تغییرات مقدار )بافرض ثابت نگه داشتن نابرابريدرامد خانورها

تابع  (3-2)بنابراين، معادله   درآمدي )با فرض ثابت نگه داشتن درآمد خانوارها(. نابرابري

: سطوح باالتر از كاهش فقر، به معنی دهدسودمندي براي سیاست گذاران را نشان می

، يک منحنی  p.با ثابت نگه داشتن مقدار سمت چپ معادله يعنی  سودمندي بیشتر است

باشد سرانه و تغییرات در نابرابري می دهنده تركیب رشد درآمدآيد كه نشانخنثی بدست می

اين منحنی ها به صورت  كه ايجاد كننده نرخ يكسانی از كاهش فقر میباشد. معادله هر كدام از

 زير است:

                    (2-31        )                                              - g 
   

   
  y = 

 ̅

   
  

 

 

 یرات رشد و نابرابري درآمدي بر كاهش فقریاثر تغ -3-2نمودار 
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 <0  نشان داده شده است.  pهاي مختلف از كاهش فقر يعنی نرخ (3-2) در نمودار 
   

   
 است 

باشد. در اين اي بین رشد و تغییرات نابرابري( مثبت میشیب اين منحنی )میزان توزيع حاشیه

نمودار منحنی ها بصورت خطی نشان داده شده اند، اما آنها در حقیقت نبايد خطی باشند. نكته 

جهت افزايش اولويت را مربوط به نرخ  هااين است كه شیب آنها به سمت باالست. فلش مهم

دهنده بیشترين میزان كاهش فقر نشان 9p در اين نمودار دهند.كاهش فقر نشان می باالتر

شود. اكنون گزينه هاي ترجیح داده می 4p در رتبه بعد از آن قرار دارد كه به 2p و  است

اتخاذ كنند. اين گزينه ها تركیب توانند آنها را گذاران میديگري را در نظر بگیريد كه سیاست

رشد سرانه و تغییرات در نابرابري موجود هستند كه به شرايط ساختار اقتصادي ، ماهیت 

وابستگی به ساختار اقتصادي كامالً  ها بستگی دارند.سیاسی كشورها و نهادهاي اجتماعی آن

)منفی يا مثبت( ممكن  هايی همانند برخی تغییرات در نابرابري درآمديواضح است. اما سیاست

هاي اجتماعی وسیعی را بدنبال داشته باشد و میزان آن تا حدي بزرگ باشد كه است نارضايت

بايد پذيرفت كه مرحله كنونی از توسعه علوم  منجر به توقف رشد و يا حتی كاهش آن شود.

كه دهد. روشن است اجتماعی درک محدودي از شكل صحیح و موقعیت اين گزينه ارائه می

كامالً در كشورهايی كه تاريخچه و ساختار سیاسی و  gو yهاي تركیبی موجود از مجموعه

 اجتماعی متفاوتی دارند، مختلف است.

 

 (3حداكثر سازي كاهش فقر) -( 2-2نمودار )

 

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



 
 

34 
 

 54حداكثرسازي كاهش فقر -( 1-2)نمودار 

دو نمونه فرضی از چندين مجموعه موجود كه شبیه به حالت گفته شده  (1-2( و)2-2)نمودار 

رسند اما همه دهد. هركدام از اين نمودارها قابل قبول به نظر میرسند را ارائه میبه نظر می

تواند ادعا شود. فرض كلیدي ما اين است كه سري انتخابی محدب مسائل فوق نیز براي آنها می

تواند درمیان است كه در واقع می gو yورده در هر مورد تركیب است. ناحیه هاي هاشور خ

ها بدست آمده باشند و تمام تعامالت اقتصادي مربوطه را به حساب آورده باشند. اين دوره

نواحی هاشور خورده مجموعه گزينه ها را به صورت خاصه نمايش داده اند بنا براين نشان 

توان فرض كرد كه نقاط مرزي فقط به باشند. نمیمیدهنده رشد و غلبه بر نابرابري درآمدي 

اشخاص خاصی مربوط است. نقاط مرزي مربوط به برخی از سیاست هايی است كه به صورت 

آيد: اوالً از اين چارچوب ساده ، ديدگاه هاي مفیدي بدست می تكنیكی و موثر اجرا نشده اند.

تواند باعث افزايش و يا كاهش میواضح است كه دستیابی به باالترين میزان كاهش فقر، 

نابرابري شود. اين عكس العمل نابرابري درآمدي بستگی به شیب منحنی بی تفاوتی و شكل 

مجموعه گزينه هاي موجود دارد كه هر دوي آنها شديداً بستگی به شرايط اقتصادي ، سیاسی و 
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حداكثر رساندن رشد  اجتماعی كشور دارد. دوماً حداكثر نرخ كاهش فقر ، عمالً هرگز با به

، در حداكثر مقدار  c، میزان رشد در نقطه  (1-2) نموداراقتصادي به وجود نمی آيد. مثالً در 

ممكن قرار دارد. كه در آن شیب حدي )خط مماس بر نمودار( هم نابرابري درآمدي و هم رشد 

در حالت  باشد. اما شرايط مطلوب هنگامی به وجود می آيد كه يک نقطهمیصفر اقتصادي 

هاي رشد ثبت است. در آن نقطه بعضی از نرخمماس با نقطه اي قرار داشته باشد كه شیب آن م

ه حل بهینه از شیب شوند. اين حالت خاص از  رابه دلیل وجود نابرابري درآمدي قربانی می

 كند.تفاوتی تبعیت میمثبت منحنی بی

 های رشد فقرزدا شاخص -2-1-9

هاي مختلف، در خصوص اثر رشد بر رفاه فقرا، متفاوت است در پژوهش هاي بكاررفتهشاخص

.در چندين مورد از طريق مقايسه تغییرات متوسط مصرف با تغییرات نرخ رشد فقرزدا )میانگین 

نرخ رشد مصرف فقرا( به عنوان شاخص مطلوب استفاده شده است. اگرچه رشد )در تولید 

دهد و اما تمامی تغییرات كاهش فقر را توضیح نمی ناخالص داخلی و مصرف ( نقش مهمی دارد

نابرابري اولیه و تغییرات نابرابري نیز عوامل مهمی هستند . سطوح فقر در كشورهايی كه از 

نابرابري اولیه ي بیشتر برخوردار هستند نسبت به كشورهايی كه نابرابري اولیه ي كمتر دارند 

. شاخص ديگر در رابطه بین رشد اقتصادي و واكنش كمتري نسبت به رشد نشان خواهند داد

كاهش فقر ،كشش فقر نسبت به رشد است.اين كشش نشان می دهد يک درصد افزايش در نرخ 

رشد اقتصادي چه میزان نرخ فقر را تحت تأثیر قرار می دهد. اين نماگر كارايی رشد اقتصادي 

آمد سرانه ، تغییر توزيعی و در كاهش فقر و چگونگی اثر گذاري سطوح اولیه ي نابرابري و در

 ساير عوامل بر اين كارايی را مشخص می كند.

 تجربه کشورهای مختلف در زمینه رشد فقرزدا-2-1-1

ترين كشورها در زمینه رشد فقرزدا بنگالدش، غنا، اندونزي، اوگاندا، برزيل، هند، تونس و موفق

فقرزدايی؛ نیمی كشورهايی با هاي باشند. در میان اين كشورها به لحاظ سیاستويتنام می

باشند و نیمی ديگر باشند كه شامل: اندونزي، هند، برزيل و تونس میدرآمد متوسط می

كشورهايی با درآمد پايین چون؛ بنگالدش، غنا، اوگاندا و ويتنام هستند. اگر چه در سطوح 
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شود اما اين یهاي سیاستی متفاوتی براي كاهش فقر بكار گرفته ميافتگی بستهمختلف توسعه

-اي از توسعه اقتصادي قادر باشند سیاستامیدواري وجود دارد كه تمامی كشورها در هر مرحله

ها نسبت به وضعیت فعلی از مزاياي رشد اي از جمعیت آنهايی را بكار گیرند كه بخش عمده

كاهش ترين عوامل محرک براي مند شوند. در كشورهايی با درآمد متوسط بیشهاقتصادي بهر

هاي كالن و برخی عوامل سیاسی دانست. اين در هاي تجاري، سیاستتوان سیاستفقر را می

تر عواملی چون صادرات، اصالحات ساختاري حالی است كه در كشورهايی با درآمد پايین بیش

رغم اند. در هر دو دسته كشورها، بهگذاري عمومی نقش اصلی را در كاهش فقر داشتهو سرمايه

قتصادي و كاهش فقر قابل توجه، سطوح سرمايه انسانی و فیزيكی در مناطق دورافتاده رشد ا

كماكان پايین باقی مانده است. از میان اين كشورها، دو كشور ويتنام و بنگالدش شاهد گذار 

اند. در ساير تر بودهها با عايدي بیشساختاري از بخش كشاورزي به سمت ساير بخش

رود ا و غنا( بخش كشاورزي كماكان يک بخش فعال اقتصادي به شمار میكشورها)مانند: اوگاند

اي در استراتژي كاهش فقر و افزايش رشد اقتصادي داشته است. در اين و نقش قابل مالحظه

شده  3331نوع سیاست باعث افزايش درآمدهاي كشاورزي خانوارهاي فقیر در دهه  5كشورها 

  است كه در ادامه بیان شده است.

  رشدفقرزدا هایسیاست -2-1-5

-دهند تا خانوارهاي فقیر از فرصتهاي رشد فقرزدا شناخت عواملی كه اجازه میدر استراتژي

اي دارد .آزاد سازي تجاري و رشد صادرات صنايع هاي شغلی منتفع شوند نقش تعیین كننده

را براي خانوارهاي فقیر در مناطق درآمد اشتغال و ، كاربر در كنار افزايش تقاضاي داخلی 

در ادامه به مهم شهري و مناطق روستايی برخوردار از شبكه ي ارتباطی قوي تر افزايش داد. 

و درآمد  فراگیر سیاستی به منظور افزايش دسترسی خانوارهاي فقیر به عوايدهاي ترين گزينه

  55شده است. اشاره بیشتر

 بهبود فضاي سرمايه گذاري  -2-4-5-3

كند و اندازه ي بخش رسمی و تركیب اشتغال آن راتحت اين امر رشد اقتصادي را تشويق می

 دهد.تأثیر قرار می
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 (1389)شاکری،مالکی   - 
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 تنظیم مقررات بازار كار به منظور ايجاد فرصت هاي شغلی جذاب  -2-4-5-2

شود از جمله عواملی كه ها میاين امر براي كارگران فقیر باعث افزايش درآمد غیر كشاورزي آن

-شود را می توان نااطمینانی سیاسی ، هزينهوجب میل بنگاه به رسمی كردن فعالیت خود میم

 هاي تأمین مالی و فساد و كیفیت دستگاه قضايی دانست.هاي مالی، هزينه

 توسعه ي دسترسی به آموزش دبیرستانی و آموزش دختران  -2-4-5-1

ز اهمیت ئر رشد غیر كشاورزي حااين خود براي رشد غیر كشاورزي و تسهیل مشاركت فقرا د

 باشد. می

 افزايش دسترسی به زيرساخت ها -2-4-5-4

هاي رشد يک سیاست و استراتژي موفق رشد فقرزدا نیازمند آن است كه در بطن خود سیاست

ها شامل تعريف صحیح از حقوق مالكیت، اقتصادي سريع و پايدار را لحاظ كند. اين سیاست

بازتر شدن تجارت، فضاي مناسب سرمايه گذاري، چارچوب حمايتی  پايداري كالن اقتصادي،

 باشد. جذاب، بازارهاي عوامل كارآمد و دسترسی وسیع به آموزش می

 هاي معامالتی بهبود دسترسی بازاري و كاهش هزينه -2-4-5-5

تر، هاي معامالتی پايینهاي بخش عمومی و اصالح قوانین براي دستیابی به هزينهگذاريسرمايه

ي فقرا در اقتصاد هاي رشدگراي اقتصادكالن و مشاركت گستردهاي منسجم بین سیاسترابطه

، عوايد كشاورزي را در نواحی دورافتاده،جايی كه هاي معامالتی باالكند. هزينهبازاري ايجاد می

 و هاي معامالتی باالسازد. در واقع هزينهفقر روستايی بطور نامتناسب باالست، محدود می

دسترسی بازاري پايین خصوصاً براي كشاورز كوچک مقیاس و آن عده كه در نواحی دورافتاده 

آيد. متصل هاي گسترش عوايد كشاورزي به حساب میترين محدوديتكنند از مهمزندگی می

كردن كشاورزان روستايی به بازارهاي محلی و منطقه اي با تسهیالت زيرساختی و بازاريابی 

هاي غیردولتی و بخش میت زيادي برخوردار است. از سويی قرارداد زراعی با سازمانبهتر از اه

خصوصی، مخصوصاً اگر با مشاركت سازمان يافته توده مردم همراه باشد، دسترسی به بازار را 

 كند.تسهیل می
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 تقويت حقوق مالكیت زمین -2-4-5-6

و حركت به سمت كشت محصوالت با اين امر باعث افزايش انگیزه براي تولید محصول بیشتر 

شود. نهادهاي ضعیف بازار زمین كه اغلب ناشی از اجراي ناقص قوانین زمین و تر میارزش

ترين ن بازار زمین هستند، مهمئتغییرات سريع در شرايط مالكیت زمین در كنار نهادهاي نامطم

باشند. فقدان خود میگذاري بر روي زمین عامل محدودكننده توانايی كشاورزان در سرمايه

مطمئن، فقدان شناسايی قانونی حقوق مالكیت به ويژه براي وراث، اثري منفی بر روي مالكیت 

كاهش فقر دارد. بهبود امنیت مالكیت زمین كشاورزان فقیر نیازمند توسعه نهادهاي رسمی 

حات كنند. اجراي ناقص سیاست اصالاست كه سیاست واگذاري زمین را تقويت و تكمیل می

شود. بهبود دسترسی هاي كشاورزي دولتی و خصوصی میارضی باعث دسترسی نابرابر به زمین

اي از موارد اعطاي امتیازات هكشاورزان كوچک مقیاس و فقیر به اعتبارات بلندمدت و در پار

آمیز باشد. محدوديت هايی بر بازترهاي اجاره زمین جهت حفاظت تواند موفقیتخريد زمین می

 تر دشوار و گران كرد.قوق مالكیت، اجاره زمین را براي كشاورزان ک.چکاز ح

 ايجاد يک چارچوب حمايتی كه تمام كشاورزان را منتفع سازد -2-4-5-7

ي رود. بسته به اندازهاين يكی از اجزاي مهم اصالحات ساختاري در اين كشورها بشمار می

هاي معامالتی و نوع محصول رها يا هزينه، كمک فنی، بازاواحد تولیدي، دسترسی به سرمايه

مورد كشت، اثرگذاري متفاوت بود. گاهی آزادسازي تجاري همراه با اصالحات ارضی، كشاورزان 

كوچک مقیاس را به شدت منتفع كرده است و گاهی زارعان محصوالت غذايی در مقايسه با 

ها نوع ها و حمايتد. يارانهبردنزارعان محصوالت صادراتی كمتر از آزادسازي تجارت بهره می

ها را از تولیدات كند. و ممكن است منابع عمومی و يارانهتولیدات كشاورزي را مشخص می

تر سوق دهند. اين گونه تر به سمت تولید محصوالت غذايی با میزان كاربري بیشباارزش

ند. اجراي هاي گذار تحمیلی به كشاورزان كوچک را مدنطر قرار دهاصالحات بايد هزينه

اصالحات تجاري و قیمتی عموماً بايد با شناخت اثرات اصالحات بر طبقات مختلف خانواري 
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اند تا بتوانند از ها، خدمات مالی و تسهیالت بازاريابیانجام شود. خانوارهاي فقیرتر نیازمند جاده

 56مند شوند.ههاي جديد بهرفرصت

  سیماي كلی فقر، رشد و نابرابري درايران -2-5

ي رشد و توسعه اقتصادي هاي خود در زمینهدهد كه ايران به بیشتر هدفها نشان میبررسی

ي كشور، دستیابی به هاي توسعههاي مهم برنامهدست نیافته است. براي نمونه، يكی از هدف

تصادي بوده است، ولی كاركردها نشان نرخ رشد اقتصادي باال، براي از میان بردن تنگناهاي اق

بینی شده براي آن ي پیشدهد كه میانگین نرخ رشد اقتصادي بدست آمده، همواره از اندازهمی

هاي هاي الزم  راه رسیدن به هدفاند با اعمال سیاستكمتر بوده است و سیاستگذاران نتوانسته

الم شده جمهوري اسالمی در قانون ديگر همچون ايجاد اشتغال و .... هموار سازند. هدف اع

اساسی مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعی  و گسترش عدالت اجتماعی است. هر چند در ربع قرن 

هايی در زمینه تحقق اين اهداف بدست آمده اما تا رسیدن به وضع مطلوب راه گذشته موفقیت

هاي ايران به صورت يكی از چالشزيادي باقی مانده است. به نحوي كه امروزه فقر و نابرابري در 

توان مشاهده كرد كه اقشار فقیر و محروم مهم اقتصادي و اجتماعی و سیاسی درآمده است. می

ايران از اين وضعیت در رنجند. به استناد قانون اساسی راهبردهاي دوگانه جمهوري اسالمی 

ر گرفت و نشان داده شد كه براي مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعی مشخص و مورد ارزيابی قرا

راهبرد اول يعنی امحاي نظام سرمايه داري و برپا داشتن اقتصاد دولتی و تعاونی، مبتنی بر عدل 

و قسط راه به جايی نبرده و مجدداً اقتصاد ايران شاهد سر برآوردن نظام سرمايه داري متكی بر 

ماندگی اقتصاد ايران در دوره هاي دولتی بوده است. متأسفانه اين راهبرد موجب از رشدرانت

بعد از انقالب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدايی دولت را تا حدودي ناكام كرده است. 

راهبرد دوم جمهوري اسالمی ايران براي مبارزه با فقر و نابرابري، يعنی گسترش عدالت توزيعی 

يی، گسترش نظام تأمین از طريق توسعه آموزش و بهداشت رايگان ، توجه به توسعه روستا

هاي حمايتی دولت در كاهش فقر و نابرابري اجتماعی مؤثر افتاده ولی اين اجتماعی و كمک

راهبردها به صورتی اجرا شده است كه خود موجب اتالف منابع درخور توجه، كاهش كارايی 

الب، توان ديد كه در دوره هاي بعد از انقعدالتی بین نسلی شده است. میاقتصادي و بی

هاي تورم باال موجب هاي ناشی از جنگ و تحريم اقتصادي، رشد سريع جمعیت و نرخنابسامانی

 از دست اين  آسیب پذيري اقشار تهی دست و افزايش نابرابري اجتماعی شده است. هدف
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و  نابرابري و فقر با مبارزه براي انقالب از بعد هاي دوره در دولت هايسیاست ارزيابی مطالعات

 در فقرزدايی  برنامه اجراي براي كشور در موجود هاي ظرفیت سنجش افزايش رشد اقتصادي و

 .است آينده

 روند رشد اقتصادی در ایران -2-5-4

 مری  اهمیرت  برا  عمده دلیل دو به ايران، و جهان دركشورهاي رشد مختلف هايجنبه يمطالعه

 اقتصرادي  تصرمیمات  اتخراذ  برراي  كشرور  گیرران  تصرمیم  و سیاستگذاران اينكه، نخست. باشد

 عوامل و كشور در اقتصادي رشد پديده گیري شكل چگونگی به نسبت كه است ضروري مناسب

 و خصوصری  از اعرم  اقتصرادي  كرارگزاران  اينكره،  دوم و باشند، داشته كافی شناخت آن مؤثر بر

 نررخ  پیش بینری  نیازمند اقتصادي هايبنگاه حتی يا و كشور سطح در ريزي برنامه براي دولتی

 متضمن اقتصادي رشدهاي باالي به دسترسی. هستند زمانی مختلف مقاطع براي اقتصادي رشد

 اقتصرادي  رشد بر مؤثر وقواعد اصول بهتر شناخت و كشور اقتصاد از بینانه واقع تحلیلی داشتن

 كره  چرا است، اقتصادي عملكرد شاخصهاي مهمترين از يكی داخلی ناخالص تولید میزان .است

 توجره  بايرد   .دهرد مری  نشان را آن تولیدي هايظرفیت و كشور يک اقتصاد اندازه شاخص اين

 تعیین داخلی ناخالص تولید به واسطه صرفاً كشور، يک مردم برخورداري و رفاه میزان كه داشت

 نفرر  هر وسیله به تولید میزان سرانه است كه داخلی ناخالص تولید بهتر، شاخص بلكه شود،نمی

در كنار میزان تولید ناخالص داخلری، نررخ رشرد اقتصرادي، از     .دهدمی نشان سرانه صورت به را

در حالی كه میزان تولید و درآمرد سررانه،   هاي عملكردي اقتصاد كالن است. مهم ترين شاخص

بیانگر میزان متوسط رفاه اقتصادي افراد جامعه است، نرخ رشد اقتصرادي، سررعت افرزايش يرا     

ص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود يا كاهش سطح رفاه و برخورداري مردم كاهش تولید ناخال

ثیر تولیرد و رشرد   أتحت ت هايی چون بیكاري و فقر نیز عموماً دهد. به عالوه شاخص را نشان می

اقتصادي قرار دارند، به نحوي كه رشد اقتصادي باالتر، در بلندمدت بره كراهش نررخ بیكراري و     

نايت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادي در هر جامعره، دسرتیابی   انجامد. با ع سطح فقر می

 نررخ  روند تاريخی.ها بوده است ها و ملت به تولید بیشتر و نرخ رشد باالتر، همواره دغدغه دولت

 داده نشان 4 نمودار در 3131تا سال  3141ايران طی پنج دهه ي گذشته از سال  اقتصاد رشد

 57است. شده
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 سال گذشته 51روند تاريخی نرخ رشد اقتصادي ايران طی  -4-2نمودار 

 منبع: بانک مركزي ايران

 

. است نموده تجربه را زيادي بسیار خیزهاي و افت تاريخی دوره اين در ايران، اقتصاد رشد نرخ

 نموده تجربه را بااليی اقتصادي رشد هاي نرخ ايران اقتصاد ،3156 سال اواسط تا 3113 سال از

 در مجموع در. است بوده نوسان در درصد 37 تا 5 بین اقتصادي رشد نرخ دوره اين در. است

 رشد نرخ كه است بوده درصد 5/31 حدود ايران اقتصادي رشد نرخ میانگین ساله،37دوره  اين

 رشد نرخ جنگ، آغاز آن از پس و 3156 سال در انقالبی شرايط آغاز با .است مناسبی بسیار

 پايان تا اقتصادي رشد نرخ ، 64 و 62 ،63 هاي سال جز به و يابد می كاهش شدت به اقتصادي

 در درصد -1/2 دوره اين در اقتصادي رشد نرخ میانگین. است نموده تجربه را منفی ارقام جنگ

 از و شده ظاهر پرنوسان بسیار اقتصادي رشد نرخ نیز، جنگ از پس دوران در. است بوده سال

 از پس دوره در اقتصادي رشد نرخ میانگین اما است، نموده تجربه را درصد 36 تا درصد -5/2

 زيادي نوسانات اقتصادي رشد نرخ سازندگی دوره در. است بوده درصد 5 ،3188 سال تا جنگ

 محدوده به 63 سال پايان تا صعودي روند يک طی ابتدا اقتصادي رشد نرخ. نمايد می تجربه را

 سال پايان تا و شده مواجه شديد افت با اقتصادي رشد نرخ 73 سال در اما رسد، می درصد 35

 محدوده به مجدد افزايش با آن از پس. نمايد می نوسان منفی ارقام حتی يا صفر محدوده در 71

 در اقتصادي رشد نرخ. شود می مواجه كاهش با دوباره اما رسد، می نیز 75 سال در درصد 8

 اول دوره در. است بوده درصد 5/5 برابر میانگین طور به سازندگی ساله هشت دوره در مجموع

 5 از باالتر محدوده در دوم دوره در و درصد 5 از كمتر محدوده در اقتصادي رشد نرخ اصالحات

 طور به اصالحات ساله هشت دوره در اقتصادي رشد نرخ مجموع در و است شده حفظ درصد

-۲۰  

-۱۵  

-۱۰  

-۵  

۰ 

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 
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 3 تا اقتصادي رشد نرخ ابتدا اصالحات، از پس دوره در 58.است بوده درصد 3/4 برابر میانگین

 3188 سال در. گیرد می خود به نزولی روند آن از پس اما يابد، می افزايش 85 سال در درصد

 پايان تا دوره اين در اقتصادي رشد نرخ. رسد می درصد 5/1 به و يافته افزايش مجددا رشد نرخ

 نرخ عملكرد از تر روشن تصوير ارائه براي .است بوده درصد 3/5 برابر میانگین طور به ،88 سال

 ساير با ايران اقتصادي رشد نرخ متوسط مقايسه جنگ، از پس دوره در ايران اقتصاد رشد

 داشت توجه بايد كشورها، اقتصادي رشد نرخ مقايسه مورد در البته.باشد مفید تواند می كشورها

 يابد، می دست توسعه باالتر سطوح به اقتصاد يک هرچه اقتصادي، رشد هاي نظريه اساس بر كه

 امكان توسعه، پايین سطوح در كه حالی در يابد، می كاهش میانگین طور به اقتصادي رشد نرخ

 گروه اقتصادي رشد نرخ میانگین مقايسه. است بیشتر بسیار باال، رشد هاي نرخ به دستیابی

پايین  و( درصد 8/5) متوسط درآمد با كشورهاي گروه و( درصد 7/3) باال درآمد با كشورهاي

 نرخ مقايسه بنابراين نمايد؛ می تايید تجربی لحاظ به را امر اين نیز اخیر دهه در( درصد 3/5)

 صورت توسعه حال در كشورهاي يعنی خود، همتراز كشورهاي با عمدتا بايد ايران اقتصاد رشد

 مانند يافته توسعه اقتصاد يک براي درصد 1 اقتصادي رشد نرخ كه حالی در واقع در. پذيرد

 حال در اقتصاد يک براي رشدي نرخ چنین است، مطلوبی بسیار اقتصادي رشد نرخ آمريكا،

 در منتخب كشورهاي و ايران اقتصاد رشد نرخ متوسط.است ضعیف بسیار ايران مانند توسعه

 .است شده داده نشان 5 نمودار در( 2111-2113) دهه

 

 ( 2222 -2222اقتصاد ایران و کشورهای منتخب در طی سال های )متوسط نرخ رشد  -5-2نمودار

 منبع : بانک جهانی
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 برا  كشرورهاي  متوسط برابر درصد( 3/5) ايران اقتصاد رشد نرخ شود می مالحظه كه طور همان

 و اسرت ( درصرد  8/5) متوسرط  درآمد با كشورهاي متوسط از كمتر و( درصد3/5) پايین درآمد

( درصرد  3/8) شررقی  آسیاي توسعه حال در كشورهاي گروه اقتصادي رشد نرخ با زيادي فاصله

 3/1) الترین  آمريكراي  توسرعه  حرال  در كشورهاي از ايران اقتصاد رشد نرخ حال عین در. دارد

 حرال  در و( درصرد  6/4) آفريقرا  توسرعه  درحال ،(درصد 1/4) خاورمیانه توسعه درحال ،(درصد

 كشرورهاي  میران  در همچنرین . اسرت  بروده  بیشتر اندكی( درصد 5)میانه آسیاي و اروپا توسعه

 ،(درصرد  3/7) هنرد  ،(درصرد  1/31) چرین  مانند كشورهايی از ايران اقتصاد رشد نرخ منتخب،

 ماننرد  كشرورهايی  از چره  اگرر  اسرت،  بروده  كمترر ( درصرد  5/5) روسیه و( درصد 8/5) امارات

 4/4) كره ،(درصد 1/1) برزيل ،(درصد 8/1) تركیه ،(درصد 3/1) ونزوئال ،(درصد 4/1) عربستان

 دهه در ايران اقتصادي رشد نرخ متوسط مقايسه. است بوده بیشتر( درصد 1/4) لیبی و( درصد

 ايرران  اقتصراد  بالقوه هاي ظرفیت به توجه با خصوص به توسعه، حال در كشورهاي ساير با اخیر

 .است بوده پايین نسبتاً متوسط طور به كشور اقتصاد رشد نرخ كه است امر اين بیانگر

 ساير با آن مقايسه همچنین و ايران در اقتصادي رشد نرخ و سرانه تولید تاريخی روند بررسی

 ايران سرانه تولید بودن پايین اول، معضل. است ايران اقتصاد در مهمی معضالت بیانگر كشورها،

 در مردم اقتصادي رفاه پايین سطح دهنده نشان كه است كشور بالقوه هاي ظرفیت به توجه با

 تبع به و تولید رشد نرخ تولید، سطح بودن پايین بر عالوه كه است اين دوم معضل. است ايران

 كه است اين سوم معضل نهايت در و نیست مناسب چندان نیز اقتصادي رفاه افزايش سرعت آن

 تولید بودن پايین كه داشت توجه بايد البته. است پرنوسان و ثبات بی بسیار اقتصادي رشد نرخ

 گذشته هاي دهه در اقتصادي رشد نرخ بودن پايین دلیل به عمدتاً فعلی، شرايط در ايران سرانه

 اگر واقع در. است داده رخ است بوده منفی اقتصادي رشد نرخ عمدتاً كه شصت دهه خصوص به

 و باال اقتصادي رشد نرخ( دهه دو تا يک) بلندمدت نسبتاً زمانی دوره يک در ايران اقتصاد

 توجهی قابل اندازه به اقتصادي رفاه آن تبع به و سرانه تولید آنگاه نمايد، تجربه را پايداري

 53.يافت خواهد افزايش
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 ایران در فقر مشخصه -2-5-2

 بسریاري  هراي پرژوهش  و انرد داده نشران  توجره  فقرر  علرل  شرناخت  به اندركاران همواره دست

 نیرز  مرا  كشرور  در.  اسرت  گرفتره  صرورت  مختلف كشورهاي در فقر عوامل درخصوص شناخت

 گونراگونی  هراي پژوهش كه طوري به اند؛كرده توجه همواره آن بر مؤثر عوامل و به فقر هادولت

صررف   انسرانی  و مرالی  منرابع  از عظیمری  حجرم  و شده انجام فقر بر مؤثر عوامل براي شناخت

تقلیرل   يرا  فقرر  مسئله حل در هاپژوهش اين رسد می نظر به اما است؛ شده آن درباره پژوهش

 حاصرل از  نترايج  كه است اين اساسی داليل از يكی. اند نبوده موفق چندان كشور در آن سطح

پديده فقر يک پديده مقطعی نبوده بلكره  نیست. از آنجا كه  يكدست و هماهنگ هاپژوهش اين

عملكرد  نظام هاي حاكم در همزمانی فقر و غنا در زمان ها ومكان هاي مختلف نتیجه تدريجی 

بنابراين، نابودي آن هم به يكباره و در مدت زمان محدود میسر نخواهرد  ؛ طول تاريخ بوده است

بود. از سوي ديگر، پیچیدگی هاي فقر، ابعاد آن، علل پیدايش آن و عوارض آن، برنامه ريرزان و  

هاي بابت اجرا نیز تضمین سیاست گذاران را ملزم به طراحی برنامه هاي مناسبی می كند كه از

 درآمرد  توزيع خصوص فقر و در تجربی محدودي كارهاي انقالب از قبل 61 الزم را داشته باشند.

 و مركرزي  بانرک  و آمرارايران  مركرز  برنامره،  سازمان كارشناسان عمدتاً توسط كه گرفت صورت

 برنامره  اجرراي  ازبعرد   برويژه  و انقرالب  از پرس .  بودند شده سازماندهی دانشگاهیان از تعدادي

 دولتی غیر دولتی و تحقیقاتی موسسات در فقر، پیرامون تجربی مطالعات تعداد اقتصادي تعديل

 آسیب و معضل يک عنوان به فقر به تجربی كارهاي اين از دربعضی.يافت افزايش دانشگاهیان و

 مطالعرات  بررسری  برا .  است شده توجه اقتصادي پديده يک عنوان ديگربه برخی در و اجتماعی

 مرورد  كره  اسرت  وجهی چند پديده يک فقر كه يابیم می در محققان مختلف توسط شده انجام

 و شرهري  ريرزان  برنامره  بهداشرت،  و تغذيره  متخصصرین  شناسران،  اقتصاددانان،جامعه مطالعه

وجوه بنیادي توجه به فقرا و حمايت از .است گرفته قرار... و محیط زيست متخصصین روستايی،

( اما قاطع تررين  2،1،23،23ري اسالمی ايران يافت می شود) اصل وقانون اساسی جمهآنان در 

نشانه توجه به فقرا در قانون اساسی در اصل چهل و سوم ديده می شود كه به ريشه كن كردن 

فقر و محرومیت از جامعه توجه خاص دارد. با اين حال و برا وجرود تمرام عالقره منردي هراي       

ز ابتداي انقالب به حذف فقر از چهره جامعه اسالمی، برنامه جامعی در جمهوري اسالمی ايران ا

راستاي فقرزدايی تدوين نشده است. مطالعات و بررسی هاي انجام شرده نشران مری دهرد كره      

                                                           
60
 (1381کاشی ) - 

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 



 
 

45 
 

سیاست هاي كاهش فقر به صورت يک برنامه استراتژيک و پايدار در طول برنامه هراي توسرعه   

 ناتوان، افراد درآمدان، كم شامل خاصی هاي گروه دهد می نشان شواهد بكار گرفته نشده است.

 دارند قرار محرومیت معرض در ديگر هاي گروه از تر بیش سالمندان و بیكار مجرد،افراد والدين

 پیرروزي  از پس .دارند حضور گروهها اين از بسیاري در نژادي هاي اقلیت و زنان گفتنی است. 

 از كاستن راستاي در گوناگون هايشكل به مختلف، هايدوره در دولت اقدامات اسالمی، انقالب

 از روسرتاها  در بنرايی  زيرر  خدمات توسعه. است يافته سامان زيربناها، ايجاد و محرومیت و فقر

 نظرام  وبرقرراري  رسرانی  بررق  اولیره،  مراقبتهراي  و بهداشرت  تامین آشامیدنی، آب تامین جمله

 از كشور دركل حمايتی هاي پوشش و همگانی بیمه توسعه نیز و روستايی سالمندان از حمايت

 برا  توسرعه  دوم برنامره  دوره در گرزارش  اولین 63.رودمی شمار به خدمات اين مصاديق بارزترين

 در كره  پیشرنهادي  اليحره  متن انضمام به «ايران اسالمی جمهوري كشور در فقرزدايی» عنوان

 تصرويب  بره  پیشنهادي اليحه. گرديد ارائه و تهیه بودجه و برنامه سازمان سوي از 3175 تیرماه

 برا  مبرارزه  برنامه» عنوان با گزارش . دومین(3175 بودجه، و برنامه سازمان. )نرسید وقت دولت

 در 3173 سرال  ماه مهر در ر مصوبه متن انضام به ر درآمد  كم هاي خانواده درآمد وافزايش فقر

 همايش اولین در و تهیه كشور ريزي  برنامه و مديريت سازمان سوي از توسعه سوم برنامه دوره

 گرديرد  برگرزار  بخشری  تروان  و بهزيستی علوم دردانشگاه 3173 ماه بهمن در كه «درايران فقر»

. نرسرید  دولرت  هیأت تصويب به پیشنهادي مصوبه متن و گرفت قرار بررسی و نقد مورد و ارائه

 برا  توسعه چهارم برنامه دوره در گزارش . سومین(3173 كشور، ريزي برنامه و مديريت سازمان)

 35 مراده  اسرتناد  بره ( 3184 دولت، هیأت) «ها يارانه كردن هدفمند و فقر كاهش سند» عنوان

  برنامره  و مرديريت  سازمان سوي از( 31: توسعه چهارم برنامه قانون) توسعه چهارم برنامه قانون

 هیرأت  تصرويب  بره  و تهیه 3184 سال ماه مرداد در اجتماعی تأمین رفاه وزارت و كشور ريزي

 هاي سیاست كمی، اهداف كیفی، اهداف ماده، 34 شامل سند اين. گرديد ابالغ و رسیده وزيران

واقعیت ايرن   62باشد . می متولی اجرايی هاي دستگاه و نیاز مورد مالی منابع ها، شاخص اجرايی،

 مرورد  متفراوت  روشرهاي  به و مختلف هاي جنبه از را ايران در فقر معضل است كه اقتصاددانان

 بعضری  در و شرده  محاسربه  فقر خط مطالعات اين از بعضی اند بگونه اي كه در قرارداده بررسی

 هراي  شراخص  مطالعات از اندكی تعداد در .است شده ارزيابی افراد فقیر درصد و فقر خط ديگر

 شرده  انجام مطالعات . است شده محاسبه فقر شكاف و فقیرها درصد سن، همچون شاخص فقر
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 ادبیات به ناآشنا و عادي خواننده كه است داشته همراه به را متفاوتی نتايج فقر در ايران پیرامون

 ارزيرابی  فقیرر  جامعره  درصد 38 كمتراز مطالعات از بعضی در كنند، می دچار سردرگمی را فقر

 فقیرر  نظرر  مرورد  جامعه درصد 71 حدود سال همان براي و ديگر مطالعه در درحالیكه اندشده

 از تعردادي  در.  باشرد  می آنها متفاوت شناسی روش نتايج در تفاوت اين .علت اند شده ارزيابی

 شرده  محاسربه  نسربی  مفهوم پايه بر ديگر تعدادي ودر مطلق مفهوم براساس فقر خط مطالعات

 روشرهاي  از محققین از بعضی كه شويم می متوجه مختلف بررسی مطالعات با همچنین.  است

 شراخص  از مطالعرات  از تعردادي  در.  انرد  نموده استفاده روشهاي ذهنی از ديگر بعضی و عینی

 بعضی و است شده توجه مصرف آمار به صرفاً ديگر ودرتعدادي شده استفاده رفاه بر مبتنی هاي

 خطری  مخارج مدل بويژه و تقاضا معادالت از فقر خط براي محاسبه تحصیلی هاي نامه پايان از

علیرغم همه اين تالش ها، بازهم به نظر میرسد كه پديده فقر بصورت يک  61 .اند نموده استفاده

در شرايط فعلی حاكم بر دنیا كه جهرانی شردن،   . معضل همچنان به حیات خود ادامه می دهد

پديده آورنده فرصتهاي بیشمار اسرت و در عرین حرال چالشرهاي متعرددي را نیرز پریش روي        

دهد، رهايی از تله فقر و يا فرو غلطیردن  شور ايران قرار میكشورهاي در حال توسعه از جمله ك

بیشتر در دام آن بسته به تدابیر و سیاستهايی است كه سیاستگذاران كشور براي مبارزه با فقرو 

مظاهر آن اتخاذ میكنند. ترديدي نیست كه استفاده بهینه از فرصتها و مديريت مدبرانه چالشها، 

در نمرودار زيرر رونرد تغییررات يكری از شراخص هراي         برود.  مهمترين محور اقردامات خواهرد  

 شاهد هستیم. 3131تا  3168فقر)سرشمار فقر( رادر طی سال هاي 
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 وضعیت نابرابری در ایران -2-5-9

 بیشتر درآمد توزيع چگونگی جهان، در فقر كاهش طرح شدن عنوان از بعد و اخیر هاي سال در

 كمبرود  نره  فقر كننده ايجاد عامل بزرگترين امروز دنیاي در زيرا گرفت، توجه قرار مورد قبل از

 توان می درآمد ناعادالنه و عادالنه توزيع تعريف عامیانه در. است آن ناعادالنه توزيع بلكه درآمد

 درامرد  توزيرع  داشرته باشرد   اختیار در را درامد تمامی جامعه در فرد يک كه صورتی در":گفت

 بهره جامعه درامد كل از نسبت يک به افراد تمامی كه زمانی و است ممكن وضع ترين ناعادالنه

 برودن  يكسران  جهران  در شرده  مطرح سخن امروزه ".دارد وجود حالت ترين شوند عادالنه مند

 هاي توانايی مبناي بر عادالنه توزيع مهم مساله بلكهنیست  كشور درآمد از ها گروه تمامی سهم

 مروازين  طبق. جامعه بیانجامد در بیشتر تعادل و توازن ايجاد به تواند می كه است مختلف افراد

 طبقره  در مرردم  از بیشرتري  سرهم  كره  باشرد  نحروي  به بايد كشور يک در درامد تقسیم علمی

 است كم بسیار كشور در فقیران و ثروتمندان شمار متعادل جامعه يک در. جاي بگیرند متوسط

 آن در ثروت نامتناسب توزيع دهنده نشان درامد بسیاركم يا پردرامد بسیار هاي گروه وجود زيرا

 توسرط  متعرددي  روشرهاي  درآمد توزيع نابرابري سطح تحلیل و بررسی منظور به. است منطقه

 جینری  ضريب محاسبه آنها مناسبترين از يكی كه است شده معرفی اقتصاددانان و آمارشناسان

 عقرب ترر   41 دهره  از توانمی به سختی ايران، در درآمد توزيع از تصويري ارائه براي. باشد می

مری   تنها و دست نیست در آن از پیش دهه هاي براي قابل اتكايی و منسجم آمارهاي رفت، زيرا

 در چه و شهري مناطق در چه درايران نابرابري 64.رد بسنده غیردقیق برآوردهاي برخی به توان

 اسرت؛  حمرايتی  سیاستهاي اجراي در وي توانايی و دولت تصمیمهاي از متأثر روستايی مناطق

 دلیرل  بره  همچنرین  و جنرگ  با كشور درگیري دلیل به 3166 تا 3164 سالهاي در مثال براي

 و يافرت  كراهش  درآمرد  كرم  گروههراي  از حمايرت  در دولت توانايی نفت، جهانی قیمت كاهش

 سرالهاي  ايرن،  برر  عرالوه . دهد می نشان را نابرابري در افزايش دوره اين در نابرابري شاخصهاي

 توسرعه  اول برنامره  دوره بود. طری  همراه نابرابري افزايش با اقتصادي تعديل برنامه اجراي اولیه

 فقیرتررين  بره  دهرک  تررين  مرفه درصد نسبت و كشور كل جینی ضريب شاخص ،(68 – 72)

 يافتره  كراهش  اقتصراد،  خالی هاي ظرفیت از استفاده باافزايش كشور، شهري مناطق در دهک،

 برا . اسرت  اقتصرادي  رشرد  در شهري مناطق جامعه هاي گروه كل مندي بهره از نشان كه است

 ضرعیف  هراي  گرروه  حال هر به. است نیافته تحقق مسئله اين روستايی مناطق براي اين وجود
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 شرهري  منراطق  از كمترر  رشرد،  مزايراي  از مرذكور،  اطالعرات  و آمرار  اساس بر روستايی جامعه

 يافته افزايش 3/25 به 3/22 از مناطق اين در نابرابري شكاف كه اي گونه به. اند شده برخوردار

 وجرود  برا  اسرت،  داشته ناچیزي تغییرات كشور، كل جینی ضريب ،3171 ر 78 دوره طی.است

 دهرد  مری  نشان و بوده كاهشی روند يک روستايی، و شهري مناطق براي نابرابري شاخص اين،

 طبقرات  فقیرترين و ترين مرفه بین نابرابري كاهش در دوره، اين در شده اجرا هاي سیاست كه

 از ترتیرب  بره  دوره مرذكور،  در نرابرابري  كه طوري به بوده، موفق روستايی و شهري مناطق در

 هرايی  سیاسرت  اجرراي  ،3173 ر 83دوره طی .است يافته كاهش 3/21 و 34 به 8/22 و 5/34

 نرخ مناسب افزايش و اشتغال ايجاد جامعه، ضعیف اقشار به اضافی هاي كاالبرگ اختصاص نظیر

 روسرتايی  و شرهري  منراطق  در نرابرابري  كاهش موجبات كشاورزي، محصوالت تضمینی خريد

 7/38 و 2/34 بره  6/21 و 3/35 از ترتیرب  بره  مذكور مناطق در نابرابري كه طوري به گرديده،

ترا   3143. در نمودار زير روند تغییرات ضرريب جینری در طری سرال هراي       .است يافته كاهش

 65نشان داده شده است. 3183

 

 (8622 -8631روند تغییرات ضریب جینی در طی سال های )  -7 -2نمودار

 منبع: بانک مرکزی

 رو همرواره  ولری  شود می مشاهده كشور كل جینی ضريب در نوساناتی 81 دهه در كه چند هر

 مشرهود  كرامال  81 سال به نسبت 33 سال در كاهش اين. است نابرابري داشته كاهش سوي به

 سال در كاهش اين و ايم يافته دست 4/1زير جینی ضريب به بار اولین براي 31 سال در و است

 .دهد می نشان را خود بیشتر 33
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بره   نرابرابري  ايرن  هیچگراه  و است 4/1و  1/1 بین جینی ضريب 81 دهه در روستايی مناطق در

 كرامال  (1864/1) 81 سرال  به ( نسبت1147/1) 33سال  در كاهش آن ولی .است نرسیده 4/1

 اسرتان  بره  مربروط  روسرتايی  نقراط  در جینری  ضريب ترينپايین 84 سال است. در لمس قابل

 در روستايی مناطق در جینی ضريب .گلستان است استان به مربوط باالترين و غربی آذربايجان

) زنجران اسرت   استان به مربوط آن ترين كم ولی. است نرسیده 1.4 به استانی هیچ در 31 سال

 31 سرال  در.اسرت  يرزد  اسرتان  روستايی نقاط به مربوط جینی ضريب ترين بیش و(  1.2538

 بیش و ترين كم .است بوده يزد استان روستايی، مناطق در استان 13 بین در استان نابرابرترين

 و ايالم هاي استان به مربوط ترتیب به استان روستايی نقاط در 33 سال در جینی ضريب ترين

 نقراط  در 84 سرال  بره  نسربت  33 سرال  در جینری  ضريب در كاهش ترين بیش .مركزي است

 جنوبی خراسان و ايالم كرمان، هرمزگان، بويراحمد، و كهگیلويه هاي استان به مربوط روستايی

 و مركرزي  قرزوين،  سرمنان،  بختیاري، و چهارمحال هاي استان به مربوط كاهش ترين كم.است

 شرهري  نقراط  در 84 سرال  در جینری  ضريب ترين بیش و ترين است.كم بلوچستان و سیستان

 كرم  31 سال در شهري مناطق است.در گلستان و بوشهر هاي استان به مربوط ترتیب به استان

 و بلوچسرتان  سیسرتان  و البرز هاي استان به مربوط ترتیب به جینی ضريب ترين بیش و ترين

 مربروط  ترتیب به استان شهري نقاط در 33 سال در جینی ضريب ترين بیش و ترين كم .است

 33 سال در شهري نقاط در جینی ضريب كاهش ترين است.بیش همدان و ايالم هاي استان به

 خراسران  و جنروبی  ايالم،مازندران،هرمزگان،خراسران  هراي  استان به مربوط 84 سال به نسبت

 66است. رضوي

 رابطه رشد اقتصادی و نابرابری و فقر -2-6

 نشران ...  و تايوان جنوبی، كره سريالنكا، هنگ كنگ، كاستاريكا، چین، كشورهايی مانند تجارب

 كره  باشد، همراه آن با افزايش نه و نابرابري كاهش با می تواند اقتصادي رشد باالتر سطح دادند

 آشكار شدن چگونگی ارتباط بنابراين . دارد توسعه فرآيند چگونگی به بستگی كامالً موضوع اين

 و اساسی هاي ازپرسش يكی پاسخگوي تواند می  درآمد و فقر توزيع و اقتصادي رشد بین متقابل

 مذبور كشورهاي زيرا باشد؛ توسعه حال در كشورهاي در ويژه به اقتصادي، ريزانبرنامه بنیادين

انرد.با   بروده  رنرج  درآمردي در  هراي  شكاف گستردگی نیز و سرانه درآمد پايین سطح از همواره

 توسرعه  و رشرد  بره  رسریدن  توسرعه  حرال  در كشرورهاي  از بسیاري اصلی توجه به اينكه هدف
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 – اقتصرادي  توسرعه  و رشرد  رونرد  در است، ماندگی عقب و فقر از رهايی نتیجه در و اقتصادي

 توسرعه  به رسیدن براي مسلما.  است ناپذير اجتناب اجتماعی عدالت به توجه جامعه، اجتماعی

 اجتماعی پیامدهاي داراي جامعه در فرد پذيري آسیب نیست،زيرا فقرزدايی جزء اي چاره پايدار

 خصوصراً  مروارد  بسیاري در .داد خواهد قرار تاثیر تحت را جامعه كل كه است منفی اقتصادي و

 تروزيعی  اثررات  از مرردم  از كثیرري  گرروه  مختلرف،  داليرل  بره  در حرال توسرعه   كشورهاي در

 و اجتمراعی  اقتصرادي،  هراي  شركاف  بروز به منجر امر اين و نشدند برخوردار رشد راهبردهاي،

تجارب اين كشورها نشان داده است كه اگر رشد اقتصادي همراه برا   .گرديد فقر پديده گسترش

كاهش فقر نباشد، پايدار نخواهد بود. لذا در اين سالها تحقیقات در جهت شناسايی رشد فقرزدا 

 كردن كن ريشه گفت بتوان ،به عنوان رشدي كه همراه با كاهش فقر است، صورت گرفت. شايد

 بزرگتررين  بره  شرود،  نظرگرفتره  در اقتصرادي  رشد با همراه تیوق درآمد نابرابري تعد يل و فقر

 مری  تبرديل  توسرعه  حرال  در هاي كشور در اقتصادي سیاستگذاران وظیفه دشوارترين و هدف

 ارتباط برین  نوع در تواندمی توسعه فرآيند چگونگی طبعاً نیز ايران مانند كشوري مورد شود. در

 نرابرابري  دهره  سره  حردود  در مرا  كشور كه اين به توجه باشد با درآمد و فقرموثر توزيع و رشد

 موضوع اين بررسی است، شده متحمل باالتر اقتصادي به رشد دستیابی ازاي در را درآمد و فقر

مری   نشان درآمد و فقر رشد، نابرابري بین را ايرابطه نوع چه در ايران موجود شواهد و آمار كه

 اقتصراد  عملكررد .باشرد  مروثر  اقتصادي رشد بر اثرگذار دهی سیاستهاي جهت در تواندمی دهد،

 تحوالت طريق مطالعه از فقر، به مربوط مطالعات بر عالوه اجتماعی، عدالت تحقق بعد در كشور

 و گیرنردگان  تصرمیم  ديد از هم مهم اجتماعی مسئله يک 67.گیرد می صورت نیز درآمد توزيع

 افرزايش  يا كاهش مختلف سالهاي طی ايران در نابرابري آيا كه است اين مردم عموم نگاه از هم

 بنرابراين  كننرد؛  می ارزيابی مثبت اي مقوله را اقتصادي برابري افزايش مردم عموم است؟ يافته

 برابرري،  افرزايش  جهت در حركت ديگر عبارت به يا و درآمد توزيع بهبود جهت در تغییري هر

 در نیز ايران اقتصادي و اجتماعی توسعه هاي برنامه در رو اين از. شود می ارزيابی مثبت عملی

  است. شده تأكید امكانات يكنواخت توزيع و فقر كاهش و برابري بهبود مورد

(، دولت دست به سررمايه گرذاري هراي عظریم در بازسرازي      3168 -3171در طی برنامه اول )

لی ايرن  خرابی هاي ناشی از جنگ و توسعه زيرساخت هاي فیزيكی كشور زد. بخش از منابع ما

بازسازي از محل تنزل ارزش ريال و كسري هاي بزرگ بودجه ي دولت تأمین شرد.اين كسرري   
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 (1388محمدی ) - 
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ازايی به صورت انباشته شدن بدهی هاي خارجی داشت. اين سیاسرت هرا بره ترورم     بهبودجه ما

شديد در اقتصاد دامن زد و بحران بدهی هاي خارجی را در پی داشت.سیاست هاي برنامره اول  

گذاري صنايع بخش عمومی و توسعه صادرات غیرنفتی نیز تحقق نیافت. تورم كه در در زمینه وا

با نرخ بااليی ادامه داشت بر توزيع درآمدها اثر سويی برر جراي گذاشرت و     3167 -3178دوره 

-برنامه سه ، 3167 سال در جنگ يافتن پايان فقرا در مقابل آن بی دفاع و آسیب پذير بودند. با

 اجرراي  با. اجرا گذاشته شد به ايران اسالمی جمهوري اجتماعی،فرهنگی. دياقتصا يتوسعه ي

 در دولرت  حجیم نسبتًا گذاري سرمايه و سازي خصوصی و اقتصادي سیاستهاي تعديل تدريجی

 به بعد آن از و افزايش 3171 سال تا دوره ابتداي از اقتصادي رشد تولیدي، و بخشهاي زيربنايی

 افرزايش  رشد، شراهد  افزايش وجود با هفتاد سال در اما .يافت ادامه كاهنده اما مثبت صورت به

 موضروع  ايرن  كه درآمدي هستیم پايین دهک به باال دهک نسبت شاخص در چشمگیري نسبتاً

 پنج ي برنامه دو بین فاصل حد ،3171سال در. است سال اين در نابرابري میزان افزايش بر دال

برود.   برخروردار  مثبت رشد از نفت بخش جزء ها به گروه يكلیه در داخلی ناخالص تولید ساله،

 شرديد  فشرارهاي  برا  ايرران  اقتصاد دوم، ساله پنج سال برنامه اولین يعنی 3174 سال اوايل در

 هراي سیاسرت  از اي مجموعره  اقتصرادي،  اوضاع تثبیت و آن با براي مقابله و شد مواجه تورمی

بره   3174در سرال   4/43از ساالنه تورم میزان شد موجب مجموع در كه اقتصادي اتخاذ گرديد

 سرال  در ايرن  اقتصرادي  رشد شتاب بر كه آن گردد؛ ضمن محدود 3175درصد در سال  2/21

 و بود نوسان در 42/1و 41/1اعداد  بین دوره اين در جینی ضريب شرايط اين تحت. شد افزوده

 سیزده تا يازده حدود به انقالباز  قبل هاي سال در كه درآمد كم خانوارهاي درصد چهل سهم

. كرد پیدا ارتقا درصد شانزده تا سیزده به حدود انقالب از بعد ي دوره در شد، می محدود درصد

 درصرد  56 به انقالب از قبل لهاي سا در كه باال درآمد خانوارهاي با درصد بیست سهم درمقابل

-مری  مجموع در 68.يافت كاهش درصد 43 حداكثر به ازانقالب هاي بعد سال در رسید، می نیز

 هراي  سال به نسبت دوره اين طول در درآمد توزيع جینی، ضريب اساس شاخص بر گفت توان

 بعرد نیرز   بره  3173 سال از درآمد توزيع روند .است شده برخوردار نسبی بهبود از ازانقالب قبل

 جینری  ضريب 3183 تا 3173 هاي سال طی در كه چنان دهد؛ نمی نشان را تغییر محسوسی

 فقیرترين) اول دهک به (جامعه افراد ثروتمندترين) دهم دهک نسبت و بوده درصد 2/4حدوداً 

نوسراناتی در   81اگر چه در دهره   .است بوده نوسان در درصد 5/33اطراف  در نیز( جامعه افراد

ضريب جینی كل كشور مشاهده می شود ولی همواره رو به سوي كاهش نابرابري داشته اسرت.  
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 ( 1379سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اجتماعی، برنامه مبارزه با نابرابری درآمدی و فقر ) - 

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 



 
 

52 
 

براي اولین برار بره    31كامالً مشهود است و در سال  81نسبت به سال  33اهش در سال اين ك

بیشتر خود را نشان مری دهرد.    33دست يافتا ايم و اين كاهش در سال  4/1ضريب جینی زير 

دهک اول و در مقابل كاهش سهم دو دهک آخر در  5در افزايش سهم  31شاهد آن زا در سال 

توان مشاهده نمود. در كنار آن سهم بیست درصد فقیرترين جمعیرت  هزينه ناخالص سرانه می 

 جمعیرت  منردترين  ثروت درصد ده در كل هزينه ناخالص افزايش قابل توجهی يافته است.سهم

 رسیده 33سال  در درصد73/31 به 81 سال در درصد41/36 از جمعیت فقیرترين درصد ده به

 چهرل  و بیسرت  سرهم  همچنین. است نابرابري كاهش براي توضیحی خود كاهش اين كه است

 از ترتیرب  بره  جمعیرت  فقیرتررين  درصد چهل و بیست سهم به جمعیت مندترين درصد ثروت

 63.است يافته كاهش 33 سال در درصد75/1 و65/6 به 81 سال در درصد31/4 و 63/3

 پیشینه تحقیق -2-7

 نابرابري و رشد اقتصادي می باشد.اكثر مطالعات اخیر در ارتباط با چگونگی رابطه بین فقر و  

 برخی از تحقیقات خارجی و داخلی در اين زمینه به شرح زير است:

 مطالعات خارجی -2-7-4

در مطالعات خود به اين نتیجه رسید كه چون بیشتر فقرا در مناطق ( 3334) 71لیپتون

آيد لذا براي دست می به كار نیروي عايدي روستايی هستند و اكثراً منبع تأمین درآمد آنها از

فقرزدا كردن رشد الزم است كه تكنولوژي كاربر در بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه 

در  72موريزن و بورگیگنون ،73جايگزين شود. اين نتیجه دقیقاً منطبق بر يافته هاي راولیون

پژوهشی كه و  3338در سال  در حال توسعه و متوسط كشور كوچک 18براي مطالعاتشان 

 كاهش باشد كه بیان داشتند برايمی انجام داد، 3334در سال  براي كشور بنگالدش 71ودن

اعتقاد  لیپتون هاي يافته همانند بلكه باشد راهگشا تواندنمی صنعت بخش رشد روستايی فقر

 به تواندمی روستايیان براي ترواقعی دستمزدهاي و كشاورزي بخش در رشد افزايش دداشتن

عالوه بر اين راولیون در زمینه رشد فقرزدا بر نقش  .كند بسیاري كمک رشد فقرزدا تركردن
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 (1391در کشور )بانک مرکزی ایران، گزارش بررسی میزان نابرابری  - 

70
-Lipton   

71- Martin Ravallion 

72
- Bourguignon and Morizen 

73
- Voden  
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با استفاده از نمونه  اي كهدر مطالعه 74ئو. او و النجااندازه خانوار در فقیر شدن آن تأكید دارد

گستردگی بعد خانوار عامل انجام شد با اين نتیجه رسید كه   خانوار پاكستانی 4734گیري از

هاي كنترل جمعیت را براي تنظیم اندازه خانوار لذا سیاست است، رشدن خانوافقیر در مهمی 

 اي ديگر كه باطی مطالعه درراولیون همچنین . دانستزم و ضروري میدر كشورهاي فقیر ال

 اولیه سطوح باالبودن سواد، چون دريافت كه عواملیدر كشور هندوستان انجام داد  75دات

 مهمی سهم و گذاشته اثر درآمد توزيع بر شهري، مناطق به تنسب روستايی مناطق در درآمد

 .اند داشته فقر كاهش در

 

اي را در زمینه سنجش فقر در چارچوب ( مطالعه3336) 76توربک و هونگ سانگ جانگ

ماتريس حسابداري اجتماعی انجام دادند. در اين مطالعه ماتريس حسابداري اجتماعی كشور 

گروه نهادها  3اعی خانوارها و گروه اقتصادي و اجتم 21 اقتصادي،بخش  75اندونزي شامل 

است. در اين تحقیق مهم ترين عوامل موثر بر  3387تا  3384هاي باشد كه مربوط به سالمی

ها و وزيع درآمد گروههاي خانوار، قیمتفقر؛ تغییرات تولید در بخش هاي اقتصادي، تغییر ت

 شوند.به میانگین درآمد مطرح می ر نسبتهاي فقحساسیت يا كشش شاخص

( در مطالع رشد فقرزدا و نابرابري درآمدي، شاخص رشد فقرزدا را براي 2111كاكوانی و پرنیا )

هاي آنها حاكی از اين بوده است كه، تولید دند. يافتهچند كشور از جمله الئوس برآورد كر

داراي رشد  3338-3337و  3331-3332هاي خلی واقعی سرانه كشور در بین سالناخالص دا

ي، موجب كاهش تغییر سالیانه ها افزايش در نابرابردرصد بود. در طی اين دوره 6/4نه سالیا

 درصد شد. يعنی بطور متوسط، به ازاي هر يک درصد 3/1ندازه سرشمار فقر به اشاخص

در فقر درصد كاهش يافت. اين كاهش  7/1در نرخ رشد، میزان وقوع فقر )كشش فقر( به افزايش

درصد و اثر )كشش(  -2/1توسط دو اثر صورت گرفته است: اثر)كشش( خالص رشد به میزان 

+ درصد. به عبارت ديگر، با فرض ثابت ماندن نابرابري، به ازاي هر 6/2خالص نابرابري به میزان 

درصد كاهش يافت. ولی افزايش در نابرابري، اثر  2/1يک درصد افزايش در رشد، فقر به میزان 
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- Datt 

76- Thorbecke and Hong – Sang Jung 
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درصد كاهش داد. آنها با محاسبه شاخص رشد فقرزدا، نشان دادند  6/2رشد بر فقر را به میزان 

 كه رشد اقتصادي به نفع فقرا نبوده است.

( ارتباط بین فقر، نابرابري و رشد را در جامائیكا بررسی كرد. او با روش دات 2112) 77دانیلسون

د و نابرابري تجزيه كرد. دانیلسون پی برد كه در ( تغییرات فقر را به دو اثر رش3332و راوالیون )

جامائیكا، رشد اقتصادي نقش مهمی در كاهش فقر ايفا نموده است. وي با شبیه سازي نیز 

 بهبود اساسی در مناطق روستايی، نشان داد كه براي تداوم رشد اقتصادي مؤثر بر كاهش فقر،

 خصوصاً در بخش كشاورزي، ضروري است.

 بر اقتصادي رشد و نابرابري بررسی موضوع با(  2112) 78پانیزا توسط كه ديگري مطالعه در

 در اقتصادي رشد و نابرابري بین رابطه است، شده انجام آمريكا متحده اياالت آمارهاي اساس

 اساس بر. است گرفته قرار استفاده مورد 3381 تا 3341 زمانی دوره براي آمريكا ايالت 48

 همچنین ندارد، وجود اقتصادي رشد و نابرابري بین مثبتی اي رابطه گونه هیچ تحقیق اين نتايج

 درآمد كم قشرهاي درآمدي سهم و جینی ضريب متغیر دو بین ارتباط وجود بر مبنی اي رابطه

 .است نشده مشاهده اقتصادي رشد با

از اين است ( در كشور اندونزي حاكی 2111) 73پرنیا و آسرا ساكان،نتايج حاصل از مطالعه بالی

 تجارت ها، شرايطانسانی،سرمايه گذاري در زير ساختگذاري در منابع كه عواملی چون سرمايه

نولوژي، زمینه را براي كاهش نابرابري فراهم كرد و بدين محصوالت كشاورزي و دسترسی به تك

 ترتیب فقرا مستقیماً منتفع گشتند.

( بررسی ادبیات بین كشوري نشان داد كه بین 2111) 81كاكوانی، خاندكر و سانطبق تحقیق 

رشد و كاهش فقر همبستگی مثبت و قوي برقرار است.آنها از طريق رگرسیون هاي بین 

دهه مطالعه كردند و به اين نتیجه رسیدند كه از رشد  4كشور را در 81كشوري داده هاي 

د بهره مند می شود، فقرا نیز منتفع می شوند. تجربه آسیا اقتصادي به همان اندازه كه كل اقتصا

نیز به صراحت نشان داد كه سرعت و تداوم رشد اقتصادي موجب كاهش قابل توجهی در فقر 

( هماهنگ و سازگار است. از اين رو، براي 2111شد. اين، با نتايج حاصل از تحقیق دالر و كراي)

اما چون كشورها از لحاظ تمام ويژگی ها با هم  كاهش فقر افزايش رشد اقتصادي الزم است.
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يكسان نیستند، تنها با اتكا به نتايج حاصل از رگرسیون هاي بین كشوري نمی توان به چگونگی 

ارتباط بین رشد و فقر و نابرابري در هر كشور پی برد. نتايج حاصل از رگرسییون هاي بین 

ا را به نمايش می گذارند و نمی توان از كشوري تنها تصويري متوسط، از تجربیات بین كشوره

آن، در مورد رابطه بین رشد و فقر در يک كشور خاص اظهارنظر كرد. عالوه بر رشد، عوامل 

ديگري از جمله شرايط اولیه در كاهش فقر اهمیت دارند. همانگونه كه در كاكوانی،خاندكر و 

ر، تنها نمی توان به حداكثر ( آمده است، براي حداكثر كردن مقدار كاهش در فق2111سان )

 سازي رشد اكتفا كرد.

 اقتصادي، اصالحات" عنوان با تحقیقی سائوپائولو دانشگاه در( 2114) 83گارسیا و باندريا

 هاي سال طی "كارائیب درياي حوزه كشورهاي و التین آمريكاي در اقتصادي رشد و نابرابري

 مورد كشورها براي نیز را كوزنتس منحنی كه تحقیق اين نتايج. اند داده انجام 3335 تا 3371

 رشد بین مستقیمی معلولی و علت رابطه گونه هیچ كه است آن گوياي است، داده قرار ارزيابی

 رشد رابطه براي خوبی كننده توجیه تواند می كه عاملی تنها. ندارد وجود نابرابري و اقتصادي

 هاي سیاست رويكرد اگر. است اقتصادي اصالحات انجام چگونگی باشد، نابرابري و اقتصادي

 منجر درآمدي اختالف افزايش به باشد اقتصاد كردن صنعتی سمت به اقتصادي اصالحات

 .باشد می كاربر صنايع وري بهره از بیشتر بر سرمايه صنايع وري بهره زيرا شد خواهد

 در اقتصادي رشد و نابرابري بین رابطه مورد در تحقیقی(  2114) 82ارهارت و وريیمی

 هاي داده از مطالعه اين در. اند داده انجام مديترانه درياي حوزه و اروپا اتحاديه كشورهاي

 باعث اقتصادي سريع رشد كه گرفتند نتیجه ارهارت و وريیمی. است شده استفاده مقطعی

 رشد روند تسريع باعث بیشتر درآمدي اختالف نیز و گردد  می درآمدي نابرابري افزايش

 .شود می اقتصادي

 سال در كه دريافتند 81همكاران و كپل. شد تجربه اوگاندا در كه است رشدي ، جالب مورد

 رشد اين بعد به 2111 سال از حال اين با. است داده رخ فقر كاهش براي سريع رشدي 3331

 به توجه با پديده اين كه دريافتند ها آن طرفی از. نداشت فقر كاهش بر مستقیم تاثیر ديگر

 بودند روستايی مناطق در اوگاندا در فقیر مردم اكثر. است داده رخ اقتصاد ساختاري تغییرات
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 از اقتصادي ساختار كه هنگامی. شد می تامین كشاورزي بخش طريق از ها آن معیشت كه

 .يافت افزايش اندكی فقر نرخ كرد تغییر ديگر هاي بخش به كشاورزي بخش

 الگوي شناخت داد نشان كه بود( 2115) همكاران و كپل كار زمینه اين در ديگر پژوهش

 كه دريافتند پاكستان مورد در ها آن. است نیاز مورد فقرزدا رشد ارزيابی براي رشد از بخشی

 3331 سال در اما داده رخ 2111 و 3371،3381 هاي سال در متفاوتی درجات با فقرزدا رشد

 اقتصادي بخش براساس رشد الگوي از استفاده با آنها كار حال اين با. است نبوده فقرزدا رشد

 عادي رشد نرخ و( RPPG)فقرزدا رشد نرخ و( GIC)رشد بروز منحنی براساس بلكه نبود

(ORG )گرفت صورت. 

 نابرابري اثر«  درآمد نابرابري و اقتصادي رشد » عنوان تحت اي مقاله ( در2115) 84هسینگ

 روش از نظر مورد تابع برآورد منظور بررسی می كند.بهآمريكا را  اقتصادي رشد روي بر درآمد

GARCH  3368 -2113استفاده شده است. و نتاج حاصل از برآورد پارامترها در دوره زمانی 

 رشد بر مختلف، شاخص چهار توسط شده اندازه گیري درآمد كه نابرابري دهد می نشان

 تكنولوژي، پیشرفت نرخ و انسانی سرمايه متغیرهاي همچنین. است منفی داشته اثر اقتصادي

 بر داري معنی و مثبت اثرات درآمد نابرابري براي شده گرفته كار به نوع شاخص از نظر صرف

 .داشته اند رشد اقتصادي نرخ

 2114 تا 3383 زمانی سريهاي از استفاده با را مطلق فقر تحقیقی در( 2117) 85چن و راوالیون

 فقربین خط از فقرا درصد و تعداد محاسبه براي. كردند برآورد توسعه حال در كشور يكصد براي

 درطول كه میدهد نشان آمده دست به نتايج. است شده استفاده( دالر يک روزانه درآمد) المللی

 زمینه در ولی است كرده پیدا كاهش معناداري صورت به فقرا درصد بررسی مورد سالهاي

 است بوده متفاوت وضعیت چین در اگرچه. است نداشته محسوسی دستاورد فقرا تعداد كاهش

 .است كرده پیدا كاهش نیز فقرا تعداد يعنی

 اين موضوع بیان به«  رشد و درآمد توزيع درباره » عنوان تحت مقالهاي ( در2117) 86بامول

 گرفته درآمد صورت نابرابري و رشد با ارتباط در كه بسیاري مطالعات رغم به كه میپردازد

 نويسنده. ابهام است داراي و برانگیز سوال مسئله اي متغیر، دو اين بین ارتباط همچنان است،
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 قرار بررسی صورت مورد اين به را اقتصادي رشد بر درآمد نابرابري متناقض اثر دو مقاله اين

 براي را كافی مالی جامعه، منابع در باال درآمد نابرابري علت به كار نیروي چنانچه -3: میدهد

 اين و داشت نخواهد نیز را كارايی الزم باشد، نداشته اختیار در تغذيه و آموزش سالمتی، تامین

 را انگیزه جامعه، يک در برابر توزيع تقريبا -2.  میگذارد اقتصادي رشد نرخ بر منفی اثر مسئله

 موثرتري نقش جامعه، در كار نیروي انواع ديگر با مقايسه در كه- كارآفرينان و مخترعان براي

 پاداشهاي كه درصورتی میدهد بنابراين كاهش- دارند اقتصادي رشد و تكنولوژي پیشرفت در

 ارائه صورت در و مییابد، كاهش اقتصادي رشد نگیرد،سرعت تعلق افراد اين به بزرگ مالی

 بیان با نهايت در مقاله اين اما. مییابد افزايش جامعه در نابرابري درآمد نیز هايی پاداش چنین

 مصیبت ،«  بیشتر برابري وجود با كندتر رشد»  از تر مناسب بدترين را فقر، كه موضوع اين

 رشد»  با را بیشتر برابري مقاله اين واقع در. میدهد است تشخیص بشري جوامع در موجود

 را مبادله اين از حاصل منفعت و می كند  مبادله سريعتر رشد « باالتر نابرابري وجود با سريعتر

 .میكند جامعه معرفی در فقرا رفاه افزايش

( كه از داده هاي مقطعی از پژوهش خانوار استفاده كردند، دريافتند كه 2117) 87افندي و پلنی

تاثیر رشد اقتصاد كالن در كاهش فقر در آذربايجان اندک است.آن ها نشان دادند كه اگر چه 

است اما كاهش فقر قابل بطور قابل توجهی افزايش يافته  3331رشد اقتصادي در طی سال 

قبولی را به دنبال نداشته است و نهايتا دريافتند كه در آذربايجان كشش فقر نسبت به رشد 

 درصد می باشد. 5/1اندک و در حدود 

در سال  88كاپتانوويچ –يافته هاي آنها اندكی مشابه يافته هاي الیزابت كوارديژي و سمن 

كشور آلبانی بالكان، بوسنی و هرزگوين،  5است كه با استفاده از داده هاي پانل براي   2131

به تجزيه و تحلیل  3383-2115گرو براي دوره مقدونیه و صربستان و مونته كرواسی،

پرداختند. اين پژوهش نشان داد كه رشد مثبت، رفاه را افزايش می دهد. با اين حال اثر آن 

بسیاري از كشورها كوچک است. بجز بوسنی و هرزگوين و كرواسی كه كشورهايی با براي 

 درآمد باال هستند.
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ژوهش جامعی را در زمینه مسئله رشد انجام دادند. آن ها يک تجزيه و پ 83آرنت و همكاران

تحلیل حرفه اي از رشد را در موزامبیک با دو روش اندازه گیري فقر مطلق و اندازه گیري فقر 

بی انجام دادند. نتايج بدست آمده اندكی متفاوت بود. آنها با استفاده از تعريف كاكوانی و نس

( نشان دادند كه رشد قابل توجهی براي فقرا و اغنیا صورت گرفته است اما 2111پرنیا )

تغییرات در نابرابري ناچیز بوده و به ندرت با كاهش فقر در ارتباط بوده است. پس می توان 

را نمی توان به نام  3336-3337فت كه الگوي رشد در موزامبیک در طی سال هاي نتیجه گر

رشدي كه همراه با كاهش توزيع نابرابر درآمد باشد، دانست. اما زمانی كه با استفاده از تعريف 

راولیون از رشد فقرزدا، پژوهش مورد نظر صورت گرفت مشاهده شد كه رشد را می توان در 

حساب آورد، به اين دلیل كه رشد باالتر با شاخص سرشمار پايین تر همراه  شمار رشد فقرزدا به

 بوده است.

به بررسی « ساختار رشد فقرزدا  » در پژوهشی با عنوان 31(2133) فابريزيو كارمیگنانی

پردازد. نتايج اين پژوهش كه گیري رشد فقرزدا میرين عوامل تأثیر گذار بر روي شكلمهمت

به سمت يكی همواره دهد كه كشورها كشور انجام گرفته نشان می 81متشكل ازبراي نمونه اي 

يكی تعادل مثبت به معنی رشد سريع،كاهش نابرابري و  ،از اين دوگزينه تمايل به حركت دارند

كاهش فقر سريع است و ديگري تعادل منفی به معنی رشد آهسته يا حتی منفی، نابرابري 

تركیب سیاست ها در تعیین اينكه يک كشور به كدام يک از  ت.اسافزايش فقر  سريع و وسیع و

سیاست هاي اقتصادي فقر دهد كه نتايج كار او نشان می اين تعادلها همگرا شود، حیاتی است.

ثیر قرار می دهند. هزينه هاي دولت و توسعه مالی نه تنها أرا در چندين جهت مختلف تحت ت

ايش می دهند. عالوه براين توسعه مالی باعث می شود رشد بلكه نابرابري درآمدي را نیز افز

ثبات اقتصاد كالن )نرخ پايین تورم( منجر به كاهش فقر از طريق  رشد كمتر فقرزدا باشد.

تجارت آزاد و آموزش و پرورش واكنش  رشد. اين افزايش به نرخ رشد پاسخ فقردر افزايش 

تجارت آزاد واكنش .اما به طرق مختلفتحت تاثیر قرار دهند را  نسبت به رشد فقر را پذيري

پذيري فقر را كاهش می دهد در حالی كه آموزش آن را افزايش می دهد.اين نتايج تجربی 

 اهمیت انتخاب تركیبی از سیاست هاي اقتصادي مناسب براي مبارزه با فقر را نشان می دهند.
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 مطالعات داخلی -2-7-2

 در درآمد توزيع و اقتصادي رشد متقابل آثار خود، ارشد كارشناسی رسالة در میدانی ناجی

 می نشان تحقیق اين نتايج. است نموده بررسی را 3172 تا 3147 هاي سال طی ايران، اقتصاد

 وارون غیر فرضیة مفاد خالف سرانه، داخلی ناخالص تولید و نابرابري رابطة ايران در كه دهد

 و سرانه درآمد شكل به ، كوزنتس U افزايش بر تأثیري گونه هیچ نیز تر بیش نابرابري و بوده

 و ناسازگار درآمد، عادالنة توزيع و اقتصادي رشد هدف دو عالوه، به. است نداشته اقتصادي رشد

 ناجی) باشد می نیز وتوسعه رشد حال به مفید درآمد، متعادل توزيع بلكه نبوده الجمع مانعه

 (3174 میدانی،

 در درآمد توزيع و رشد هاي زمینه بررسی ضمن«  رشد تداوم و درآمد توزيع»  مقاله در پروين

 اين نفتی، درآمدهاي وجود كه دهد می نشان آماري، هاي محدوديت به توجه با و ايران، اقتصاد

 نابرابري هاي زمینه به توجه بدون توسعه فرآيند كه است نموده فراهم ايران اقتصاد در را امكان

 محدوديت ايجاد با درآمد، نابرابر توزيع كه حالی در بگیرد؛ شكل آن پیامدهاي و درآمد توزيع

 (3175 پروين،) ورزد می تأكید اقتصاد گانگی دو بر بازار، كمی و كیفی ساختار در

 رشد بر درآمد توزيع اثر يافتن درصدد خود، ارشد كارشناسی نامة پايان در كاشانی اژدري

 يک و 3151 - 3171 دورة در ايران زمانی سري اطالعات از منظور اين براي او و بوده اقتصادي

 ضريب بین رابطة كه است آن از حاكی حاصل نتايج. است كرده استفاده زا درون رشد الگوي

 پائین درصد 21 به باال درصد 21 سهم نسبت و پائین درصد 41 به باال درصد 21 سهم جینی،

 هم. است مثبت رشد با وسط درصد 21 و پائین درصد 41 سهم بین ارتباط. است منفی رشد با

 مشكل از پرهیز براي براين، عالوه. دارد رشد بر معناداري و مثبت اثر آموزش چنین

 شده برآورد (3331_3381 سالة چهارده دورة در) كشور 86 مقطعی اطالعات خودهمبستگی،

 مثبت رشد بر وسط درصد 21 و پائین درصد 41 سهم اثر كه دهد می نشان حاصل نتايج. است

 به باال درصد 21 سهم نسبت پائین، درصد 41به باال درصد 21 سهم نسبت جینی، ضريب اثر و

 (3176 كاشانی، اژدري) است منفی اقتصادي بررشد باال درصد 21 سهم و پائین درصد 21

 با «ايران در برابري و كارايی فقر، كاهش» عنوان با خود دكتري رساله در( 3178) صمدي

 و همديگر بر برابري و كارآيی فقر، متقابل تأثیر بررسی به مختلف رگرسیونی هاي مدل تخمین

 هايسال طی در فقر سطح و درآمد توزيع چگونگی بر كالن متغیرهاي از اي پاره تأثیر نیز
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 جهت با درآمد توزيع بهبود و اقتصادي رشد كه است گرفته نتیجه و پرداخته3175-3147

 زيرا شود، نمی تأيید ايران در درآمد توزيع فرضیه دارند، جهت هم حركتی طرفه، دو علّی گیري

 عبارتی به. است نشده محقق مطالعه مورد دوره در  فرضیه، اين آزمون براي الزم شرايط اصوالً

 و اقتصادي رشد افزايش هاي سیاست بین تناقضی هیچ كه است آن گوياي حاصل نتايج

 .ندارد وجود درآمد توزيع بهبود هاي سیاست

 يک براي را فقر مقدار در تغییر ايران، در مجدد توزيع و رشد فقر، مطالعه در (3181) زاده اسد

 و درآمد تحقیق، اين در استفاده، مورد اطالعات. كرد بررسی 3331 تا 3381 از ساله ده دوره

 او. است بوده 3331 و3388 ،3381 هاي سال به مربوط روستايی و شهري خانوارهاي مخارج

 راوالیون و دات روش از بااستفاده فقر، بر مجدد توزيع و رشد هاي سیاست اثر دادن نشان براي

 كه دريافت وي. كرد تجزيه پسماند و مجدد توزيع رشد، اجزاي به را فقر در تغییرات ،( 3332) 

. است بوده مثبت روستايی و شهري مناطق در 3381-3388 دوره در مجدد توزيع و رشد

 در نفتی درآمد سقوط و اقتصادي ركود جنگ، خاطر به كه خانوار سرانه درآمد كاهش بنابراين،

 هر. است زده دامن روستايی و شهري مناطق در فقر افزايش به بود، افتاده اتفاق دوره اين طول

 .اند بوده فقر كاهش شاهد 3388-3331 دوره در مناطق اين دوي

اجزاي رشد و توزيع مجدد تجزيه كرده است. مدل  ( تغییر در فقر را دقبقاً به3182) محمودي

( از لحاظ دقیق بودن و نیاز نداشتن به جزء پسماند و كاربرد 3332وي بر مدل دات و راوالیون)

آسان آن در تحقیقات تجربی مزيت دارد. ولی برخالف مدل دات و راوالیون، اثرات رشد و توزيع 

. او با استفاده از اطالعات مخارج مصرفی مجدد، نسبت به سال شروع و پايان متقارن است

)سال انتهايی( 3334)سال ابتدايی( و 3383خانوارهاي شهري و روستايی مربوط به سال هاي 

برنامه اول توسعه، مشاهده كرد كه هر دو جزء، در تغییر فقر سهیم بودند. در مناطق روستايی 

نابرابري يا جزء توزيع مجدد بوده، ولی افزايش در فقر بطور عمده ناشی از افزايش قابل توجه در 

در مناطق شهري و نیز كل كشور، كاهش در كاهش رشد )كاهش در میانگین مخارج مصرفی( 

 به افزايش در فقر كمک كرده است.

 استفاده با وي. كرد بررسی توسعه اول برنامه طول در را فقر و رشد بین ( ارتباط3182) پیرايی

او دريافت كه  .كرد وتحلیل تجزيه را فقرزدا رشد شاخص(  2111)  پرنیا و كاكوانی روش از

مقدار فقر در طی دوره برنامه اول كاهش يافته است. با تجزيه تغییرات در فقر به اثر خالص 

رشد و اثر خالص نابرابري، مشخص شد كه هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايی و 
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ی اثر خالص نابرابري بر فقر مثبت بوده است. شاخص هم در كل كشور، اثر خالص رشد منفی ول

-گرير-رشد فقرزدا كه به وسیله شاخص هاي فقر مانند سرشمار، شكاف فقرو فوستر

( محاسبه شد، نشان داد كه رشد Foster‚ Greer‚ Thorbecke Index‚ 1984توربک)

  اقتصادي در مناطق شهري و كل كشور به نفع فقرا بوده است.

 در درآمد توزيع و رشد رابطه بررسی" عنوان تحت اي مقاله در(  3184)  كارانهم و ابريشمی

 آزمون و گرنجر علیت آزمون اساس بر را اقتصادي رشد و نابرابري متغیرهاي بین رابطه "ايران

 نتايج. دهد می قرار بررسی مورد 3151 – 83 زمانی دوره در يوسیلیوس - يوهانسن همگرايی

 رشد به درآمد نابرابري سمت از طرفه يک علی رابطه يک كه میدهد نشان آزمون از حاصل

 اما است، اقتصادي رشد در تغییرات علت نابرابري، تغییرات ديگر عبارت به. دارد وجود اقتصادي

 نمیتوان را نابرابري به اقتصادي رشد سمت از علیت رابطه آزمون، همین نتايج اساس بر

 خود الگوي كمک به و زمانی سري اطالعات از استفاده با تحقیق اين عالوه به. پذيرفت

 بین بلندمدت تعادلی رابطه يوسیلیوس، - يوهانسن انباشتگی هم آزمون و برداري رگرسیون

. است آورده دست به سرمايه ناقص و كامل بازار هاي الگو اساس بر را رشد و نابرابري متغیرهاي

 سبب بلندمدت در درآمد نابرابري افزايش كه دهد می نشان آزمون از آمده دست به نتايج

 .میشود اقتصادي رشد كاهش

 بلندمدت رابطه بررسی به اي مقاله در(  3184) رنجبركی علی و عادلی مهدوي محمدحسین

 نتايج. اند پرداخته 3181 تا 3147 هاي سال طی ايران در درآمد توزيع و اقتصادي رشد بین

 رابطه يک و نیست صادق ايران در دوره اين در كوزنتس فرضیه كه دهد می نشان تحقیق اين

( جینی ضريب) درآمد نابرابر توزيع شاخص و اقتصادي رشد میان مثبت، بلندمدت همگرايی

 و متقابل تأثیري وجود دهنده نشان متغیر دو بین گرنجري علیت آزمون همچنین دارد؛ وجود

 .آنهاست بین دوطرفه

 دوره براي را  ايران در درآمد نابرابري و فقر بر اقتصادي رشد اثر( 3185) قناعتیان و پیرائی

 حاكی آمده بدست نتايج. اند نموده بررسی روستايی و شهري مناطق در 3182 تا 3174 زمانی

 يافته كاهش بررسی مورد دوره در ايران روستايی و شهري مناطق در فقر شمول كه است آن از

 منحنی به توجه با همچنین.است كرده پیدا ايشافز روستايی مناطق در فقر عمق و شدت و

 مشاهده ، نابرابري و رشد بین ي مبادله و فقر معادل رشد هاي نرخ و فقر-رشد و رشد اصابت

 ضعیف بطور روستايی و شهري مناطق در نظر، مورد هاي سال طی اقتصادي رشد كه شده
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 را نابرابري بر اثرمعكوس فقر، بر رشد اثر انكه بدلیل ،3177 سال در تنها.است بوده فقرزدا

 .است بوده فقر كننده تشديد عبارتی به و فقیر ضرر به رشد نكرده، جبران

 از استفاده با " ايران اقتصاد در فقر بر اقتصادي رشد تاثیر " مقاله در( 3186) پروين سهیال

 شاخص و درآمدها میانگین به نسبت ها شاخص اين كشش برآورد و فقر هاي شاخص تجزيه

 تحلیل را توزيع نابرابري و  اقتصادي رشد از فقر تاثیرپذيري پارامتريک، توابع طريق از نابرابري

 حساسیت از درآمد توزيع به نسبت كه فقري هاي شاخص كه دهد می نشان نتايج. است كرده

 را باالتري رشد نرخ فقر كاهش براي توربک، و گرير فوستر، شاخص نظیر برخوردارند، بیشتري

 طبقات براي درآمد، متوسط رشد افزايش سیاست دهد، می نشان مطالعه اين. كنند می توصیه

 درآمد توزيع بهبود اما ناپذيراست اجتناب امري فقر، از خروج جهت درآمدي، هاي گروه مختلف

 .بخشد می بهبود كلی حالت در را فقر هاي شاخص رشد، خالل در

 هايبخش رشد اثرگذاري اجتماعی، حسابداري ماتريس بكارگیري با( 3132) بانويی و پروين

 بخش 34 در فقر كاهش كه بود آن از حاكی نتايج. كردند پیگیري فقر كاهش بر را اقتصادي

 و خانوارها اجتماعی و اقتصادي هاي گروه درآمدهاي میانگین در تغییر عامل؛ دو از اقتصادي،

 بیش. پذيرد می ثیرأت مزبور، هاي گروه درآمد میانگین در تغییر به نسبت فقر شاخص كشش

 عمده كشاورزي،ساختمان، بخش رشد به مربوط ترتیب به خانوارها، فقر كاهش در سهم ترين

 قابل سهم آموزشی و مالی گري واسطه هاي بخش همچنین. است فروشی خرده و فروشی

 اين به. اند داشته همراه به فقر خط به نسبت خانوارها درآمدي شكاف كاهش در را توجهی

 .شود می تعريف فقرزدا مذكور هاي بخش رشد ترتیب

است، براساس سیستم معادالت همزمان  كه بكاررفته نوع مدلعالوه بر تفاوت در در اين مطالعه 

و از  تفاوت دارد رهاي استفاده شده در مدل با كارهاي انجام گرفته در اين زمینه كامالًمتغی نوع

در اين جا با وارد كردن پنج متغییر ابزاري اساسی سعی شده عوامل  تر است كهاين نظر جامع

به  هارمتغیتعداد در حالی كه در مطالعات مشابه  مشخص شودمؤثر بر رشد فقرزدا در كشور 

  .باشدمی 3131تا  3168سال ازمطالعه  زمانی دوره همچنین  و دنباشاين وسعت نمی
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 جمع بندی و نتیجه گیری -2-8

فصل سعی بر آن شد كه مبانی نظري موضوع پژوهش، پیشینه مطالعات انجام شده در در اين 

اين زمینه )چه در سطح خارج و چه در سطح داخل( بیان شود و همچنین بصورت كلی مفاهیم 

فقر، رشد و نابرابري تشريح گرديد و ضمن آن تاريخچه اي مختصر از تحوالت صورت گرفته 

بعد برآنیم تا به چگونگی سیماي كلی هريک از اين مفاهیم در براي هريک، ذكر شد. در فصل 

 ر بپردازيم.كشو
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 سومفصل 

 معرفی مدل

 و 

 شرح داده ها

 

 

 

 

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 



 
 

65 
 

 

 

 مقدمه

گیري هريک از آنها در رها و شاخصی كه براي اندازه، معرفی متغیاين فصل به معرفی مدلدر 

 شود.پرداخته می نظر گرفته شده است،

 

 

 معرفی مدل -9-4

معادله اول اثر فقر و نابرابري را بر  شده است.استفاده معادالت از يک سیستم در اين پژوهش 

رشد می سنجد. معادله دوم اثر فقر و رشد اقتصادي را بر نابرابري و معادله سوم اثر نابرابري 

بین فقر، رشد و  تعاملي نحوهاين پژوهش درآمدي و رشد اقتصادي را بر فقر محاسبه می كند. 

در قالب  3131تا  3168براي دوره را در ايران  نابرابري و تعیین عوامل مؤثر بر رشد فقرزدا

آمار به كار گرفته شده در اين پژوهش از مركز معادالت اقتصادسنجی مورد ارزيابی قرار دهد. 

فرم  است.آمار ايران، بانک مركزي، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گردآوري شده 

 تصريحی مدل به شرح ذيل می باشد:

 ̇t = α0 + α1gt + α2pt+ α3 ̇t-1 + AΩt+ εt (1-3)  

gt = β0 + β1 ̇t + β2pt + β3gt-1 + BΩt + vt  (1-2)  

pt = γ0 + γ1 ̇t + γ2 gt + γ3( ̇t ×  gt) + γ4pt-1 + CΩt   

+D( ̇t×Ωt) + ςt                                        (1-1)     
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 شامل متغیرهاي ذيل می باشد: Ωالزم به ذكر است كه بردار 

 

 

 معرفی متغیر

 ̇t نرخ رشد اقتصادی 

gt 
 ضریب جینی 

pt 
 شاخص سرشمار فقر 

 

ε،v 
 خطاهای برآورد

t 
 

 سال مورد نظر

 شیوه محاسبه معرفی متغیر

Govex 
 دولت اندازه 

جمع هزينه هاي جاري و عمرانی با تقسیم حاصل

 بر تولید ناخالص داخلی

 
Credit 

 
 توسعه مالی

تسهیالت داخلی به بخش بوسیله درصد 

 خصوصی از تولید ناخالص داخلی

 
Trade 

 
 باز بودن اقتصاد

به صورت درصد صادرات به عالوه واردات از 

 تولید ناخالص داخلی

 
Price 

 
 كنندهاز طريق تغییر در شاخص قیمت مصرف نرخ تورم

 
School 

 

 

 میزان تحصیالت
 با نرخ باسوادي
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 چرایی استفاده از مدل -9-2

كه سعی شده در اينجا  ي پژوهشی فابريزيو كارمیگنانی است برگرفته شده از الگون مدل يا

فقر را مورد  ابتدا رابطه علیت بین سه متغیر رشد، نابرابري و براي كشور ايران برآورد شود.

لزوم   ،اثبات شود متغیر هر دو بین دوسويه رابطه ي علّیدهیم. چنانچه وجود بررسی قرار می

 .شودمشخص می همزمان معادالت سیستماستفاده از 

  

 آزمون علیت گرنجری -9-9

 ( با ارائه مدل زير روشی را براي بررسی جهت علیت بین دو متغیر بیان نمود:3363گرنجر)

   ∑   
 
        + ∑       

 
         

 (3) 

   ∑   
 
        + ∑       

 
         

 (2) 

شود كه دار باشند، گفته میاز نظر آماري معنی   حال پس از برآورد مدل فوق اگر ضرائب 

دار باشند، نیز به لحاظ آماري معنی   است و اگر ضرائب    علیت  گرنجري متغیر    متغیر 

باشد. اگر تنها يكی از ضرائب معنی دار باشد، رابطه می   نیز علیت گرنجري متغیر    متغیر 

دار باشند، رابطه علیت دوسويه است و معناي علیت بین دو متغیر يک طرفه و اگر هر دو معنی

 د.وجود يک رابطه ي بازخوردي بین دو متغییر را می ده

 جدول زير رشداقتصادي و نابرابري در هاي داده از استفاده با گرنجري علیت آزمون نتايج

 .است شده گزارش

 (3168-3131(: نتايج آزمون دو طرفه علیت گرنجري)دوره مشاهدات 3-1جدول )

 

P-Value  آمارهF  يکفرضیه 

 باشد.رشد اقتصادي علیت گرنجري نابرابري نمی 6/15137 1111/1

 باشد.نابرابري علیت گرنجري رشداقتصادي نمی 744/214 1111/1

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

شود و اين به معنی در جدول فوق، هر دو فرضیه صفر گفته شده رد می Fبا توجه مقادير آماره 

 گرنجري علیت آزمون وجود علیت دو طرفه بین اين دو متغیر می باشد.از سويی ديگر نتايج

 .است شده گزارش جدول زير رشداقتصادي و فقر در هايبراي داده
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 (3168-3131(: نتايج آزمون دو طرفه علیت گرنجري)دوره مشاهدات 2-1جدول )

 هاي پژوهش: يافتهمنبع 

 

شود و اين ، هر دو فرضیه صفر گفته شده رد می Fدر جدول فوق نیز با توجه به مقادير آماره 

در انتها نتايج آزمون علیت  .فقر و رشد اقتصادي می باشدبه معنی وجود علیت دو طرفه بین 

 هاي نابرابري و فقر در جدول زير آمده است.گرنجري براي داده

 

 (3168-3131(: نتايج آزمون دو طرفه علیت گرنجري)دوره مشاهدات 1-1جدول )

 هاي پژوهشمنبع : يافته

 بهتر لذا است، برقرار متغیر هر دو بین دوسويه رابطه ي علّی يک كه است اين بیانگرنتايج  

 .شود استفاده همزمان معادالت ازسیستم متغیر اين سه بین رابطه بررسی در كه است

 

 معرفی دوره زمانی -9-1

تا  3168هاي مورد استفاده در اين پژوهش به صورت سري زمانی بوده و براي دوره هداد

 Eviews 8و در قالب سیستم معادالت همزمان براي كشور ايران با استفاده از نرم افزار 3131

 د.نبرآورد می شو

 شرح توصیفی داده های مورد استفاده -9-5

 يک از و ديگر زمانی مقطع به زمانی مقطع يک از رشداقتصادي و فقر و نابرابري بر موثر عوامل

 و متفاوت اقتصادي، و اجتماعی فرهنگی، محیطی، يهاويژگی بربنا ديگر، كشوري به كشور

 كه اند تأثیر گذار بوده عوامل مهمترين برخی از اين عوامل از تفاسیر اين با اما.  اندبوده متغیر

در ذيل به صورت  تاثیرات مهمی را بر جا بگذارند. اندتوانسته مختلف كشورهاي در و هادوره در

 ايم. وارد شده در مدل پرداختهابزاري متغیرهاي  كوتاه و مختصر به شرح 

P-Value  آمارهF  يکفرضیه 

 باشد.گرنجري فقر نمیرشد اقتصادي علیت 811/351 1111/1

 باشد.فقر علیت گرنجري رشداقتصادي نمی 5/2532 1117/1

P-Value  آمارهF  يکفرضیه 

 باشد.نابرابري علیت گرنجري فقر نمی 42/51924 1111/1

 باشد.فقر علیت گرنجري نابرابري نمی 417/25469 11125/1
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 اندازه دولت -9-5-4

 همواره نوسانات این که بوده نوساناتی شاهد اخیر دهه سه طی ایران اقتصاد در دولت اندازه

 را ثیراتأت این. است بوده ها تحریم و آن از پس بازسازی و جنگ نفتی، درآمدهای از ثرأمت

 که نحوی به دید؛ نفت از حاصل درآمدهای به دولت مالی منابع وابستگی در توان می خصوص به

 کاهش با و افزایش با دولت مخارج نفتی درآمدهای افزایش زمان در دهد می نشان ها بررسی

 از تأثیرپذیری این .است بوده مواجه کاهش با نیز دولت اندازه و مخارج نفتی درآمدهای

 مداخالت جز ای نتیجه و شده ثباتی بی ایجاد موجب همواره ایران اقتصاد در نفتی های تکانه

  28.است نداشته بر در را دولت اندازه از بیش

 

 روند تغییرات اندازه دولت در طی دوره مورد بررسی -3-6نمودار

 : بانک مركزي ايران منبع

 نوسانات توان می ساله 1 جنگ از پس درست یعنی 8661 سال از دولت اندازه روند بررسی با

 اول برنامه های سال نمودار نشان می دهد که  اندازه دولت در داد. توضیح را معیار این در

 به هااست با این حال، در طی این سال نداشته چشمگیری تحوالت( 8661-8672) توسعه

 داشته نامحسوسی افزایشی روند دولت اندازه شاخص دولتی های شرکت گسترش و ایجاد دلیل

 .است یافته افزایش 8672 سال در درصد 2 به برنامه اول سال در درصد 5/2 رقم از و است

 اقتصادی رکود پی در. است بوده برخوردار افزایشی روند از توسعه دوم برنامه در دولت اندازه

 اندازه 8677 و 8676های سال در خام نفت صدور محل از دولت درآمدهای کاهش از ناشی

 اندازه متوسط. است بوده نزولی 8671  سال طی وقفه یک ساله در با دولت در طی این سال و

 توسعه سوم برنامه اجرای در طی دوره .است بوده درصد 6/2و 7/5 ترتیب به دوره این در دولت
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و روند افزایشی  همراه یافت افزایش نیز دولت مخارج اقتصادی، رونق خاطر به (8672-8616)

اندازه دولت  (8613-8611) توسعه چهارم برنامه اجرای دوره محسوسی داشته است. نهایتاً در

 در بود، داخلی ناخالص تولید افزایش از دولت بیش با نوساناتی همراه شد اما چون مخارج

 .است بوده 8617 سال آن در میزان شد و بیشترین افزایش مواجه با نسبت این نهایت

 توسعه مالی -2 -9-5

از نسبت درصد اعتبارات به بخش خصوصی بر تولید ناخالص  مالیمتداول ترين شاخص توسعه

در به كارگیري امكانات  تواند كارايی سیستم بانكیاين شاخص می .آيدداخلی به دست می

-بزرگتر شدن اين شاخص نشان می بخش خصوصی در ارتباط با رشد اقتصادي را بیان نمايد.

است.  با توجه به نمودار زير در سال هاي  دهد كه كارايی بخش بانكی در توسعه مالی بهتر شده

دولتی در هاي غیراخیر بهبودي نسبی در وضعیت مالی ايجاد شده است. افزايش سهم بانک

ها، كاهش تمركز در بخش صنعت بانكداري، افزايش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانک

توان از جمله را میهاي بخش غیر دولتی بانكی و افزايش نسبت تسهیالت اعطايی به سپرده

 . 32عوامل بهبود نسبی توسعه مالی كشور ذكر كرد

 

 روند تغییرات توسعه مالی در طی دوره مورد بررسی 5-1 نمودار

 ايران منبع : بانک مركزي
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از مقادير  71نسبت به دهه ي  81ي دهد كه اين شاخص در طی دههنشان می 2-4نمودار 

بیشترين  3131كه در كل دوره مورد بررسی در سال بیشتري برخوردار بوده است. هر چند 

 مقدار را به خود اختصاص داده است.

  اقتصاد درجه باز بودن -9-5-9

يكی از موارد مهمی كه در زمان آزادسازي تجاري و افزايش حجم تجارت بايد در نظر گرفت 

بین آزاد سازي و  هاي فقر و توزيع درآمد است. به اعتقاد برخی از محققان،تأثیر آن بر شاخص

فقر ارتباط معنی داري وجود دارد. برخی از اين مطالعات بر نقش مثبت جهانی شدن بر كاهش 

 34.برخی نیز بر نقش منفی اين آزادسازي بر كاهش فقر اشاره می نمايند و 31فقر تاكید دارند

ی اين موضوع هاي متفاوت در بررسالبته اين اختالف نظر بیشتر به دلیل استفاده از متدولوژي 

با اين حال به اعتقاد بیشتر اقتصاددانان در دراز مدت، اقتصادهاي باز نسبت به  می باشد.

اقتصادهاي بسته تأثیر بهتري بر كاهش فقر دارند، اما ممكن است در كوتاه مدت آزادسازي 

  35دد.یجه فشار بیشتر به قشر فقیر گرتجارت منجر به نابرابري بیشتر در توزيع درآمد و در نت

 

 روند تغییرات درجه باز بودن تجارت در طی دوره مورد بررسی-6-1نمودار

 : بانک مركزي ايرانمنبع 

تولید  به صادرات و واردات جمع حاصل) داخلی ناخالص محصول از خارجی بازرگانی سهم

زمینه ترين شاخص در اين و متداول دهدمی نشان را اقتصاد بودن باز درجه کهناخالص داخلی( 

. با توجه به نمودار است شده داده نشان باال نمودار در 8622 الی 8652 دوره برای می باشد
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درجه باز بودن تجارت ایران در طی دوره مورد نظر تقریباً روندی نزولی داشته است. اگر چه  در 

به کاهش روند تجارت ایران رو به افزایش است اما در  طی سال های بعد رو  8657ابتدا تا سال 

به بعد به یک مقدار تقریباً ثابت  8673می رود و این روند همچنان ادامه یافته تا اینکه از سال 

و پایین  8656رسیده است. مطابق با نمودار باالترین میزان باز بودن تجارت مربوط به سال 

 26باشد.می 8611ترین آن مربوط به سال 

 تورم -9-5-1

گذاري، رشد اد كالن و بنابراين تحريک سرمايهثبات در اقتص كاهش تورم می تواند با ايجاد

بلندمدت را افزايش دهد. اگر چه ارتباط میان نابرابري درآمدي و رشد به لحاظ تجربی و نظري 

روشن نیست ولی اصوالً انتظار می رود رشد بلندمدت باالتر، نابرابري درآمد را كاهش دهد لذا 

تورم، به دنبال كاهش رشد بلند مدت، نابرابري افزايش يابد. پیش بینی می شود كه با افزايش 

اما اثر مثبت كاهش تورم بر رشد تنها به كشورهايی با تورم اولیه باالمربوط می شود. در 

اقتصادهايی با تورم متوسط و پايین، غیر محتمل است كه تورم درجه اي از بی ثباتی اقتصاد 

ي و در نتیجه رشد بلندمدت را كاهش دهد.مطالعات كالن را به وجود آورد كه سرمايه گذار

 تجربی فراوانی مؤيد اين امر است. 

 

 دوره مورد بررسی روند تغییر در نرخ تورم در طی-7-1نمودار 

 منبع : مركز آمار ايران

از طرفی شوک هاي مكرر تورمی ممكن است نابرابري درآمدي را افزايش دهد. بدين دلیل كه 

اقتصادي عدم اطمینان را افزايش می دهد و در نتیجه موجب كاهش سرمايه نوسانات باالي 

براي محاسبه نرخ تورم از درصد تغییرات در شاخص  .گذاري شده و رشد را به تأخیر بیندازد
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استفاده شده كه اين اطالعات از مركز آمار ايران جمع  76قیمتی مصرف كننده در سال پايه 

. همانگونه كه در نمودار نشان نرخ تورم نشان داده شده است باالآوري شده است. در نمودار 

با پايان يافتن جنگ نرخ  توجه برخوردار بوده است. نرخ تورم از نوسانات قابلاست داده شده 

اما پس از آن نرخ تورم با شتاب بااليی افزايش يافته، به نحوي كه در است تورم كاهش يافته 

سپس نرخ تورم مجددا به سرعت كاهش  .گذرد یز میدرصد ن 51مرز  از 74اواسط سال 

رسد. در مجموع میانگین نرخ تورم  درصد می 38يابد و در پايان دوره سازندگی به محدوده  می

درصد بوده است. در دوره اصالحات نرخ تورم تا  1/24در دوره هشت ساله سازندگی برابر 

كند. نرخ تورم در دوره هشت ساله  ی میحدودي مهار شده و دوره نسبتا با ثبات و همواري را ط

درصد بوده است. در دوره بعد از اصالحات نرخ  8/34اصالحات در مجموع به طور میانگین برابر 

رسیده و پس از آن  87درصد در اواسط سال  11تورم طی يک روند صعودي پرشتاب به مرز 

كند.  درصد نوسان می 31درصد كاهش يافته و پس از آن در محدوده  8با سرعت به كمتر از 

درصد بوده  5/35برابر  83نرخ تورم به طور میانگین در دوره پس از اصالحات تا اواسط سال 

 است. 

 نرخ باسوادی -9-5-5

 كه دارند رشد فرايند در انسانی سرمايه نقش بر اقتصادي تاكید رشد نظري هايمدل از بسیاري

 اين در. نمود اشاره مارتین ساالي و مولیگیان بكر، هاي لوكاس، مدل به توان می آنها جمله از

 جزء مهمترين كه باشد می انسانی سرمايه آموزشی جنبه عنوان به برخورداري تحصیلی ها مدل

 بیان براي متعددي هاي شاخص كه دارد آن از حكايت تجربی مطالعات. شود می نیزقلمداد آن

 باسوادي،تعدادنرخ نام،ثبت نرخ. گیرندمی قرار استفاده مورد برخوداري تحصیلی

متداولترين  تحصیلی سالهاي متوسط و آموزشی ي ها هزينه ها،تكنسین و متخصصان،مهندسان

باشند كه ما در اينجا از شاخص نرخ باسوادي بهره می  می شده گرفته كار به هاي شاخص

 باالتر و ساله 6 جمعیتكل  به باسواد افراد تعداد باسوادي، نرخ براي تعريف ترين رايج گیريم.

 سرمايه انسانی براي سطح بعد از شاخصی كه است آن باسوادي نرخ هاي ويژگی از يكی .است

 در آن لذا محاسبه ،است محاسبه قابل سرشماري انجام با باسوادي نرخ كه آنجا از. باشد می

هاي سالنامهاين بخش از بانک مركزي و اطالعات  .گیردمی صورت مدتبلند زمانی فاصله هاي

 .آماري منتشرشده توسط مركز آمار ايران جمع آوري شده است
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 تغییرات نرخ باسوادي در طی دوره مورد بررسی روند -7-1نمودار

 سالنامه هاي آماري مركز آمار  -بانک مركزي : منبع 

 

روندي  گونه كه در نمودار باال شاهد هستیم نرخ باسوادي در تمام دوره مورد نظر دارايهمان 

دهنده رشد نرخ باسوادی به ویژه در بیست  به روشنی نشانباشد و نمودار تقريباً صعودي می

که در  ه استدرصد افزایش یافت 5/72به  یسوادبانرخ  8675در سال  .باشد سال اخیر می

ی در سوادبانرخ  8615در سال  .دهد درصد افزایش را نشان می1/87، 8665مقایسه با سال 

توان  ا عنایت به ارقام مورد اشاره میب کهرسد درصدی می 8/5رشدبه  8675سال  مقایسه با

ساله نرخ رشد باسوادی نسبت به ده سال قبل از آن شتاب  82اظهار داشت که در این دوره 

رسد که باالترین رقم می  6/17نرخ باسوادی به 8611در سال . را به خود گرفته است کمتری

 .باشدیمورد نظر مدر طی دوره 
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 جمع بندی و نتیجه گیری -6 -9

مؤثر بر رشد فقرزدا در ايران  در اين فصل الگوي مناسب اقتصاد سنجی جهت بررسی عوامل 

تشريح گرديد. علت استفاده از مدل ذكر شده است.  همین طور تعريف عملیاتی متغیرها و 

ن هستیم كه  آدر فصل بعد بدنبال هاي مورد استفاده در اين الگو شرح داده شد. سپس داده

   گیرد.هاي الزم نیز انجام و تحلیل ل تخمین زده شدهمدل معرفی شده در اين فص
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 مقدمه

-شوند . متغیرهاي درونزا و متغیردر مدل به دو دسته عمده تقسیم میهاي مورد استفاده رمتغی

هاي برونزا. گروه اول شامل فقر، نابرابري درآمدي و رشد اقتصادي می باشند و گروه دوم شامل 

در ابتدا  نها در فصل پیشین اشاره شد.آمتغییرهاي با وقفه و متغییرهاي ابزاري كه به اسامی 

 پیش از انجام هرگونه تحلیل و تخمین وضعیت مانايی  متغیرها و درجه هم انباشتگی آنها مورد

ضرائب براي برآورد  (2sls)آزمون قرار می گیرد. سپس از روش حداقل مربعات دو مرحله اي

 چارچوب معادالت همزمان براي اقتصاد ايران كنیم و مدل را دراستفاده میمعادالت الگو 

-هاي پیشنهادي میائه سیاستبندي نتايج تحقیق و ارجمعدر پايان به  و ن می زنیمتخمی

 پردازيم.

 

 

 آمار توصیفی -1-4

نامند. به عبارت ديگر، كنند آمار توصیفی میها را پردازش میهايی كه دادهمجموعه روش

آوري شده را تنظیم و خالصه كرد. وقتی كه توان با آنها اطالعات جمعهايی كه میروش

كه  دهی و خالصه نمود به طوريشوند، ابتدا بايد آنها را سازمانآوري میاطالعات تحقیق جمع

ها، دهی دادهرود. در سازمانهاي آمار توصیفی به كار میقابل درک باشند به همین دلیل روش

باشد. مرحله بعد، محاسبه ها براساس يک معیار منطقی میسازي داده اولین گام مرتب

هاي اطالعات تحقیق را تعیین هاي مركزي و پراكندگی و... است. آمار توصیفی ويژگیشاخص

در جداول كه در ادامه آورده شده است،آمار توصیفی تمامی متغیرهاي استفاده  كند.یوبیان م

 شده در مدل محاسبه شده است.
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 زاي مورد استفاده در مدل: آمار توصیفی متغیرهاي درون(4-1جدول ) 

 منبع: يافته هاي پژوهش

 مورد استفاده در مدل ابزاري: آمار توصیفی متغیرهاي (2-1جدول ) 

 Govex Credit Trade Price School شاخص هاي آماري

 2/83 53/33 53/48 83/22 88/32 میانگین

 81 4/37 73/43 33/3 82/7 میانه

 1/87 4/43 15/77 77/83 33/43 حداكثر

 2/67 3 84/4 32/1 15/1 حداقل

 57/5 51/3 16/38 64/28 68/31 انحراف استاندارد

 -36/1 62/3 -16/3 22/3 35/1 چولگی

 33/1 75/5 37/4 13/1 57/2 كشیدگی
 12/1 26/5 37/5 83/35 24/1 (j-B)برا -جارگآماره 

 33/1 1111/1 17/1 17/1 38/1 حد احتمال

 21 21 21 21 21 مشاهدات
 منبع: يافته هاي پژوهش

میانه هستند. براي مثال میانگین تغییرات در تولید هاي مركزي، میانگین و از جمله شاخص

گر اين است باشد و بیانمیلیارد ريال می 57111، 3168-3131هاي ناخالص داخلی طی سال

 Yt gt شاخص هاي آماري
 

pt 
 

 -82/1 -1114/1 57111 میانگین

 -21/3 113/1 57313 میانه

 46/5 12/1 31522455 حداكثر

 -57/4 -13/1 -3147581 حداقل

 33/2 13/1 4112312 انحراف استاندارد

 73/1 -34/1 -13/1 چولگی

 43/2 41/2 33/5 كشیدگی

 81/7 15/1 31/2 (j-Bبرا ) -جارگآماره 

 14/1 81/1 133/1 حد احتمال

 21 21 21 مشاهدات
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میلیارد ريال بوده  57111كه به طور متوسط طی اين دوره تغییرات در تولید ناخالص داخلی 

اخلی، طی اين دوره اين متغیر بین است. با توجه به حداكثر و حداقل تولید ناخالص د

میلیارد ريال در نوسان بوده است. ساير متغیرها نیز به همین  -3147581تا 31522455

 شود.صورت بیان می

چولگی و كشیدگی توزيع متغیر را با چولگی و كشیدگی توزيع نرمال   Jarque – Beraآماره 

كند كه آيا توزيع متغیرها از توزيع نرمال متفاوت است يا خیر. مقايسه می كند و آزمون می

درصد باشد، فرضیه  5كمتر از  P-Valueفرضیه صفر اين آزمون نرمال بودن است. بناباين اگر 

فرضاً و با توجه به جدول  شود. براي نرمال بودن متغیر بايد فرضیه صفر تأيید شود.رد می   

است پس 13/1آن نیز  p-valueو  81/7برا،  -لی آماره جارکبراي متغیر تولید ناخالص داخ

معیاري از  37چولگی شود، و اين يعنی اين متغیر داراي توزيع نرمال است.تأيید می   فرضیه 

 وجود يا عدم وجود تقارن تابع توزيع است.

 براي يک توزيع متقارن چولگی صفر و براي يک توزيع نامتقارن با كشیدگی به سمت مقادير

تر مقدار چولگی باالتر چولگی مثبت و براي توزيع نامتقارن با كشیدگی به سمت مقادير كوچک

منفی است. براي مثال تولید ناخالص داخلی داراي چولگی به سمت چپ است و شاخص 

معیاري از برآمدگی منحنی در  38سرشمار فقر داراي چولگی به سمت راست است.كشیدگی

است كه از مقدار كشیدگی  41/2اي مثال كشیدگی ضريب جینی ي در ماكزيمم است. برنقطه

 33/5تر است. و يا كشیدگی تولید ناخالص داخلی برابر باشد،كممی 1توزيع نرمال كه برابر 

 است كه از مقدار توزيع نرمال بیشتر است.

 های اقتصادسنجیآزمون -1-2

مورد نیاز انجام  سنجیهاي حاصل از مدل هاي برآوردي، آزمون به منظور اطمینان از نتايج

 شده است.
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-  Skewedeness 
98
 -  Kurtosis 
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 آزمون مانایی  -1-2-4

از آزمون  مدل در استفاده مورد زمانی سري متغیرهاي نامانايی يا به مانايی دستیابیبراي 

ADF  براي         در مقابل فرضیه          استفاده شده است. فرضیه اين آزمون

 . تمام متغیرهاي مدل بررسی شده است. نتايج اين آزمون در جداول ذيل آمده است

 براي متغیرهاي درون زا با عرض از مبدأ ADF( : آزمون  9-1جدول ) 

 سطح معناداري وضعیت مانايی بحرانی مقدار مقدار آماره ديكی فولر نام متغیر رديف

4 Yt 7/5 7/1  
I(0) 

 

33% 

 

2 
 
gt 

 

8/1 
7/1  

I(0) 
33% 

 

9 
 
pt 

 

18/4 

 

76/1 
 
I(0) 

33% 

 منبع : يافته هاي پژوهش

 براي متغیرهاي ابزاري با عرض از مبدأ ADF( : آزمون  1-1جدول ) 

 رديف

 
 سطح معناداري وضعیت مانايی مقدار بحرانی فولرآماره ديكی مقدار  نام متغیر

4 Govex 82/1 12/1 
 

I(0) 
35% 

 

2 
 

Credit 
62/4 81/1 

 

I(0) 
33% 

9 Trade 25/4 81/1 
 

I(0) 
33% 

1 

 
Price 41/1 11/1 

 

I(0) 
35% 

5 School 31/4 81/1 
 

I(0) 
33% 

 منبع: يافته هاي پژوهش
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ي قدرمطلق مقادير بحرانی با مقدار آماره ديكی می دهند كه با مقايسه جداول ارائه شده نشان

، 13/1دار مبنی  بر وجود ريشه واحد براي برخی از متغیرها در سطوح معنی   فرضیه  فولر

 شود و اين متغیرها مانا هستند. رد می 31/1و  15/1

 همخطی آزمون  -1-2-2

. آوريممی دست متغیرها را به بین همبستگی ضرايب ماتريس موضوع اين تشخیص براي

 توضیحی متغیرهاي همخطی وضعیت بررسی .دهندمی نشان را همبستگی ضرايب جداول زير

 شديد روبرو همخطی مشكل با معادالت اين از هیچكدام كه دهدمی نشان برآوردشده معادالت

 نیستند.

 (: ضرايب همبستگی بین متغیرهاي ابزاري5-4جدول )

 School Trade Price Credit Govex متغیرها

School 3 15/1- 24/1- 17/1 44/1 

Trade 15/1- 3 36/1 117/1 113/1 

Price 24/1 36/1 3 23/1- 11/1- 

Credit 17/1 117/1 23/1- 3 53/1 

Govex 44/1 113/1 11/1- 53/1 3 
 منبع: يافته هاي پژوهش 

  

 ضرايب همبستگی بین متغیرهاي درون زا(: 6-4جدول )

 يافته هاي پژوهشمنبع: 

 

 

 p g Y متغییرها

p 3 16/1- 31/1- 

g 16/1- 3 13/1 

Y 31/1- 13/1 3 
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زا كمتر از يک می باشد درون ( مقدار ضريب همبستگی بین متغیرهاي7-5با توجه به جدول )

 شديد روبرو همخطی مشكل با مدل كه دهدمی نشان اين متغیرها همخطی وضعیت بررسیلذا 

 .نیست

 آزمون تعیین وقفه بهینه -1-2-9

 بیزين -شوارز آكائیک و معیارهاي از مدل متغییر هاي درون زاي بهینه وقفه تعیین براي

 شده گزارش 7-4 جدول در اين از استفاده با الگو بهینه وقفه تعیین نتايج. كنیممی استفاده

 .است

 رشد اقتصادي تعیین تعداد وقفه بهینه براي (: 7-4جدول )

 تعداد وقفه معیار آكائیک بیزين -معیار شوارتز 

25/5 35/5 5 

21/5 33/5 4 

31/5 11/5 1 

43/5 13/5 2 

62/5 51/5 3 
 منبع: يافته هاي پژوهش

 براي بنابراين،. دندهمی نشانوقفه بهینه  را يک وقفه بیزين -شوارز و آكائیک معیار دو هر

 ر رشد اقتصادي استفاده می شود.از وقفه يک براي متغی مدل برآورد

 تعیین تعداد وقفه بهینه براي ضريب جینی (: 8-4جدول )

 تعداد وقفه معیار آكائیک بیزين -معیار شوارتز 

28/6 18/6 5 

12/6 42/6 4 

13/6 43/6 1 

13/6 43/6 2 

41/6 51/6 3 
 منبع: يافته هاي پژوهش
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 وقفه بیزين -شوارز و آكائیک معیار دو هرهمانگونه كه نتايج نشان می دهد براي ضريب جینی 

از وقفه يک براي اين  مدل برآورد براي بنابراين،. دندهمی نشانبه عنوان وقفه بهینه  را يک

 متغیر استفاده می شود.

 تعیین تعداد وقفه بهینه براي شاخص سرشمار فقر (: 3-4جدول )

 تعداد وقفه معیار آكائیک بیزين -معیار شوارتز 

31/5 11/5 5 

42/5 12/5 4 

74/5 64/5 1 

37/5 87/5 2 

33/5 83/5 3 
 منبع: يافته هاي پژوهش

وقه بهینه براي شاخص  را يک وقفه بیزين -شوارز و آكائیک معیار دو هرو نهايتاً در جدول باال 

-وقفه يک براي اين متغیر استفاده می از مدل برآورد براي ،پس. دندهمی نشان سرشمار فقر

 شود.

 معادالت همزمان -1-9

هاي چند متغیره معادالت همزمان به لحاظ ساختاري متفاوت با رگرسیوناز آنجا كه سیستم 

هاي چند متغیره نباشد.به است، ممكن است تأمین كننده فروض كالسیک حاكم بر رگرسیون

هاي سیستم معادالت همزمان اين است كه متغیر وابسته دريک عنوان مثال يكی از مشخصه

شود . چنین متغیر اي ديگر از سیستم ظاهر میدلهمعادله به عنوان متغیري توضیحی در معا

اي كه در آن به عنوان متغیر توضیحی وارد شده توضیحی ممكن است با جمله پسماند معادله

است همبسته باشد و همبسته بودن متغیر توضیحی با جمله پسماند در يک معادله، فرض 

شرايطی استفاده از برآوردگرهاي )گجراتی( در چنین  كندرا نقض می،cov(ui,xi)=0كالسیک

-حداقل مربعات معمولی منجر به نتايجی می شود كه نه تنها اريب  است، بلكه ناسازگار نیز می

باشد. يعنی حتی اگر حجم نمونه به سمت بینهايت میل كند، باز هم برآوردگرهاي حداقل 

مدل معادالت همزمان قادر  براي اينكه شوند .مربعات معمولی با مقادير حقیقی جامعه برابر نمی

به توضیح سه متغیر درون زا باشد، سه رابطه و يا معادالت رفتاري مورد نیاز است كه در اينجا 
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درصد تغیرات ساالنه فقر و ضريب جینی و تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهاي درون زا  

  . در نظر گرفته شده است و سه معادله نیز براي آنها بیان شده است

 مسئله ی تشخیص -1-1

جهت انجام آزمون تشخیص بايد دو شرط درجه )شرط الزم( و شرط ترتیب )شرط كافی( مورد 

 K-kو  g-1ها محاسبه ترين روشبررسی قرار گیرند. براي بررسی شرط درجه يكی از ساده

زا و تعداد متغیرهاي از پیش به ترتیب نمايانگر تعداد متغیرهاي درون kو  gها است كه در آن

از پیش معین موجود  نمايانگر تعداد متغیرهاي Kمعین موجود در معادله تحت بررسی است و  

 در الگو است.

 نتايج مسئله تشخیص مدل(: 31-4جدول ) 

 منبع: يافته هاي پژوهش

 =K-k باشد، معادله كمتر از حد مشخص است، اما اگر    K-k< g-1به اين صورت كه اگر 

g-1   باشد، معادله دقیقا مشخص و اگرK-k > g-1    .باشد، معادله بیش از حد مشخص است

متغیر  G معادله و Gبرقراري شرط ترتیب نیز بر اين اساس است كه در يک الگوي داراي 

مربوط به  (G-1) (G-1)  زا اگر  و فقط اگر بتوان حداقل يک دترمینان غیر صفر از وجهدرون

اما لحاظ شده در ساير  -معین خارج از معادله تحت بررسی زا و از پیشضرايب متغیرهاي درون

را به دست آورد، معادله مورد نظر مشخص خواهد بود. بنابراين با توجه به توضیحات  -معادالت 

جود در سیستم دقیقاً مشخص مو داده شده بر اساس دو شرط درجه و ترتیب هر سه معادله

 .برآورد استفاده می شودبراي   2slsهستند كه در اين پژوهش از روش 

 

 

تعداد متغیرهاي درونزاي  قابلیت تشخیص

 معادله منهاي يک

(m-1) 

پیش تعیین شده  تعداد متغییرهاي از

 خارج مانده از معادله

(K-k) 

شماره 

 معادالت

 3-1 2 2 دقیقاً مشخص
 2-1 2 2 دقیقاً مشخص
 1-1 2 2 دقیقاً مشخص
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 برآورد مدل -1-5

 و رشد اثر مستقیم اوالً شده است تااز يک سیستم با سه معادله درون زا استفاده  در اين مدل

 اثر بازخوردي)انعكاسی( فقر بر نابرابري و رشدثانیاً ، شودنابرابري درآمد بر فقر اندازه گیري 

و در نهايت كانال هاي مختلفی كه از طريق آنها سیاست هاي اقتصادي می  نشان داده شود

معادله اول اثر فقر و نابرابري را بر رشد اقتصادي  .، لحاظ شودتوانند به كاهش فقر كمک كنند

سنجد. معادله دوم اثر فقر و رشد اقتصادي را بر نابرابري درآمدي و معادله سوم اثر نابرابري می

هاي اقتصادي بر هر كند. براي بررسی اثر سیاستاقتصادي را بر فقر محاسبه میدرآمدي و رشد 

در دو معادله اول به تنهايی در نظر گرفته شده است  (Ω)كدام از فقر، نابرابري و رشد، متغییر

اثر غیر  (Ω ys× Δ)اما در معادله سوم عالوه بر حضور خود متغیر، از طريق عبارت تعاملی 

داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش به  مستقیم اين سیاست ها بر فقربررسی می شود.

براي كشور ايران با استفاده از نرم افزار  3131تا  3168صورت سري زمانی بوده و براي دوره 

Eviews  و با روشSLS2.برآورد شده است. نتايج برآورد هر معادله در جداول زير آمده است 

 متغیر وابسته )رشداقتصادي( –( : معادله اول 33-4جدول )

 مقداراحتمال tي آماره انحراف معیار ضريب متغیر

 1111/1 66/1 46/3 -11353/51 مقدار ثابت
g 435881/2- 77/3 23/1- 1111/1 

p 116334/1- 61/5 58/6- 1111/1 

School 124111/1 24/3 63/2 1123/1 

Trade 127516/1 37/3 14/2 1111/1 

Price 361584/1- 67/3 83/3 1114/1 

Credit 111675/1 33/3 76/2 1111/1 

Govex 116653/1- 11/4 66/2- 1117/1 

B1(-1) 836266/1 17/3 61/7 1111/1 

                 6121/344              F= 31/1                           R2(adj)=36/1 R2= 

                   32/2                                   D.W= 11111/1 Prob(F-statistic)= 
 منبع: يافته هاي پژوهش
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تجارت،  بازبودن ثابت، ضريب جینی، شاخص فقر، آموزش، جمله P-Value (33-4) در جدول

 tهمچنین مقدار آماره  .است تركم 15/1 از همگی و اندازه دولت مالی توسعه تورم، شاخص

 اين طبق. هستند دارمعنا آماري نظر از ضرايب همه بنابرايند، اشمی ب 2باالتر از  ها همه متغیر

 تورم كه درصورتی دارد رشد اقتصادي بر مثبت اثر 127516/1 ياندازه به تجارت بازبودن مدل

 رابطه تورم و رشداقتصادي بین يعنی رشداقتصادي دارد بر منفی اثر -361584/1 ياندازه به

يب اضر عالمتعريف شده در فصل اول تطبیق دارد. دارد كه اين با فرضیات ت وجود عكس

رها منجر به افزايش دو اين متغیبه اين معنی كه هر مقدار مثبت است. توسعه مالی و  آموزش

در مورد توسعه در رابطه با آموزش مطابق با فرضیات ما می باشد اما  شوند كهرشد اقتصادي می

اندازه دولت منفی است كه  ضريب همچنین عالمت مالی فرضیه بیان شده نقض می گردد.

از سويی ديگر چنانچه انتظار  نشان دهنده رابطه منفی بین اين متغیر و رشد اقتصادي است.

دهد اگر نابرابري افزايش يابد، رشد می رفت عالمت ضريب جینی منفی است كه نشانمی

يابد و اين با فرضیات ما در تطابق است. عالمت ضريب شاخص فقر نیز كاهش می اقتصادي

رفت، منفی است و معرف آن است كه بین فقر و رشد اقتصادي رابطه همانگونه كه انتظار می

2عكس وجود دارد. 
R رشد  در تغییرات درصد 36/1 از بیش كه است اين يدهندهنشان مدل

2 .شودمی داده توضیح مدل، توضیحی متغیرهاي يبوسیله اقتصادي
R 31/1 نیز شده تعديل 

2 با آن اختالف و باشدمی درصد
R را مدل دهندگی توضیح باالي قدرت اين كه نیست، زياد 

جدول، فرضیه صفر رد  Fمحاسبه شده و مقايسه آن با آماره  Fبا توجه به مقدار  دهد.می نشان

  DWهمچنین آماره  .شودرگرسیون پذيرفته میداري كل شود، بنابراين فرضیه معنینمی

 دهد هیچ گونه مشكل عمده همبستگی وجود ندارد.است، كه نشان می 32/2برابر
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 متغیر وابسته )ضريب جینی( –( : معادله دوم 32-4جدول )

 مقداراحتمال tي آماره انحراف معیار ضريب متغیر

 1111/1 13/7 17/1 -216737/1 مقدار ثابت

 ̇ 113845/1- 18/3 14/2- 1111/1 

p 13453/1   56/3 15/3 1133/1 

School 111234/1- 13/1 83/8- 1111/1 

Trade 331225/1 13/1 53/2- 1411/1 

Price 11571/1  85/4  38/4  1111/1  

Credit 111235/1-  66/1  86/5  1111/1  

Govex 111231/1  31/3  85/1  1113/1  

B2(-1) 515582/1-  31/5  14/2-  1111/1  

71/557              F= 81/1                           R2(adj)=88/1 R2= 

11/2                                  D.W= 11111/1 Prob(F-statistic)= 
  منبع: يافته هاي پژوهش

 از همگی  ،و تمامی متغیرهاي ديگر در معادله دوم ثابت جمله P-Value فوق نیز در جدول

 همه بنابرايند. می باش 2ها باالتر از همه متغیر tهمچنین مقدار آماره  . است تركم 15/1

نرخ تورم داراي رابطه  باز بودن اقتصاد و مدل اين طبق. هستند دارمعنا آماري نظر از ضرايب

 ياندازه آموزش بهاما  باشند كه با فرضیات داده شده مطابقت دارند.مثبت با ضريب جینی می

 عكس آموزش رابطه و بین ضريب جینی ضريب جینی دارد يعنی بر منفی اثر  -111234/1

كننده ترين عوامل تعییندر حقیقت تحصیالت از مهماين امر حاكی از آن است كه  دارد وجود

وري كار است و از آنجا كه نیروي كار، دستمزدي متناسب با بهرهوري نیرويكارآيی و بهره

كند، هرچه سطح تحصیالت فرد باالتر باشد، درآمد نسبی او نیز بیشتر دريافت مینهايی خود 

وري خود توانند بهره خواهد بود. لذا طبقه كم درآمد جامعه از طريق كسب بیشتر تحصیالت می

توسعه مالی منجر به كاهش . همچنین را ارتقاء داده و موقعیت خود را در بازار كار بهبود بخشند

2 .ه با فرضیه داده شده مغايرت داردرآمدي شده است كنابرابري د
R اين يدهندهنشان مدل 

 مدل، توضیحی متغیرهاي يضريب جینی بوسیله در تغییرات درصد 88/1 از بیش كه است
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2 .شودمی داده توضیح
R 2 با آن اختالف و باشدمی درصد 81/1 نیز شده تعديل

R نیست، زياد 

محاسبه شده و  Fبا توجه به مقدار  دهد.می نشان را مدل دهندگی توضیح باالي قدرت اين كه

داري كل شود، بنابراين فرضیه معنیجدول، فرضیه صفر رد نمی Fمقايسه آن با آماره 

دهد هیچ گونه است، كه نشان می 11/2برابر  DWهمچنین آماره  .شودرگرسیون پذيرفته می

 مشكل عمده همبستگی وجود ندارد.

 متغیر وابسته )شاخص سرشمار فقر( –( : معادله سوم 31-4جدول )

 مقداراحتمال tي آماره انحراف معیار ضريب متغیر

18216/37 مقدار ثابت  14/3  33/2  1111/1  

g 111873/1  31/2  25/6  1114/1  

 ̇ 135513/1-  85/7  14/5-  1111/1  

School 487236/3-  26/8  81/1-  1132/1  

Trade 112813/1  28/3  57/2  1113/1  

Price 184446/1  18/1  51/2  1111/1  

Credit 133181/1-  12/1  14/1  1113/1  

Govex 123283/1  43/7  84/2  1114/1  

B3(-1)  41455/21  83/3  18/1  1111/1  

55/341                     F= 76/1                       R2(adj)=73/1      R2= 

16/2                                         D.W= 11111/1    Prob(F-statistic)= 

 منبع: يافته هاي پژوهش
در اين جا نیز مشاهده  نتايج حاصل از تخمین معادله سوم آورده شده است. نهايتاً در جدول باال

 tهمچنین مقدار آماره  . است. تركم 15/1 از همگی تمامی متغیرها P-Valueشود كه می

عالمت .. هستند دارمعنا آماري نظر از ضرايب اين می باشند. بنابراين 2باالتر از  ها همه متغیر

رفت تطابق دارد. تنها متغیر توسعه مالی مانند دو معادله ضرايب برآورد شده با آنچه انتظار می

2قبل عالمتی مغاير با فرضیه داده شده دارد. 
R از بیش كه است اين يدهندهنشان مدل 

2 .شودمی داده توضیح مدل، توضیحی متغیرهاي يبوسیله فقر در تغییرات درصد73/1
R 

2 با آن اختالف و باشدمی درصد 76/1 نیز شده تعديل
R باالي قدرت اين كه نیست، زياد 

محاسبه شده و مقايسه آن با آماره  Fبا توجه به مقدار  دهد.می نشان را مدل دهندگی توضیح

F شودداري كل رگرسیون پذيرفته میشود، بنابراين فرضیه معنیجدول، فرضیه صفر رد نمی. 

دهد هیچ گونه مشكل عمده همبستگی است، كه نشان می 16/2برابر  DWهمچنین آماره 

 وجود ندارد.
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 آزمون خود همبستگی -1-6

كه متغیر وابسته و جمله اخالل مستقل از يكديگر  شودهاي اقتصادسنجی فرض میدر مدل

است و اين به شته باشد و رفع نشود، تخمین ناكاراند. اگر مدلی خودهمبستگی داتوزيع شده

 اشتباه منجر به رد فرضیه درست و نتايج نادرست در مورد ضرايب خواهد شد. در اين پژوهش

-LM  (Breusch به منظور اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی از آزمون خودهمبستگی

Godfrey) دهنده عدم خودهمبستگی است. نتايج اين آزمون در كه نشان استفاده شده است

 جدول ذيل آمده است. 

 براي معادله اول LMنتايج تست ( 34-4جدول )

 براي معادله اول LMنتايج تست 

567371/1 Prob.F(2,11) 582861/1 F-Statistic 

433711/1 Prob.Chi-Square(1) 187175/3 Obs*R-squared 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

؛ (  = 2cov( ui , uj)) این است که مشکل خود همبستگی وجود ندارد H0در این جا فرضیه 

را می پذیریم و در نتیجه  H0درصد بیشتر است، فرضیه  5از  Fبا توجه به اینکه احتمال آماره 

 در این رگرسیون مشکل خود همبستگی وجود ندارد.

 براي معادله دوم LMنتايج تست ( 35-4جدول )

 براي معادله دوم LMنتايج تست   

53685/1 Prob.F(2,11) 66138/1 F-Statistic 

145671/1 Prob.Chi-Square(1) 33215/3 Obs*R-squared 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

-را می H0درصد بیشتر است، فرضیه  5از  Fبا توجه به اینکه احتمال آماره در این جا نیز؛ 

 پذیریم و در نتیجه در این رگرسیون مشکل خود همبستگی وجود ندارد.

 براي معادله سوم LMنتايج تست ( 36-4جدول )

 براي معادله سوم LMنتايج تست 

33621/1 Prob.F(2,11) 78561/1 F-Statistic 

53246/1 Prob.Chi-Square(1) 37135/3 Obs*R-squared 

 هاي پژوهشمنبع: يافته
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این است که مشکل خود همبستگی وجود  H0فرضیه  نیز به مانند دو جدول قبل؛ در این جا

درصد بیشتر است، فرضیه  5از  F(؛ با توجه به اینکه احتمال آماره   = 2cov( ui , uj)ندارد )

H0 .را می پذیریم و در نتیجه در این رگرسیون مشکل خود همبستگی وجود ندارد 

 آزمون ایستایی پسماندهای مدل -1-7

اعتبار سیستم معادالت همزمان برآوردشده از اهمیت ويژه اي برخوردار است. براي بررسی 

ي( هريک اعتبار مدل و پرهیز از وجود رگرسیون كاذب، آزمون ايستايی پسماندهاي)جزء خطاها

-فولر تعمیم يافته آزمون می –از معادالت برآوردشده را با استفاده از آزمون ريشه واحد ديكی 

 كنیم. نتايج اين آزمون در جدول زيرآورده شده است.

 ( : نتايج آزمون ايستايی پسماندهاي مدل37-4جدول )

 سطح معنی داري نقطه بحرانی آماره ديكی فولر شرح
Resid 1 

 33/1 12/2 42/4 معادله اولجزء خطاي 

Resid 2 
 33/1 14/2 61/4 جزء خطاي معادله دوم

Resid 3 

 33/1 55/1 31/1 جزء خطاي معادله سوم

 هاي پژوهشمنبع: يافته

نتايج حاصل از جدول باال حاكی از آن است كه اجزاي اخالل الگوهاي برآوردشده ساكن بوده و 

 اعتبار باالي مدل برآورد شده را نشان می دهد.با ثبات بلندمدت است.اين آزمون 
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 پنجمفصل 

 یجه گیرينت

 و پیشنهادات 
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 مقدمه

 

 .می پردازيم هاي پیشنهاديارائه سیاسترسی فرضیات و سپس به بردر اين فصل در ابتدا به 

 

 بررسی فرضیات -5-4

 

 : به شرح زير می باشند كه در فصل يک آورديم فرضیات همانگونه

 .دارد وجود رابطه نابرابري درآمدي و فقر و اقتصادي رشد بین -3

 .دهدمی افزايش را فقر و درآمد نابرابري و كاهش را اقتصادي رشد ،تورم افزايش -2

 نابرابري وكاهش رشداقتصادي افزايش به منجر انسانی سرمايه افزايش طريق از آموزش -1

 .شد خواهد فقر و

 نابرابري و فقر دوي هر افزايشو  اقتصادي رشد درمنجر به افزايش  اقتصاد بودن باز -4

 .شد خواهد

 .شد خواهد فقر و درآمد نابرابري افزايش و رشد كاهش به منجر مالی توسعه -5

 را فقر و درآمدي نابرابري و كاهش را رشداقتصادي اقتصاد در دولت اندازه افزايش -6

 .دهدمی افزايش

 .است شده ارائه و یمتنظ زير ساختار با پژوهش اين ،فرضیات بررسی براي

 مطرح ...و تحقیق روش فرضیات، تحقیق، ضرورت موضوع، طرح جمله از تحقیق كلیات ابتدا؛ در

تعامل بین فقر، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی و با نحوه  مرتبط نظری ادبیات سپس، و شد

در ادامه  . گردید ارائه خصوص این در شده انجام مطالعات وتعیین عوامل مؤثر بر رشد فقرزدا 

.به معرفی مدل و شرح داده ها پرداختیم و نهایتاً مدل ارائه شده را تخمین زدیم  

.اينک به برسی فرضیاتی كه در باال آورده شده است با توجه به نتايج بدست آمده می پردازيم   

 

حاكی از وجود رابطه منفی نتايج فصل قبل شاهد بوديم نتايج؛  فرضیه اول : همانگونه كه در

براين بین شاخص فقر و رشد اقتصادي و وجود رابطه مثبت بین فقر و نابرابري درآمدي بود. بنا

 اثر و هم نابرابري درآمدي كاهش يابد. يابد اقتصادي افزايشبراي كاهش فقر بايد هم رشد

 را درآمدي نابرابري و كند را رشد فقر افزايش. است توجه بلقا نابرابري و رشد بر فقر بازخوردي

-منجر به كاهش فقر و نابرابري می رشد اقتصاديبا توجه به اينكه افزايش  .دهدمی افزايش

گردد، توجه به افزايش تولیدات داخلی و درنتیجه بهبود آن داراي اهمیت فراوانی است. در اين 

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 



 
 

93 
 

گذاري خصوصی انجام ش سرمايه هاي زيربنايی جهت افزايگذاريتواند سرمايهراستا دولت می

  دهد.

 

در معادله اول تورم منجر به كاهش رشد اقتصادي، در معادله دوم و سوم منجر به  فرضیه دوم :

 ضريب مثبت عالمت افزايش نابرابري درآمدي و فقر شد. لذا از اين نظر فرضیه تأيید می شود.

 به افراد، خريد قدرت كاهش بدلیل كه است اين مؤيد سوم و دوم معادالت در تورم نرخ

 افزايش در مهمی بسیار نقش رسمی غیر هايبخش در شاغل و درآمد كم افراد خصوص

 نوسانات كه دلیل بدين كه گفت بايد اول درمعادله آن عالمت با رابطه در و. دارد فقر و نابرابري

 شده گذاري سرمايه كاهش موجب نتیجه در دهد، می افزايش را اطمینان عدم اقتصادي باالي

  .اندازندمی تأخیر به را رشد و

 

فرضیه سوم : آموزش در معادله اول بیشترين نقش را در افزايش رشد اقتصادي داشت و در 

با داشتن عالمت منفی نشان می دهد كه افزايش آموزش منجر به كاهش هر معادله دوم و سوم 

با توجه به  شود.و از اين نظر فرضیه داده شده تأيید می فقر و نابرابري درآمدي خواهد شد دو

-تحصیالت از مهممی توان گفت به اين دلیل كه منفی بین اين متغیر و ضريب جینی ي رابطه

كار است و از آنجا كه نیروي كار، دستمزدي وري نیرويكننده كارآيی و بهره ترين عوامل تعیین

كند، هرچه سطح تحصیالت فرد باالتر باشد، درآمد وري نهايی خود دريافت میمتناسب با بهره

-لذا طبقه كم درآمد جامعه از طريق كسب بیشتر تحصیالت می نسبی او نیز بیشتر خواهد بود

 .خود را در بازار كار بهبود بخشندوري خود را ارتقاء داده و موقعیت توانند بهره 

  

 دوم و معادلهدارد و در  اثر مثبت بر رشداقتصاديدر معادله اول  بازبودن اقتصاد م:فرضیه چهار

 كه تماماً با فرضیات ما تطبیق دارد. كندفقر عمل مینابرابري درآمدي و سوم در جهت افزايش 

هاي در مراحل ابتدايی آزادسازي تجاري و با باال رفتن درآمد و تولید ناخالص داخلی، شاخص

-ممكن است بدتر گردد، اما در بلندمدت اين شاخصدر حال توسعه فقر  به ويژه در كشورهاي 

را بر  اقتصادها رو به بهبود خواهد گذاشت. براين اساس می توان تأثیر افزايش درجه بازبودن 

مدت به موقعیت افراد از نظر سطح مصرف فقر توضیح داد. اثر اصالحات تجاري بر فقر در كوتاه

هاي قابل عبارت ديگر به اين بستگی دارد كه افراد در فعالیتو تولید )درآمد( بستگی دارد، به

هاي غیر قابل تجارت. بهترين نتیجه زمانی حاصل خواهد مشغول به كار باشند يا فعالیت تجارت

 شد كه افراد در بخش هاي قابل صادرات شاغل باشند و كاالهاي وارداتی را مصرف نمايند، چون
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با آزادسازي تجارتی تنها بخش هايی توانايی صادرات دارند كه از مزيت نسبی برخوردار باشند و 

در نتیجه آزادسازي امكان رقابت بهتر و توسعه در اين بخش ها وجود دارد و افراد شاغل در اين 

 بخش ها از منفعت آن بهرمند خواهند شد.به همین دلیل بدترين نتیجه زمانی به دست می آيد

كه افراد در بخش هاي وارداتی مشغول به كار باشند و كاالهاي صادراتی را مصرف نمايند. اگر 

بازار نیروي كار وظیفه خود را به صورت كارا و موثر انجام دهد، اثر بلندمدت اصالحات تجاري 

بینی بودن، شفافیت عناصر اساسی نظام تجاري مناسب شامل قابل پیشبه نفع فقرا خواهد بود.

نمايد. يكنواختی است. يک نظام تجاري آزاد مسیر اصالحات تجاري آتی را نیز مشخص می و

هاي خرد و كالن اقتصادي مكمل براي اينكه اثر متقابل تركیب سیاستهاي تجاري با سیاست

رسند. همچنین پايداري شرايط بهتري با اقتصاد جهانی داشته باشند الزم و ضروري به نظر می

 تصادي و يک نرخ ارز رقابتی بايد فراهم گردد.خرد و كالن اق

 

فرضیه پنجم : برخالف انتظار ما عالمت توسعه مالی در معادله اول مثبت شد كه نشان می دهد 

در معادله  افزايش داد و از سويی ديگر اين متغیر رابراي افزايش رشد اقتصادي بايد توسعه مالی 

منجر به كاهش هر دوي فقر و نابرابري درآمدي شد. لذا می تواند ابزاري مناسب  دوم و سوم

بخش مالی نقش مركزي توان گفت كه در توضیح اين مسأله می براي فقرزدا نمودن رشد باشد.

اي در تخصیص منابع كند و به دلیل ايفا كردن نقش واسطه در توسعه و رشد اقتصادي بازي می

هاي تامین مالی و نیز تشويق پس اندازها و  اقتصاد، از طريق كاهش هزينههاي  به همه بخش

استفاده كارا از آن ها، سهم عمده اي در رشد بلند مدت اقتصادي دارد. به عبارتی می توان 

-می اقتصادي رشد . است سرمايه بازار كشور، هر اقتصاد هايبخش مهمترين از گفت كه يكی

 يتوسعه و رشد به رسیدن ديگر، سوي از .شود سبب را مايهبازارسر رونق و توسعه تواند

 .است غیرممكن مالی، منابع مناسب تجهیز كارآ و مالی نهادهاي وجود بدون مطلوب، اقتصادي

 فرصتهاي درباره كسب اطالعات طريق از توانندمی كارآمد مالی هايسیستم راستا اين در

 شركتی، اعمال حاكمیت و هاگذاريسرمايه بر نظارت اندازها،پس تجهیز و تجمیع گذاري،سرمايه

 كسب و و مبادله هايهزينه كاهش با ريسک، مديريت و توزيع و خدمات و كاالها مبادله تسهیل

 همچنین .شوند اقتصادي رشد افزايش نهايت، در و منابع بهتر تخصیص موجب اطالعات، تحلیل

 شرايط تسهیل با و داده كاهش را خارجی مالی تأمین موانع كارآمدتر، مالیهايسیستم

 و گذاريسرمايه گسترش زمینه خارجی، هايسرمايه صنعتی به و تولیدي واحدهاي دسترسی

-در كشورهاي درحال توسعه به دلیل وجود محدوديت  .میسازند فراهم را بیشتر اقتصادي رشد

توانند با توسعه مالی و افزايش هاي اعتباري، فقرا به اعتبارات دسترسی ندارند، اما فقرا می

اعتبارات به بخش خصوصی و برداشتن موانع به اعتبارات دسترسی داشته باشند و در سرمايه 

و  يابداين نظريه با توسعه مالی نابرابري كاهش میگذاري كنند، بنابرانسانی سرمايهفیزيكی و 

 در ادامه آن فقر نیز كاهش خواهد يافت.
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منجر به كاهش  دولتافزايش اندازه  كه ددهمی نشانتخمین  نتايج فرضیه ششم :

 معادله در نهايتاً و شودمی نابرابري افزايش به منجر دوم معادله دراما  شودمی شداقتصادير

 دهدمی نشان مطلب اين. فرضیه ما تأيید می شود كه در اين جا نیز دهدمی افزايش را فقر سوم

 و عمومی كاالهاي ي تهیه و هازيرساخت ايجاد در هادولت مداخله فقر با مبارزه راستاي در كه

 دولتی مخارج به مربوط  متغیر ضريب عالمت اما. است اهمیت داراي اجتماعی امنیت تورهاي

 درست گیريهدف با و صحیح صورت به هاهزينه گونه اين احتماالً كه دهدمی نشان نابراري بر

 با كه، است اين كرد عنوان نتیجه اين براي توانمی كه ديگري احتمالی دلیل. اندنشده مصرف

-می معلولیت و افتادگی كار از بازنشستگی، هايبیمه صرف هاهزينه اين بیشتر كه اين به توجه

 به را آنها نتوانسته افراد اين سوي از هاهزينه اين دريافت آنها، میزان بودن اندک دلیل به شوند،

 .نمايد منتقل فقر خط باالي

 

 گیرینتیجه -5-2

 اقتصادي هايسیاست از تركیبی انتخاب اهمیت تجربی نتايج اين ، گذاري سیاست ديدگاه از

نابرابري  ،اقتصاديرشد بین زادرون ارتباطات .دهندمی نشان را فقر با مبارزه براي مناسب

 به تواند می كشور كه دارد وجود ممكن تعادل دو: كه رساندمی را مفهوم اين فقر ودرآمدي 

 كاهش و رشد سريع از سناريوي؛ كشور بهتر،يک و غالب تعادل در .شود همگرا آنها سمت

 می ايجاد را فقر در توجهی قابل هم،كاهش تقويت با فرايند دو اين. آورد می بدست نابرابري

 می بهبود را نابرابري كاهش و رشداقتصادي انداز چشم تر، پايین فقر خود، نوبه به. كنند

 نابرابري كاهش و رشد سناريوي به دستیابی به قادر كشور يک باطل و مغلوب تعادل در.بخشد

 باعث كاهش باال، مداوم فقر درحقیقت.يابد كاهش توجهی قابل بطور فقر كه طوري به  نیست

 زياد احتمال به سناريوي مطلوب به دستیابی نتیجه در.شود می نابرابري افزايش و رشداقتصادي

 به كشور همگرايی تعیین در بسیاري نقش اقتصادي هاي سیاست تركیب.شود می كمتر حتی

عامل براي  ترينمهم كه شودمی گرفته نتیجه سیستم كل ازا همچنین .دارد تعادل دو از يک هر

 چند تحقق باگذاري در آموزش است؛ كه سرمايهفقرزدا نمودن رشد اقتصادي در ايران اوالً 

 آموزش در گذاري سرمايه بودن بخش در حقیقت نتیجه واقع شود. توان مفیدمی مهم، شرط پیش

 در دولت اگر كه  دانست كشور هاي ظرفیت و كار بازار نیازهاي بودن راستا هم به بايد منوط را

 هم و كند مینتأ را كار بازار نیازهاي تواند می هم كند، توجه موارد اين به آموزشی ريزي برنامه
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 امور روي توسعه درحال كشورهاي در مختلف هاي دولت .درآورد فعلیت به را بالقوه هاي ظرفیت

 اما اند كرده گذاري سرمايه فقر چرخه از خروج و كار نیروي كیفیت بردن باال منظور به آموزش

 نتايج اما گذاشته دولت عهده بر بااليی هاي هزينه كشورها برخی براي عمل در ها سیاست اين

هاي ريزيلذا توجه به ظرفیت هاي كشور در برنامه .است نزده رقم فقر كاهش در بخشی رضايت

 فقر خط به نسبت خانوارها درآمدي شكاف كاهش در را توجهی قابل سهم تواندآموزشی می

شدن رشد باشد. ثانیاً عامل  فقرزدا براي ثرمؤ یعامل آموزش بخش رشدباشد و نهايتاً  داشته

 بوده اقتصادي باثبات محیط يک اهمیت درک و شناختمهم ديگر براي رشد فقرزدا در ايران 

 اين تا زمانیكه و بود خواهد ضروري و الزم اقتصادي و فقرزدا پايدار رشد به دستیابی براي كه

 مناسب اتخاذ، نتايج صورت در يا و نشده اتخاذ يا اساسی و الزم اقدامات نشود، حاصل شناخت

 .آورد نخواهد بار به را

 پیشنهادات -5-9

با توجه به نتايج حاصله و مطالب مطرح شده در فصول قبل پیشنهادات عملی به صورت زير .

 شود.درآمدي و فقر در كشور داده می براي بهبود رشداقتصادي و كاهش نابرابري

 است، مؤثر رشد به نسبت فقر بیشتر پذيري واكنش ساخت در پرورش و آموزش چون (3

 شود مطمئن بايد دولت. يابد افزايش بايد پرورش و آموزش خدمات عمومی عرضه پس

 اين. شود می فقرا براي هايی فرصت مؤثر بهبود باعث پرورش و آموزش هايهزينه كه

 هايبرنامه رسانیروز به جمله از كیفیتی، مسائل به بیشتر توجه خواستار خود نوبه به

 و آموزشی مواد بودن دسترس در و روستايی، مناطق در معلمان گیريشكل درسی،

 .است يادگیري

 هاي سیاست مجموعه چارچوب در اولويت يک عنوان به بايد ثبات با و پايین تورم (2

 اندازه به بايد همچنین چارچوب حال، اين با. گیرد قرار كشور توسعه اقتصادي كالن

 فضاي الزم براي اعمال با عملكردي باز گذاران تا سیاست باشد پذير انعطاف كافی

 در. ادوراري را داشته باشند ضد سیاست موضع به بردن كشور براي نیاز مورد سیاست

 كاهش را تولید رشد نوسانات توانند می ادواري ضد اقتصادي كالن هاي سیاست واقع،

 .كنند می كمک رشد به توجه با فقر بیشتر پذيري واكنش ساخت به نتیجه در دهند،
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 و آمار. شود تنظیم مجدد درآمد توزيع ترويج به نیاز به توجه با بايد دخالت دولت حوزه (1

 پیروزي از بعد و قبل هايسال در كه است واقعیت اين از حاكی موجود اطالعات

 معنی بدين. است بوده معمول بسیار اقتصادي مسائل در دولت دخالت اسالمی، انقالب

 مكانیزم براساس نه و) سیاستگذاران تمايالت و صالحديد براساس منابع تخصیص كه

. دهند قرار هدف را فقرا نسبت است بهتر دولتی بنابراين مصارف. گیردمی صورت( بازار

 جینی ضريب كاهش در رسدمی نظر به انتقالی هاي پرداخت و ها يارانه مفهوم، اين در

 افزايش بايد هاي عمومیهزينه از دسته اين به بودجه تخصیص است. بنابراين، مؤثر

ي خدمات عمومی و ايجاد از سويی ديگر تداوم و بهبود نقش دولت در ارائه .يابد

 ها به خصوص در مناطق فقیر كشور خالی از لطف نخواهد بود.زيرساخت

 

 

 توجه با. فقر كاهش براي نابرابري در تعديل و رشد شامل تركیبی هايسیاست اتخاذ (4

 شناسايی لذا هستند، جامعه هايگروه فقیرترين از درآمدي پايین هايدهک كه اين به

 ايجاد آنها، سمت به هايارانه سازي هدفمند و درآمدها مجدد توزيع و افراد اين دقیق

 پیگیري با گروه،همزمان اين هايتوانايی و مهارت افزايش با همراه اشتغال هايزمینه

 .باشدمی دولت اصلی وظايف از رشداقتصادي مدافع هايسیاست

 

به واحدهاي تولیدي و اشتغالزا،  دولت با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله اعطاي يارانه (5

سازي براي تشويق توسعه سرمايه گذاري صنعتی، نظارت بر اعتبارات اشتغالزايی، زمینه

در تعديل نرخ هاي شغلی، گذاري،جذب سرمايه هاي خارجی، با توسعه فرصتسرمايه

 موجود شواهد به توجه بیكاري و در نتیجه كاهش نابرابري اقدام جدي به عمل آورد. با

 و اجتماعی تأمین هزينه سهم كشور در گرفته انجام هايپژوهش از بسیاري نتايج و

 لذا. است داشته نابرابري سطح تغییر بر داري معنی دولت،تأثیر بودجه در بهزيستی

 براي مدتمیان و مدتكوتاه سیاست يک بعنوان سیاست اين از شودمی پیشنهاد

 تغییر قالب در بلندمدت هايريزيبرنامه آن كنار در و شود استفاده نابرابري كاهش

 .شود دنبال طبقاتی شكاف نمودن مرتفع براي كار بازار و مالیاتی نظام الگوي
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 جهانی اقتصاد و جهانی بازارهاي سمت به بازار درونگراي هاينگرش برخی تغییر (6

 كاهش تأثیري بر مدتكوتاه در است ممكن اگرچه تجاري آزادسازي زيرا. پذيرد صورت

 داري معنی و مهم تواند تأثیرمی بلندمدت در اما باشد، نداشته درآمدي نابرابري و فقر

 تسهیل باعث خارجی بازارهاي به چراكه نگرش.داشته باشد شاخص دو اين بهبود بر

 و هابنگاه و شد خواهد جديد هايفناوري به دستیابی براي المللیبین انتقال هايچرخ

 باعث مذكور وعوامل شد خواهند شديدتر رقابتی يعرصه وارد داخلی هايشركت

 برداشتن در بايد دولت لذا .شد خواهد اقتصادي رشد و اقتصاد واقعی هزينه كاهش

 الزم هايپیگیري جهانی تجارت سازمان در عضويت  نیز و ايران در آزاد تجارت موانع

 .آورد عمل به را

 اقتصادي گسترده خطوط مورد در سیاسی اجماع ، مزبور هاينگرش و متغیرها بر عالوه (7

 و باال هايرشد به دستیابی براي اقتصاد توانمندسازي و اقتصادي نوسانات كاهش باعث

 .شد خواهد تولید ازعوامل بهتر استفاده

 ايجاد تعديل، اين از ناشی جراحات كاهش و كردن كم براي مدتكوتاه در نهايت در (8

 اقتصاد قرارگرفتن براي جراحات اين اگر اما. باشدمی ضروري قطعاً كنترلی هايشبكه

 از مؤثري سازوكارهاي بايد هادولت باشند،می الزم پايدار اقتصادي رشد مسیر در

 .نمايند فراهم را هاناسازگاري تحلیل و هاهزينه كاهش
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 school آزمون ریشه واحد برای متغیر -4پیوست 

 

 

Null Hypothesis: A1 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.939373  0.0009 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(A1)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     A1(-1) -0.169331 0.034282 -4.939373 0.0001 

C 14.71146 2.781118 5.289765 0.0000 

     
     R-squared 0.575446     Mean dependent var 1.005000 

Adjusted R-squared 0.551859     S.D. dependent var 1.237772 

S.E. of regression 0.828605     Akaike info criterion 2.556494 

Sum squared resid 12.35856     Schwarz criterion 2.656067 

Log likelihood -23.56494     Hannan-Quinn criter. 2.575932 

F-statistic 24.39741     Durbin-Watson stat 1.975642 

Prob(F-statistic) 0.000106    
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 Trade متغیر واحد برايآزمون ريشه 

 

Null Hypothesis: A2 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.251155  0.0039 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(A2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     A2(-1) -0.827596 0.194675 -4.251155 0.0005 

C 42.32219 10.10201 4.189483 0.0006 

     
     R-squared 0.501002     Mean dependent var 2.063784 

Adjusted R-squared 0.473280     S.D. dependent var 21.67238 

S.E. of regression 15.72883     Akaike info criterion 8.443507 

Sum squared resid 4453.128     Schwarz criterion 8.543080 

Log likelihood -82.43507     Hannan-Quinn criter. 8.462945 

F-statistic 18.07232     Durbin-Watson stat 1.304979 

Prob(F-statistic) 0.000480    
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 Price آزمون ريشه واحد براي متغیر

 

 

Null Hypothesis: A3 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.433740  0.0446 

Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  

 10% level  -2.642242  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(A3)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     A3(-1) -0.457170 0.187847 -2.433740 0.0244 

C 8.995194 4.009995 2.243193 0.0364 

     
     R-squared 0.228487     Mean dependent var 0.186364 

Adjusted R-squared 0.189911     S.D. dependent var 8.995411 

S.E. of regression 8.096313     Akaike info criterion 7.107203 

Sum squared resid 1311.006     Schwarz criterion 7.206388 

Log likelihood -76.17923     Hannan-Quinn criter. 7.130568 

F-statistic 5.923093     Durbin-Watson stat 1.786041 

Prob(F-statistic) 0.024445    
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 Credit آزمون ريشه واحد براي

 

Null Hypothesis: A4 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.620650 0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(A4)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     A4(-1) 0.155014 0.033548 4.620650 0.0002 

C 1.452050 1.043887 1.391004 0.1812 

     
     R-squared 0.542571     Mean dependent var 4.482721 

Adjusted R-squared 0.517159     S.D. dependent var 5.226604 

S.E. of regression 3.631799     Akaike info criterion 5.511973 

Sum squared resid 237.4193     Schwarz criterion 5.611546 

Log likelihood -53.11973     Hannan-Quinn criter. 5.531410 

F-statistic 21.35040     Durbin-Watson stat 1.710551 

Prob(F-statistic) 0.000212    

     

 

 

 

 

 

 

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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 Govex آزمون ريشه واحد براي متغیر

 

Null Hypothesis: A5 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.826554  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.831511  

 5% level  -3.029970  

 10% level  -2.655194  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(A5)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     A5(-1) 0.220770 0.078106 2.826554 0.0122 

     

C 1.233618 1.020141 1.209262 0.2441 

     
     R-squared 0.408599     Mean dependent var 2.109860 

Adjusted R-squared 0.334674     S.D. dependent var 3.856359 

S.E. of regression 3.145536     Akaike info criterion 5.273785 

Sum squared resid 158.3103     Schwarz criterion 5.422907 

Log likelihood -47.10096     Hannan-Quinn criter. 5.299022 

F-statistic 5.527209     Durbin-Watson stat 2.441402 

Prob(F-statistic) 0.014964    

     
     

  

 

 

 

 

 

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 



 
 

109 
 

 

 Y آزمون ريشه واحد براي متغیر

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: Y has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.713562  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  

 10% level  -2.642242  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(Y)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     Y(-1) -1.099097 0.192366 -5.713562 0.0000 

C 2107513. 634970.1 3.319075 0.0034 

     
     R-squared 0.620095     Mean dependent var -260608.9 

Adjusted R-squared 0.601100     S.D. dependent var 3572396. 

S.E. of regression 2256273.     Akaike info criterion 32.18283 

Sum squared resid 1.02E+14     Schwarz criterion 32.28202 

Log likelihood -352.0112     Hannan-Quinn criter. 32.20620 

F-statistic 32.64479     Durbin-Watson stat 1.975682 

Prob(F-statistic) 0.000014    

     
     

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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 g  واحد براي متغیر آزمون ريشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: g has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.829007  0.0136 

Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  

 10% level  -2.642242  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(G)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     g(-1) -0.767761 0.211562 -3.629007 0.0017 

C 0.306058 0.084534 3.620522 0.0017 

     
     R-squared 0.397040     Mean dependent var -0.000645 

Adjusted R-squared 0.366892     S.D. dependent var 0.010780 

S.E. of regression 0.008577     Akaike info criterion -6.592904 

Sum squared resid 0.001471     Schwarz criterion -6.493719 

Log likelihood 74.52195     Hannan-Quinn criter. -6.569539 

F-statistic 13.16969     Durbin-Watson stat 2.020837 

Prob(F-statistic) 0.001672    

     
     

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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 p آزمون ريشه واحد براي متغیر

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: p has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.087031  0.0219 

Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  

 10% level  -2.642242  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(P)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     p(-1) -0.064267 0.059121 -1.087031 0.2900 

C 0.621402 1.540610 0.403348 0.6910 

     
     R-squared 0.055786     Mean dependent var -0.933182 

Adjusted R-squared 0.008575     S.D. dependent var 2.698838 

S.E. of regression 2.687242     Akaike info criterion 4.901416 

Sum squared resid 144.4254     Schwarz criterion 5.000601 

Log likelihood -51.91557     Hannan-Quinn criter. 4.924781 

F-statistic 1.181636     Durbin-Watson stat 1.989419 

Prob(F-statistic) 0.289951    

     
     

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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 برای معادله اول ( LMآزمون خود همبستگی ) تست  – 2پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic       0.582863     Prob. F(2,11) 0.567973 

Obs*R-squared    1.387375      Prob. Chi-Square(2) 0.499730 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/15   Time: 13:34   

Sample: 1368 1390   

Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -5.23E-10 2.04E-13 -2563.626 0.0000 

G 4.51E-10 2.64E-13 1705.930 0.0000 

P 1.69E-12 8.33E-16 2026.465 0.0000 

A1 3.62E-12 1.64E-15 2204.559 0.0000 

A2 8.28E-14 1.64E-16 503.9790 0.0000 

A3 -9.40E-14 2.65E-16 -354.4316 0.0000 

A4 8.12E-14 1.71E-16 474.0462 0.0000 

A5 -1.65E-14 6.73E-16 -24.56233 0.0000 

B1(-1) 1.56E-12 1.44E-15 1086.492 0.0000 

RESID(-1) 8.22E-05 0.000588 0.139894 0.8913 

RESID(-2) -0.000390 0.000547 -0.713283 0.4905 

     
     R-squared 0.299999     Mean dependent var -3.24E-14 

Adjusted R-squared 0.199997     S.D. dependent var 4.04E-12 

S.E. of regression 6.72E-15     Sum squared resid 4.96E-28 

F-statistic 759379.3     Durbin-Watson stat 2.483223 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

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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 برای معادله دوم ( LMتست )آزمون خودهمبستگی 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic            0.66398     Prob. F(2,11) 0.59685 

Obs*R-squared            1.91235     Prob. Chi-Square(2) 0.34567 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/15   Time: 14:30   

Sample: 1368 1390   

Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.19E-12 5.80E-16 2057.832 0.0000 

Y -2.27E-15 2.51E-18 -902.2658 0.0000 

P -3.95E-15 3.08E-18 -1279.947 0.0000 

A1 -1.04E-14 5.86E-18 -1772.159 0.0000 

A2 -4.16E-16 5.86E-19 -709.4435 0.0000 

A3 2.43E-17 9.89E-19 24.53797 0.0000 

A4 -4.16E-18 7.03E-19 -5.909492 0.0001 

A5 2.89E-16 2.25E-18 128.1768 0.0000 

B2(-1) 5.53E-13 1.00E-15 550.7366 0.0000 

RESID(-1) 0.000924 0.000660 1.400502 0.1889 

RESID(-2) 0.000658 0.000675 0.974312 0.3508 

     
     R-squared 0.124498     Mean dependent var 1.35E-16 

Adjusted R-squared 0.080995     S.D. dependent var 1.14E-14 

S.E. of regression 2.42E-17     Sum squared resid 6.47E-33 

F-statistic 465918.5     Durbin-Watson stat 2.622992 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 

 

 

 

 

 

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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 (برای معادله سوم  LMتست )آزمون خودهمبستگی 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.78563     Prob. F(2,11) 0.99620 

Obs*R-squared 1.97015     Prob. Chi-Square(2) 0.51246 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/15   Time: 14:38   

Sample: 1368 1390   

Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.29E-10 6.65E-13 -193.6550 0.0000 

                     Y 2.96E-13 4.63E-15 64.02038 0.0000 

g 3.40E-11 1.54E-12 21.98069 0.0000 

A1 5.75E-13 5.03E-15 114.2541 0.0000 

A2 -3.87E-14 7.58E-16 -51.13636 0.0000 

                    A3 -2.18E-14 2.02E-15 -10.77287 0.0004 

A4 8.36E-15 1.98E-15 4.220195 0.0135 

A5 4.75E-13 4.41E-15 107.7878 0.0000 

B3(-1) 4.62E-11 1.17E-13 394.8611 0.0000 

RESID(-1) 0.003153 0.003898 0.808872 0.4640 

RESID(-2) -0.000182 0.003941 -0.046064 0.9655 

     
     R-squared 0.328172     Mean dependent var -4.10E-14 

Adjusted R-squared 0.132468     S.D. dependent var 2.05E-12 

S.E. of regression 2.18E-14     Sum squared resid 1.90E-27 

F-statistic 11102.21     Durbin-Watson stat 2.732611 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 

 

 

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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 ) معادله اول( نتایج تخمین مدل – 9پیوست 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Two-Stage Least Squares   

Date: 10/25/15   Time: 13:41   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -53.33951 1.46E-10 -3.66E+11 0.0000 

g -2.415883 1.77E-10 -3.21E+12 0.0000 

p -0.036994 5.63E-13 -6.58E+10 0.0000 

A1 0.324003 1.24E-12 2.61E+11 0.0021 

A2 0.027536 1.17E-13 2.34E+11 0.0000 

A3 -0.163584 1.67E-13 -9.81E+11 0.0004 

A4 0.030675 1.11E-13 2.76E+11 0.0000 

A5 -0.006659 4.00E-13 -2.66E+10 0.0007 

B1(-1) 0.816266 1.07E-12 7.63E+11 0.0000 
     
     R-squared 0.960000     Mean dependent var 4.745455 

Adjusted R-squared 0.930000     S.D. dependent var 3.109640 

S.E. of regression 5.13E-12     Akaike info criterion -48.86073 

Sum squared resid 3.43E-22     Schwarz criterion -48.41439 

Log likelihood 546.4680     Hannan-Quinn criter. -48.75559 

F-statistic 944.6323     Durbin-Watson stat 2.126799 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

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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 ) معادله دوم(نتايج تخمین مدل 

 

 

Dependent Variable: g   

Method: Two-Stage Least Squares   

Date: 10/25/15   Time: 13:47   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.236797 3.34E-13 7.09E+11 0.0000 

Y -0.001845 1.38E-15 -2.34E+12 0.0000 

p 0.001459 1.56E-15 9.35E+11 0.0011 

A1 -0.000294 3.31E-15 -8.89E+10 0.0000 

A2 0.113225 3.39E-16 2.51E+11 0.0400 

A3 0.000570 4.85E-16 4.18E+12 0.0000 

A4 -0.000215 3.66E-16 -5.86E+11 0.0030 

A5 0.000210 1.13E-15 3.85E+11 0.0009 

B2(-1) -0.535582 5.13E-13 -2.04E+12 0.0000 
     
     R-squared 0.880000     Mean dependent var 0.398832 

Adjusted R-squared 0.800000     S.D. dependent var 0.007311 

S.E. of regression 1.45E-14     Sum squared resid 2.74E-27 

F-statistic 557.700     Durbin-Watson stat 2.002289 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 

 

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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 نتايج تخمین مدل ) معادله سوم(

Dependent Variable: p   

Method: Two-Stage Least Squares   

Date: 12/28/15   Time: 01:21   

Sample (adjusted): 1368 1390   

Included observations: 23 after adjustments  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.08236 9.04E-11 2.91E+12 0.0000 

Y -0.395509 7.85E-13 -5.04E+11 0.0000 

g 3.330879 2.13E-10 -6.25E+11 0.0004 

A1 -1.487216 8.26E-13 -3.80E+12 0.0012 

A2 0.032831 1.28E-13 2.57E+11 0.0009 

A3 0.084446 3.38E-13 2.50E+11 0.0000 

A4 -0.011083 3.32E-13 3.34E+10 0.0001 

A5 0.021281 7.49E-13 2.84E+10 0.0004 

B3(-1) 20.43455 1.89E-11 3.08E+12 0.0000 
     
     R-squared 0.790000     Mean dependent var 23.59238 

Adjusted R-squared 0.760000     S.D. dependent var 9.703933 

S.E. of regression 3.75E-12     Sum squared resid 8.45E-23 

F-statistic 940.5524     Durbin-Watson stat 2.064016 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


