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چکیده:
به عنوان یکی از مسائل اصلی فرآیند توسعه در فقر و نابرابري در نسل سنی زنان 

دیده است راهبردهایی جهت کاهش هاي اخیر تالش گرمطرح است که در سالجامعه 
در این زمینه یکی از مباحث مرتبط با فقر و نابرابري، تحرك درآمدي آن اتخاذ گردد. 

ها را در یک جامعه ي است که میزان نابرابري فرصتاریمعباشد. تحرك درآمدي می
شود. در گیري میتحرك درآمدي به دو صورت شرطی و مطلق اندازهگیرد.اندازه می

گونه نیست. شود، اما درتحرك مطلق اینرك شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته میتح
این مقاله دهد.اثرات ثابت پارامتري است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می

سنی زنان تحرك درآمدي را مورد درصدد است تا در یک مطالعه موردي در نسل
هزینه - هاي پیمایش درآمدز دادهبه همین منظور با استفاده ابررسی قرار دهد.

ي سازهدادنوعی الگوي 1369-1390ي زمانی دورهخانوارهاي شهري کل کشور طی 
است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان شدهیطراحپانل شبه

تحرك مطلق در کشور پایین بوده و نابرابري دهند کهاست. نتایج پژوهش نشان می
اما سرعت کاهش نابرابري پایین است.؛ زمان در حال کاهش استفرصتی در طی
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مقدمه- 1
که براي سالیان متمادي در استجهانیوعاممسئلهیکپیوستهفقر و نابرابري

رشد اقتصادي در میان وجودبااست و بین کشورهاي مختلف وجود داشته
نابرابري هرچند فقر ویافته همچنان ادامه دارد. نیافته و یا توسعه کشورهاي توسعه

ازمتفاوتطوربهشانناهمگنیلحاظبهمختلفهايگروهولیاست،عامايپدیده
ابرابريننابرابري بر رويمطالعات فقر ورو اخیراًاز اینشوند،متأثر میآن

ازتوجهیقابلبخشبین،در این .متمرکز شده استمختلف اجتماعیهايگروه
آنتأثیروجنسیتمتغیریعنینابرابري،مغفولهبه مشخصرویکردهاومباحث

ازتوجهیقابلبخش). 2003، 1پرسمنشده است (فقر معطوفشدتوتعمیقدر
خودریگرا گریبانافرادبرابري تمامفقر و ناهرچندکهدهدمینشاناین مطالعات

معرضدرهاي اجتماعیاز سایر گروهبیشزنان سرپرست خانوارولیسازد،می
آنخاطربهاین).2009، 2باتوسدارند (قرارجنسیتیتبعیضفقر، نابرابري و

فقرکاهشوبراي توانمنديالزمامکاناتوهاقابلیتازچندانآنانکهاست
). 2003پرسمن، نیستند (برخوردار

در این راستا یکی از مباحث مرتبط با فقر و نابرابري، تحرك درآمدي است. 
ي زمانی دورهتحرك درآمدي مربوط به تغییرات وضعیت اقتصادي خانوارها از یک 

گیري نابرابري . مزیت اصلی تحرك درآمدي اندازهاستیا یک نسل به نسل دیگر 
ور است. نابرابري فرصتی در دستیابی افراد به فرصتی در بین افراد یک کش

هاي زندگی به معناي توزیع تفاوتی و شود. فرصتهاي زندگی خالصه میفرصت
هایی از قبیل بهداشت، تغذیه مناسب، آموزش، دسترسی تفاضلی امکانات و فرصت

ي آن، توزیع نامتقارن در دستیابی به شغل و به خدمات و مانند آن است که نتیجه
). بنابراین، نابرابري فرصتی از طریق تغییرات در 1389رآمد خواهد بود (فطرس، د

به گذارد.میریتأثتوزیع درآمدي خانوارها در طی زمان بر رفاه مصرفی خانوار 
هاي یکسان داراي عنوان مثال در یک جامعه افراد به دلیل عدم دسترسی به فرصت

د. افراد با تحرك درآمدي باالتر، به دلیل سطح رفاه و میزان نابرابري متفاوتی هستن
هاي شغلی، تحصیلی، درآمدي و از این داشتن نابرابري فرصتی (نابرابري در فرصت

کنند. عکس این قضیه در مورد افرادي قبیل) کمتر، رفاه بیشتري را تجربه می
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 . تر و نابرابري فرصتی باال هستندکند که داراي تحرك درآمدي پایینصدق می
ي چنین وضعیتی، رشد نابرابري و افزایش شکاف مصرفی در بین افراد آن جهینت

).2010، 3(کاردز و کانالزجامعه است 
هاي پانلی بلندمدت نیاز است، زیرا گیري تحرك درآمدي به دادهبراي اندازه

تحرك درآمدي ماهیتاً فرآیندي بلندمدت و پویا است. در بسیاري از کشورها 
طوربههاي پانلی که در آن افراد کمبود دادهتوسعهدرحالاي خصوصاً در کشوره

در سال 4خاص در طول زمان ردیابی شوند، وجود دارد. به همین خاطر دیتون
توان با هاي پانلی میپیشنهاد کرد که در صورت عدم دسترسی به داده1985

د کرد. به همین پانلی را ایجاهاي شبههاي مقطعی تکرار شده، دادهاستفاده از داده
پانل و شبهمنظور در پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از رویکرد 

1369-1390هاي مخارج خانوارهاي شهري ایران طی دوره زمانی ي دادهریکارگبه
قرار گیرد.مورد بررسیی در نسل سنی زنان رخطیغصورتبهتحرك مطلق 

چارچوب پژوهشی و نظري-2
صورت ) 1992(5توسط آتکینسونها گیري برابري فرصتازهنخستین تالش در اند

توسطي برابري فرصتیدر زمینهتوجهیدرخورمطالعاتويازپسگرفت. 
فیلد و و ) 1998(9معصومی)،1998(8)، رومر1989(7، کوهن)1992(6سوالن

) معتقد است تنها راه برقراري 1981(11ارائه شده است. دورکین) 1999(10اوك
برايدر این شرایط ها این است که منابع در اختیار افراد برابر شود.ي فرصتبرابر

شناساییافراداختیاردایرهازخارجوآفرینضیتبععواملبایدبرابريبهدستیابی
. همچنین وي معتقد است براي برقراري برابري شودخنثیامکانتاحدوشده

.ها باید نقطه شروع همگان برابر باشدفرصت
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تا 2002هاي پانل در طی سالهاي شبه) با استفاده از داده2012(12ویال و اوردنانا
هاي خانوار در ی را بر روي بهبود تحرك درآمدي سرپرستنیکارآفراثر 2010

داري بین تحرك ي معنیداد رابطهنتایج نشان می. قراردادندی بررسمورداکوادور 
ها اثر مثبت ی بر روي افزایش رفاه نسلنیفرکارآی وجود دارد. نیکارآفرمطلق و 

سرپرستها را افزایش داده است. البته در مواردي که داشته و میانگین درآمد نسل
ی باعث افزایش بیشتر میزان تحرك درآمدي شده نیکارآفرخانوار زن است اثرات 

است. 
تا 2000هاي پانل طی سالبا استفاده از رویکرد شبه) 2010(13کاردز و کانالز

. نتایج قراردادندی موردبررس، فقر، نابرابري و تحرك درآمدي را در اکوادور 2009
هاي ي آن بود که تحرك مطلق پایین است. همچنین نتایج تخمین دادهدهندهنشان
86داد که تداوم فقر در اکوادور باال است و ، نشان می2009تا 2008هاي سال

فقیر بودند با احتمال مساوي با یک، در سال 2008درصد از افرادي که در سال 
مانند. نیز فقیر باقی می2009

هاي پانل در طی سالبا استفاده از رویکرد شبه) 2006(14آنتمن و مکنزي
، تحرك شرطی و مطلق را در مکزیک آزمون کردند. نتایج حاکی 2001تا 1987

از آن بود که تحرك مطلق و شرطی در مکزیک پایین است.
در آرژانتین تحرك شرطی 2004تا 1985هاي در طی سال) 2006(15ناوارو

پانل پویاي خطی بررسی کرد. نتایج این مطالعه و مطلق را با استفاده از رویکرد شبه
حاکی از آن بود که تحرك مطلق در آرژانتین پایین است؛ به عبارت دیگر در این 

دار ی نابرابري در طول زمان ادامهکشور سطح باالیی از نابرابري وجود داشت، ول
نبود. 

است که به حرکت افراد اقتصاد، اصطالحی در دانشدرآمديتحرك 
تحرك ،گریدعبارتبهپردازد.میهاي مختلف اقتصادي بین موقعیتهاگروهو

هاي مختلف مبنی بر کاهش و یا درآمدي مربوط به توانایی افراد، خانوارها و یا نسل
گردد. در راد اطالق میي) افریگاندازهبهبود وضعیت اقتصادي (معموالً توسط درآمد 

ها، ي گوناگون درآمدي (دهکهاتیموقعیک موقعیت اقتصادي تحرك درآمدي در 
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 افرادي افزایشی و یا کاهشی باشد. صورتبهتواند ها و طبقات درآمدي) میصدك
16داراي تحرك صعودي،کنندکسب میي اقتصاددرآمدي را در یک موقعیت که

مراتب بسیار باالتر از موقعیت فعلی باشد، تحرك اگر این تحرك، صعود به هستند.
اما کسانی که درآمد و پایگاه اقتصادي خود را از .)1388(ملک، ام داردن17دوربرد 

کنند.را تجربه می18دهند، تحرك نزولیدست می
براي محاسبه تحرك درآمدي، چارچوبی در نظر گرفته شده است که در آن 

ي اولیه توزیع ي زمانی مختلف است. در دورهو دورهفرد در دnمشاهدات مربوط به 
هاي بعدي شود. بردار درآمدي در سالنمایش داده میxدرآمد افراد توسط بردار 

نشان داده شده است. شرط الزم در این روند حفظ واحدهاي فردي مشابه yتوسط 
د شود آن است که درآمهاي بعدي است. آنچه در مبحث تحرك بیان میدر سال

تواند توسط یک افراد در طی زمان در حال تغییر است و این تغییرات توزیعی می
). اکثر 2011، 19نمایش داده شود (جنکینزf(x,y)توزیع مشترك به صورت 

گران از همبستگی بین توزیع درآمد اولیه و ثانویه براي انتخاب توزیع تحلیل
گیري تحرك براي اندازهکنند. شاخصی کهدرآمدي با تحرك باالتر استفاده می

صورتبهشود؛ درآمدي استفاده می   yxryxrf ,1,  است که در آن
 yxr در دو دوره yو xي ضریب همبستگی درآمدي بین مقادیر دهندهنشان,

قتصاد در ي کوچک دو فرد در یک ابراي مثال در یک نمونه). 2008، 20است (فیلد
شود. سپس درآمد این دو فرد در دو سال اولیه و پایانی مورد اندازه نظر گرفته می
دست آمده در این دو سال ههاي بگیرد. فرض بر این است که دادهگیري قرار می

گیري شده در این دو سال مشابه مربوط به مقاطع مشابه هستند اما افراد نمونه
و در سال 1y(1,3)=فرد اول در سال اولیه به صورت باشند. توزیع درآمد براينمی

توان دست آمده است. در یک مفهوم ساده میهب2y=(1,5)پایانی به صورت 
نشان داد. 2y ،1y=(1,3)(1,5)=تغییرات توزیع درآمدي فرد اول را به صورت 

دهد فرد اول نوعی رشد اقتصادي را تجربه نموده است. اما اگر ان میاین حالت نش
باشد 2y=(1,3)و 1y=(1,3)توزیع درآمدي فرد دوم در همین مقاطع به صورت 
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در این صورت احتمال وقوع تحرك درآمدي براي فرد دوم صفر است. این نتیجه به 
دهد، که نشانگر تغییرات درآمدي رخ نمیگونهچیهه در این حالت این دلیل است ک

ي تحرك درآمدي، از هینظربراي توضیح مختصر عدم وجود تحرك درآمدي است. 
است:شدهاستفادهدو مثال 

. 1مثال 
) احتمال وقوع تحرك درآمدي صفر 1در حالت (در این مثال بر اساس مقدار 

ه مصرفی فرد به وجود نیامده است. این نتیجه به این دلیل است و تغییري در رفا
هاي دهد. در بین حالتتغییرات درآمدي رخ نمیگونهچیه) 1است که در حالت (

کند؛ زیرا در ) تجربه می3) تحرك بیشتري را نسبت به حالت (2)، حالت (3) و (2(
) است. بنابراین 3) تغییرات درآمدي باالتر از تغییرات درآمد در حالت (2حالت (
ها داراي تحرك درآمدي باالتر و رفاه بیشتر است.) نسبت به سایر حالت2حالت (

I. x= )2و 4)              (2و 4(
II. x= )  4و 2)             (2و 4( =y

III. x= ) 2و 2()1و 3( = z

.2مثال 
لت دیگر از تغییرات توزیع تر شدن مفهوم تحرك درآمدي از یک حابراي روشن

است:شدهاستفادهدرآمدي 
I. )1و 2و 3()    3و 2و 1(
II. ) 1و 2و 3() 2و1و 3(
III. )1و 2و 3)              (1و 2و 6(
IV. )1و 2و 3()2و 3و 6(

در بین حالت یکسان است.تهاي باال توزیع درآمد اولیه در تمامی حاالدر حالت
دهد. همچنین یک و دو، حالت یک تحرك بیشتري را نسبت به حالت دو نشان می

در بین حالت سه و چهار در حالت چهارم تحرك بیشتري نسبت به حالت سه وجود 
دارد.
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 ابعاد گوناگون مفهوم تحرك درآمدي- 2-1
21ینسلانیتحرك م- 1- 2-1

تحرك میان واقعگیرد. دریان دو نسل صورت میشود که مبه تحرکی اطالق می
ی و یا قبلهاي ي درآمد یک فرد و یا گروه با درآمد نسلسهیمقانسلی بر اساس 

.)1388(ملک، والدینش است

22یتحرك درون نسل-2- 2-1

یک فرد یا گروه، طی یک نسل، موقعیت درآمديهایی در به دگرگونی یا دگرگونی
ون نسلی به دو صورت مطلق و شرطی است. تحرك تحرك درشود.اطالق می

کند. گیري میي زمانی مشخص اندازهمطلق رشد درآمدي یک فرد را در یک دوره
است. افتهیبهبوددهد تا چه حدي درآمد فرد میزان تحرك مطلق نشان می

تواند مربوط به تغییرات افزایشی و یا تحرك مطلق درون نسلی میگریدعبارتبه
ي یک فرد دورهمثالعنوانبهي کاري باشد. آمدي یک فرد در یک دورهکاهشی در

و اگر یک دهه بعد درآمد وي کندیمآغازدالر 25000کاري خود را ابتدا با درآمد 
دالر برسد در این صورت، این فرد یک تحرك مطلق درون نسلی 30000به 

ي افزایش به درجهافزایشی را تجربه نموده است. تحرك نسبی درون نسلی مربوط
و کاهش تحرك فرد در مقایسه با دیگران در یک نسل است (همان). 

شناسی پژوهشروش- 3
هاي مورد مطالعه داده- 1- 3

-بررسی نسلی تحرك درآمدي از اطالعات مربوط به هزینه در این تحقیق براي
شدهاستفاده1369- 1390ي زمانی خانوارهاي شهري کل کشور طی دورهدرآمد 
ونابرابريدر مطالعهشود.میمنتشرایرانآمارمرکزتوسطساالنهآمارایناست. 
ازخانوار،بودجههايدادهازاستفادهجامعه،یکافرادمعیشتیوضعیتبررسی
رفاهسطحدادننشانبراي). 1389است (فطرس و معبودي، عمده اطالعاتیمنابع

هاي هزینه از دادهاما در این تحقیق؛ تاسبهترينماگرخانواردرآمدمعموالً
خانوارها با همکارياز آنجایی کهاست. شدهاستفادههاي درآمدي ي دادهجابه

21 Intergenerational
22 Intragenerational
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ازبرخیاجباري نیست،ي اطالعات مربوط به درآمدمرکز آمار جهت ارائه
خودداريهاي مطرح شدهپرسشبهکاملپاسخارائهازباالدرآمدباخانوارهاي

خانوارهاصحیحپاسخگوییعدمشوند.گویی در درآمد میکمعموالً دچارموکرده
براینبناشود.ي خانوار مینهیهزاعث اختالف بین متوسط درآمد و بزمینهایندر
استفاده از حل،راهبهتریندرآمد،وهزینهبهمربوطمسائلمورددررسدنظر میبه

باشد.هاي درآمدي جاي دادههاي هزینه بهداده

هاي سنی ي ساخت نسلنحوه- 2- 3
پانل ایجاد شدند. هاي شبههاي خام هزینه، دادهبا استفاده از دادهدر این مدل 

صورت گرفت. وي معتقد 23دیتونپانل براي اولین بار توسط هاي شبهساخت داده
هاي پانلی براي بررسی وضعیت دادهتوسعهدرحالي کشورهابود که در اغلب 

هاي مقطعی معموالً در بیشتر رهاي مختلف در طی زمان وجود ندارد. اما دادهخانوا
کشورها موجود هستند. به همین جهت محققین براي بررسی وضعیت خانوارهاي 

توان هاي مقطعی میگیرند. با استفاده از دادههاي مقطعی کمک میمختلف از داده
توان با استفاده نبال کرد. اما نمیي تصادفی از خانوارها را در طی زمان دیک نمونه

موردهاي متوالی ي مشخصی از خانوارها را در طی سالها مجموعهاز این داده
پیشنهاد نمود در صورت عدم دسترسی به نیتود. به همین خاطر دادقراری بررس
پانلشبههاي هاي مقطعی تکرار شده دادهتوان با استفاده از دادههاي پانلی میداده

هاي مقطعی تکرار شده بر اساس بررسی24هایینسلدر این روش ا ایجاد کرد. ر
هاي زمانی شود. این مدل متشکل از یک سري مقاطع در طی دورهفراهم می

مورد ردیابی قرار شدهنییتعي سنی مختلف است که هر مقطع بر اساس محدوده
ي با محدودههرکدام، هاي سنیها به یک سري از گروهگیرد. در هر مقطع دادهمی

شوند. در این مدل براي تخمین بندي میهاي زمانی طبقهسنی برابر بین دوره
و هر نسل یک شودها استفاده میگین متغیر نسلروابط اقتصادي از مقادیر میان

کند. هر نسل سري زمانی از میانگین متغیر مشاهدات را در طی زمان دنبال می
مثال طوربهشودترکیبی از چند ویژگی از خانوار ساخته تواند بر اساس یک یا می

کند تنها در صورتی بیان میدیتون. از این قبیلویژگی سن، تحصیل، شغل و 

23 Deaton
24 Cohort



٩بررسی تحرك درآمدي در نسل سنی زنان در ایران

 پانل قابل اتکا هستند که حجم نمونه در هر نسل به میزان کافی هاي شبهداده
بزرگ باشد.

نسل 9) و 1390تا1369هاي ي زمانی (سالدوره21مدل با استفاده از این 
پردازد. در این نمونه ) به بررسی تحرك درآمدي می1350تا 1310سنی (متولدین 

سال تعداد 22تا 15ي سنی سال (در بین بازه68تا 23ي سنی بین بازه
است. در این مدل هر گروه سنی در شدهانتخابمشاهدات کافی نبوده است) 

ت. و سپس بر اساس محدوده میانگین ي شده اسبندمیتقسسال 5ي زمانی بازه
سال)، مقدار میانگین مخارج واقعی (مخارج اسمی 68تا 23سنی خانوارها (سن 

هاي مختلف مورد ردیابی ) در طی زماناندشدهلیتعد1383ثابت سال متیباق
هاي ) در نسل اول سن سرپرست1است. به عنوان مثال در جدول (گرفتهقرار

پانل همواره در سال است. در رویکرد شبه59تا 55، بین1369خانوار در سال 
) 1ي (بر اساس رابطهشود.سن متوسط در نظر گرفته میشدهانیبي سنی فاصله

سال نسبت 57متوسط سن طوربه1369به خانوارهاي درون این نسل در سال 
شود. داده می

Age=year-cohort-1 )1 (
: سال تولد سرپرست خانوار Cohortگیري، : سال انجام نمونهYearي فوق در رابطه

پانل در رویکرد شبه: سن متوسط سرپرست خانوار در سال موردنظر استageو 
در نسل گریدعبارتبهدرطی زمان است. پویایی مدل مربوط به ردیابی خانوارها 

یک واحد به متوسط سنی سرپرست سالهرزمان در گذشتباشدهساختهسنی 
اگر مثالعنوانبهي پویایی این روند است. دهندهشود که نشانخانوار اضافه می

یک واحد به متوسط هرسالنسل اول در طی زمان مورد ردیابی قرار گیرد، در 
است. با 1380سال شود. آخرین مشاهده در این نسل مربوط بهسنی اضافه می

سال در نظر 68تا 23ي متوسط سن سرپرست خانوار که بین توجه به بازه
شود. بنابراین، ساله می68متوسط طوربه1380است، نسل اول در سال شدهگرفته

) 1رسد. با توجه به جدول (مشاهدات مربوط به نسل اول در این سال به اتمام می
ي پنج سال در طی نسل قبلی و بعدي خود با فاصلهشود که هر نسل بامشاهده می

ها به ي بین نسلباشد که فاصلهشود. این اختالف به این دلیل میزمان ردیابی می
صورت پیش فرض پنج سال در نظر گرفته شده است.
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1390تا 1369هاي هاي سنی زنان سرپرست خانوار در طی سالنسل: 1جدول 

نسل   
سال 1314

-
1310

1320
-

1315

1324
-

1321

1329
-

1325

1334
-

1330

1339
-

1335

1344
-

1340

1349
-

1345

1354
-

1350

1369 57 52 47 42 37 32 27

1370 58 53 48 43 38 33 28 23

1371 59 54 49 44 39 34 29 24

1372 60 55 50 45 40 35 30 25

1373 61 56 51 46 41 36 31 26

1374 62 57 52 47 42 37 32 27

1375 63 58 53 48 43 38 33 28 23

1376 64 59 54 49 44 39 34 29 24

1377 65 60 55 50 45 40 35 30 25

1378 66 61 56 51 46 41 36 31 26

1379 67 62 57 52 47 42 37 32 27

1380 68 63 58 53 48 43 38 33 28

1381 64 59 54 49 44 39 34 29

1382 65 60 55 50 45 40 35 30

1383 66 61 56 51 46 41 36 31

1384 67 62 57 52 47 42 37 32

1385 68 63 58 53 48 43 38 33

1386 64 59 54 49 44 39 34

1387 65 60 55 50 45 40 35

1388 66 61 56 51 46 41 36

1389 67 62 57 52 47 42 37

1390 68 63 58 53 48 43 38

هاي پژوهشفته: یامأخذ
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 مشاهده در نسل 18682حجم نهایی نمونه پژوهش شامل ) 2با توجه به جدول (
) 2در جدول (است. 1390تا 1369هاي در طی سال1350تا  1310سنی 

فراوانی مشاهدات به تفکیک نسل ارائه شده است. بر اساس این نتایج بیشترین و 
و متولدین نسل آخر 1330-1334کمترین مشاهده به ترتیب مربوط به متولدین 

است. 

توزیع فراوانی زنان سرپرست خانوار بر حسب نسل تولد: 2جدول 
نسل سنیفراوانی
14651314-1310
19691320-1315
27801324-1321
27561329-1325
30471334-1330
25901339-1335
20451344-1340
12951349-1345
7351354-1350

مجموع تعداد مشاهدات18682

هاي پژوهش: یافتهمأخذ

برآورد مدل-4
معرفی مدل- 1- 4

هاي غیرخطی درآمد را پانل، پویاییهاي آماري شبهاین مدل، با استفاده از داده
ي دوم با لحاظ متغیرهاي تاخیري که قبالً توسط تحت یک تابع رگرسیونی درجه

. تابع دهدمیاست، مورد برآورد قرار ) استفاده شده 2004(25لوکشین و راوالیون
هاي هر نسل یک مشخصهبا در نظر گرفتن این مطلب که همواره رگرسیون اولیه

به گیري وجود داردها خطاي اندازهمتغیر توضیحی است و در بین این مشخصه
شود:صورت زیر نوشته می

  it
e

t,ti
γαti,yβ

1ti,
yβ

ti,
y 





 1112

21              (2)
هاي پانلی استفاده کرد. از آنجائیکه توان از دادهپویاي باال میبراي تخمین مدل

گیري آن نیز تحرك درآمدي ماهیتاً فرایندي بلندمدت و پویا است، براي اندازه

25 Lokshin and Ravallion
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ها در بیشتر کشورهاي در حال هاي پانلی بلندمدت الزم است که این دادهداده
هایی تصویر دقیقی از پویائی ارائه چنین دادهتوسعه وجود ندارند. بنابراین فقدان

هاي پانلی دادهنخواهد کرد. به همین علت در این قسمت به جاي استفاده از
شود.پانل استفاده میهاي شبهتوان از دادهمی

بر اي از افراد که به عنوان مجموعهcپانل، اگر نسل بر اساس رویکرد شبه
اند، تعریف شود و هر نسل طبقه بندي شدهدرون هاي مشخص شده اساس ویژگی

سپس از درآمد خانوارهاي مشاهده شده در طول زمان متوسط گیري شود، 
آید:ي باال به صورت زیر درمیمعادله

)3         (  ctet,tc(t),α
i

ti,y
nc

(β1tc(t),βtc(t),y 


  11
nc

1
121

21 y

و α(نسل) است.c= 1,.... ,20(زمان) وt= 1367,.....,1390ي فوق در رابطه
cte ویژگی که در معادله است.جزء خطاي اثرات ثابت ونشان دهندهبه ترتیب

شود، عدم در نظر گرفتن اثرات ثابت باعث تمایز تحرك مطلق از تحرك شرطی می
افراد و ی بین ناهمگندر تحرك مطلق است. اثرات ثابت پارامتري است که ویژگی 

تفاوت در لیبه دلتواند ها میدهد. این ناهمگنیرا نشان میمختلفخانوارهاي 
و یا شغل و مواردي دیگر در بین خانوارهاي مختلف مطرح باشد. درآمد، مخارج

ي پویا تمامی شود این است که در یک دورهآنچه در تحرك مطلق فرض می
نظر αیک رهاخانواخانوارها داراي شرایط یکسانی هستند. در واقع براي تمامی 

متغیر . شودگرفته می



nc

i
ti(t),

y)
nc

(tc(t),y
1

، متوسط درآمد خانوار در 1

شود (به عنوان مثالمشاهده میtي باشد که در دورهمیtدر زمان cنسل 
69),69(1y، ها در باشد که دادهمی1367متوسط مخارج خانوار در نسل اول در سال
,1tc(t)شوند). متغیر مان سال مشاهده میه y متوسط درآمد خانوار در نسلc

باید قابلیت مشاهده شدن را داشته t-1ي ها در دورهباشد که دادهمیtدر زمان 
ها قابلیت با یکدیگر متفاوت هستند این دادهt-1و tي دلیل اینکه دورههباشند، اما ب

، بیانگر متوسط مخارج 1y)69,(70دهند (به عنوان مثال دست میمشاهده شدن را از
1369هاي آن در سال باشد که باید دادهمی1370خانوار در نسل اول در سال 

له به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و داده قابلیت مشاهده أمشاهده شود که این مس
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 1د متغیرهاي دهد). این حالت در مورشدن خود را از دست می
2

tc(t),y نیز
هاي کند. به همین سبب جهت رفع این مشکل و به منظور این که دادهصدق می

را tي زمانی قابلیت مشاهده شدن پیدا کنند، دورهcمتوسط مخارج خانوار در نسل
ي زمانی گیرد، به یک دورهقرار میcکه در آن متوسط مخارج خانوار در نسل 

ي رگرسیونی تصحیح شود. در این حالت معادلهانتقال داده میt-1ر یعنی تعقب
ي رگرسیونی به صورت صحیح به شکل گردد. معادلهشده و این ایراد برطرف می

شود:زیر نوشته می

)4 (          ct
ettcttcc

ttcyttcyttcy  1,1,1,11,11, 
2

2

متغیر  ttcy که در استtدر زمان c، متوسط مخارج سرپرست خانوار در نسل ,
شود و متغیر مشاهده میtي دوره  1,1  ttcyي متوسط مخارج دهندهنشان

ي مربوط به دادهکه در همان دوره استt-1ي دورهدر cسرپرست خانوار در نسل 
ي از مشاهدات در هر نسل ریمتوسط گپانل شامل . رویکرد شبهشودآن مشاهده می

گیري شود، گیري بین مشاهدات نیز میانگیناي اندازهاز خطکهیدرصورتشود، می
گیري بر روي تخمین با تعداد مشاهدات کافی در هر نسل خطاي اندازهجهیدرنت

ي نخواهد گذاشت. ریتأث) 2ي (معادلهپارامترها در 
هاي خانوارها درون یک براي بررسی میزان تغییرات درآمدي بین سرپرست

نسبت به tي یزان رشد نابرابري، شیب درآمدي دورهو مt-1و tيدر دورهنسل 
t،1),1(1-1ي درآمد دوره

1




 ttc
t

t y
dy

dy
22ي تحرك مطلق در نشان دهنده

کند. در ي صفر تا یک تغییر مییک جامعه است. مقدار تحرك مطلق در بازه
عدم تحرك مطلق مساوي با عدد یک شود در این صورت نوعی صورتی که 

ها وجود خواهد داشت. اگر تحرك مطلق مساوي با صفر شود در همگرایی در درآمد
این حالت تحرك درآمدي کامل بوده و نابرابري فرصتی برابر با صفر است. تحرك 
مطلق کوچکتر از عدد یک بیانگر نوعی همگرایی درآمدي بین افراد مختلف است. 

ان کاهش تفاوت درآمدي بین افراد فقیر و ثروتمند در طی زمبه این معنا که
). 1999، 26خواهد یافت (بارو و ساالي مارتین

26 Barro and Sala-i-Martin
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تحرك مطلق بزرگتر از عدد یک بیانگر نوعی واگرایی درآمدي در بین افراد مختلف 
است. واگرایی درآمدي به این معنا است که با گذشت زمان اختالف درآمدي بین 

ی شود در و در نهایت اگر تحرك مطلق منفاد فقیر و غنی در حال افزایش استافر
درآمد افراد ثروتمند دهد و درآمدي در طول زمان رخ میاین حالت نوعی واژگونی 

یابد. در طی زمان کاهش می

نتایج تخمین - 2- 4
) از طریق روش حداقل مربعات معمولی و با 3در رابطه (شدهارائهمدل رگرسیونی 

رد شده است. در این پانل و عدم لحاظ اثرات ثابت برآوهاي شبهي دادهریکارگبه
. استشدهاستفادهجهت تخمین نتایج STATAافزارنرممدل از 

مقدار تحرك مطلق در فواصل زمانی مختلف: 3جدول 
تابع رگرسیونیساالنهدو سالسه سالچهار سالپنج سال

میزان نابرابري فرصتی32/041/057/059/056/0
اثرات ثابت نسلـــــــــــــــ

تعداد مشاهدات121130148157166
هاي پژوهش: یافتهمأخذ

کند. در این تحرك مطلق میزان نابرابري فرصتی را در یک جامعه منعکس می
ي پویا شود که در یک دورهحالت با عدم در نظر گرفتن اثرات ثابت، فرض می

αیک انوارهاخبراي تمامی درواقعتمامی خانوارها داراي شرایط یکسانی هستند. 

زمان کاهش باگذشت. نتایج تخمین میزان نابرابري فرصتی شودنظر گرفته میدر 
ي در دورهآمدهدستبهیابد اما سرعت کاهش نابرابري بسیار پایین است. مقادیر می

مقدار تحرك مثالعنوانبهاولیه کمترند. حالتنسبت به مراتببهچهار و پنج سال 
هاي چهار و در دورهکهیدرحالاست شدهزدهتخمین 56/0نه ي ساالمطلق در دوره

است. این مقادیر حاکی از آمدهدستبه32/0و 41/0پنج سال مقدار تحرك مطلق 
یابد. لذا یک اختالف زمان مقدار تحرك مطلق افزایش میباگذشتآن است که 

. در این رسددرصد می6/5درصدي بین خانوارها بعد از یک سال به 10درآمدي 
درصد از اختالف بین افراد فقیر و غنی برطرف شده است. اگر 6/4حالت تنها 

دصد 7/5ي سه سال بررسی شود، این اختالف بعد از سه سال به نابرابري در دوره
درصد اختالف درآمدي بین افراد فقیر و غنی رفع 7/4رسیده است. یعنی حدود 
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 هاي است. در دورهماندهیباقدرآمدي درصد اختالف 7/5شده است و هنوز حدود 
رسیده است. به عبارتی بعد از چهار و 2/3و 1/4چهار و پنج سال این میزان به 

طور که مشاهده شود. هماناختالف درآمدي رفع می8/6و 9/5پنج سال حدود 
شود با گذر زمان اختالف درآمدي بین افراد فقیر و غنی کمتر شده است. این می

رسیده است.2/3به 6/5ز اختالف ا

نتایج آزمون تخمین: 4جدول 
Probضرایب- Std. Err.Tمقدار ضرایبهاي آماريشاخص

R-sq
(between)

ساالنه

019212/11880568/042/500/094/0بتا یک
08e-31/7-08e-04/259/3 -00/0بتا دو

دو سال

143526/11295306/083/800/0بتا یک
96/0

08e-80/8-08e-40/130/6-00/0بتا دو

سه سال

141953/11291696/084/800/0بتا یک
93/0

08e-09/9-08e-38/160/6-00/0بتا دو

چهار سال

870103/01468529/092/500/0بتا یک
84/0

08e-28/7-08e-49/189/4 -00/0بتا دو

پنج سال

7685272/01511316/009/500/0بتا یک
75/0

08e-13/7-08e-49/178/4 -00/0بتا دو

هاي پژوهش: یافتهمآخذ

95در سطح تمامی مقادیر کهدهندیم) نشان 4در جدول (tي مقادیر آماره
گرفتهآماره ضریب تعیین حاکی است که متغیرهاي بکار باشند. دار میدرصد معنی

دهند. این مقدار درصد از واقعیت را نشان می90ورد شده، بیش از الگوي برآشده
ی متغیر خوببهتوانند دهد که متغیرهاي توضیحی مدل مینشان میهمچنین 

وابسته را توضیح دهند که مبین آن است که مدل از قدرت توضیح دهندگی باالیی 
برخوردار است. 
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شناسی مدلآسیب- 5
27یخودهمبستگبررسی -5-1

ی از فروض مهم مدل رگرسیون این است که خودهمبستگی بین جمالت اخاللی یک
شود، وجود ندارد. به این مفهوم که جمله که در تابع رگرسیون جامعه وارد می

جمله اخالل مربوط به مشاهده دیگر قرار ریتأثاخالل مربوط به یک مشاهده، تحت 
افزار خالل با استفاده از نرمگیرد. براي بررسی وجود خودهمبستگی در جمالت انمی
11STATA آزمون خودهمبستگیxtserialاست. فرضیه صفر این گرفتهانجام

و فرضیه )0(ی بین جمالت اخالل خودهمبستگآزمون مبنی بر عدم وجود 
valuepست. مقدار ی بین جمالت اخالل اخودهمبستگمقابل به معناي وجود  

شود. بنابراین مدل می0Hي که منجر به رد نکردن فرضیهاست15/0معادل با 
تخمین زده شده فاقدخودهمبستگی مرتبه اول است.

بررسی ناهمسانی واریانس-5-2
28ی واریانسآزمون ناهمسان11STATAافزار در این مطالعه با استفاده از نرم

LRTestاست. فرضیه صفر این آزمون مبنی بر وجود همسانی واریانس گرفتهانجام
دست هو فرضیه مقابل آن به معناي وجود ناهمسانی واریانس است. بر اساس نتایج ب

است. بنابراین فرض ناهمسانی واریانس رد شده 09/0معادل با p-valueآمده مقدار 
نس است.و مدل داراي همسانی واریا

گیري نتیجه- 6
اي است که به استناد آمارهاي رسمی سرپرست پدیدهروزافزون خانوارهاي زنرشد

کشور به وقوع پیوسته است. در کنار رشد کمی این پدیده، تغییرات کیفی در 
و نابرابريفقر،مديآهاي اقتصادي این گروه از زنان از قبیل ترکیب درویژگی

از این خانوارها، این موضوع را به مرور و بیش از پیش از اقتصادي بخش قابل تأملی 
یک پدیده اجتماعی نسبتاً طبیعی به موضوعی اجتماعی از جنس آسیب تبدیل 

هدف این مطالعه بررسی نابرابري فرصتی و تحرك درآمدي به عنوان کرده است.
1350تا 1310متولدین هاآندر بین خانوارهایی است که سرپرست یک آسیب 

27 Auto - Correlation
28 Likelihood Ratio
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 مخارج پانلشبههاي ي نابرابري فرصتی از دادههستند. جهت بررسی پدیده
هاي استفاده شده است و پویایی1367-1390هاي خانوارهاي شهري در طی سال

مخارج خانوارها بدون در نظر گرفتن ناهمگنی بین خانوارها به صورت غیرخطی 
درجه دوم جهت بررسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس تابع رگرسیونی

دهند که ي تحرك مطلق در دو نسل سنی زنان معرفی شد. نتایج نشان میپدیده
تحرك مطلق در کشور پایین بوده و نابرابري فرصتی در طی زمان در حال کاهش 
است. اما سرعت کاهش نابرابري پایین است. بنابراین این امکان وجود دارد که تا 

یر و ثروتمند در طی زمان کاهش یابد، اما این همگرایی حدودي تفاوت بین افراد فق
بسیار ضعیف خواهد بود. 

افزایش رفاه زنان به عنوان نیمی از نیروي انسانی در جامعه نقشی از آنجایی که
هاي مهمی در پیشبرد اهداف توسعه دارد، بهتر است جهت ارتقاء رفاه زنان تالش

هاي شغلی و شناخت ر جهت کسب مهارتزنان دسازيتوانمند.1زیر صورت گیرد: 
هاي مختلف و بکارگیري آنها در جهت رشد و تعالی هاي بانوان در عرصهاستعداد
. ایجاد بستر مناسب براي امنیت 3. اهمیت دادن به وضعیت آموزشی زنان. 2کشور. 

. تسهیل مشارکت و دخالت 4هاي مربوط به پرداخت دستمزد. شغلی و رفع تبعیض
هاي کارآفرینی و درآمد هاي اقتصادي از طریق توسعه توانمنديعالیتزنان در ف

زایی و افزایش دسترسی به اعتبارات.
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