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 مقدمه - 1

هدف نهايي در علم اقتصاد افزايش رفاه و كاهش فقر در جوامع است. تعريف رفاه دشوار است، 
انداز، سرپناه دهد كه مواردي چون وضعيت اشتغال، نرخ پسنشان مي 1لگاتوم اما بررسي شاخص
هاي معوقه و ميانگين سرانه سرمايه فيزيكي نيروي كار از جمله مواردي و غذاي كافي، وام

ديگر تئوري مصرف خانوار  سويند. از كن هستند كه رفاه اقتصادي افراد جامعه را مشخص مي
كننده براي به حداكثر رساندن خرد است كه در آن رفتار مصرف يكي از مباحث مهم اقتصاد

بنابراين افزايش و  ،گيردمطلوبيت وي با توجه به قيد درآمد و قيمت كاالها مورد مطالعه قرار مي
منظور  هاي در دسترس است كه بهترين شاخصكاهش در درآمد و مصرف خانوارها مشخص

كنند، برند و مطلوبيت كسب ميه اقتصادي منفعت ميبررسي اينكه چه كساني و چقدر از توسع
  ).30، ص2003و همكاران  2گيرند (فيلدمورد توجه قرار مي

 اند و توجيهپويايي مصرف را در سنجش رفاه اقتصادي خانوار بررسي كرده ،برخي مطالعات
باشد ت ميتري از رفاه بلندمداين است كه هموارسازي مصرف در دوران زندگي معيار دقيقها  آن

هاي انجام گيري درآمد به ويژه درآمد خود اشتغالي دشوارتر است، اما در تجزيه و تحليلو اندازه
عنوان شاخص رفاه اقتصادي بلندمدت برتر  شده، هنوز مشخص نشده است كه مصرف از درآمد به

عنوان معيار  بنابراين در انتخاب بين درآمد و هزينه به ،)2010 ،هست يا خير (فيلد و همكاران
توان از طريق شود زيرا درآمد تنها راهي است كه مي مناسب تجزيه و تحليل پويايي، انتخاب مي

شناختي و اقتصادي) مورد تحليل قرار آن منابع تحرك را (منظور تمايز بين رويدادهاي جمعيت
با دقت  ها ممكن است درآمدبر اين در برخي زمينه افزون). 2004، 4و كالسن 3داد (ووالرد

هاي مخارج به اندازه درآمد در دسترس بيشتري نسبت به مخارج گزارش داده شود يا اينكه داده
  ).2003نباشد (فيلدز و همكاران 

پذير است و مطالعه پويايي درآمد امكانها  آن سنجش رفاه خانوارها بر اساس پويايي درآمد
شناختي قابل طرح است. در اين جمعيت هايهاي اقتصادي و ويژگيخانوارها از دو طريق، ويژگي

شناختي نيز شامل هاي جمعيتهاي اقتصادي در قالب تغييرات در درآمد و ويژگيميان، ويژگي
كاربردي بودن اين  باوجودباشد. مواردي چون تعداد فرزند، سن و تحصيالت سرپرست خانوار مي

ادي، همچنان مطالعه پويايي هاي رفاه اقتصگذارينوع مطالعات در شناخت جامعه و سياست

                                                            
1. Legatum Prosperity 
2. Field  
3. Woolard 
4. Klasen  
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درآمد خانوارها در كشورهاي در حال توسعه نادر هستند و علت آن اطالعات كم در دسترس از 
  شناختي خانوارها است.هاي اقتصادي و جمعيتويژگي

هاي مختلف يك اي است كه در جوامع مختلف و گروهتغييرات و اختالف درآمدي مسئله
يابي اين مسئله از جمله مواردي است كه ذهن اقتصاددانان را به شود و ريشهجامعه مشاهده مي

پويايي درآمد خانوارها انجام شده است  موردمطالعاتي كه در  بيشتراست. خود مشغول داشته 
)، 2010( 3)، باياز، بورخاسر و كوچ1999( 2)، فيلدز و اوك1992و ديگران ( 1شامل آتكينسون

 هستند. ،)2015و جنكينز ( 6) و جاناتي2011نز ()، جنكي2016( 5و ونكرم 4جنكينز
عوامل  تأثير)، 2003شده است، بر اساس مطالعه فيلدز و همكاران ( تالشدر اين مطالعه 

شناختي بر پويايي درآمد خانوارها به تفكيك مناطق شهري و روستايي، نوع شغل جمعيت
 كشاورزي، آزاد غيركشاورزي، تعاوني و متفرقه سرپرست خانوار (مشاغل دولتي، خصوصي، آزاد

 منظور بههاي خرد خانوارها مورد بررسي قرار گيرد. شود) با استفاده از دادهكه شامل يارانه نيز مي
اهداف پژوهش، اين مطالعه در چهار بخش تنظيم شده است. در بخش اول، مطالعات  دستيابي به

تصريح مدل و در بخش سوم، شناسي و نظري و تجربي مرتبط با موضوع، در بخش دوم روش
برآورد مدل پويايي درآمد خانوارهاي شهري به تفكيك مشاغل مختلف (دولتي، خصوصي، 

و رويكرد  1380-1398براي دوره زماني  كشاورزي، غيركشاورزي و متفرقه) و جنسيت زن و مرد
موضوع گيري و راهكارهاي مرتبط با شبه پانل (ساخت نسل سني) ارائه و در بخش آخر نتيجه

  عنوان شده است.

  مباني نظري -2
عنوان متغير اصلي مورد مطالعه، با تغييرات وضعيت اقتصادي خانوارها در طي  پويايي درآمدي به

گيري دوره زماني يا از يك نسل به نسل ديگر مرتبط است. مزيت اصلي تحرك درآمدي، اندازه
(موسوي و  باشد ميتصادي يك كشور عوامل مؤثر بر تغييرات درآمدي، نابرابري آن و سالمت اق

) اين معيار به موقعيت اجتماعي و اقتصادي خانوارها بستگي دارد (راغفر و همكاران، 1395آذري، 
به وجود آمدن نابرابري در  سببتواند )، بنابراين تفاوت در شرايط اقتصادي و اجتماعي مي1393

اختي خانوارها نظير سن، هاي جمعيت شنتحرك درآمدي شود؛ اين شرايط شامل ويژگي
                                                            
1. Atkinson et al. 
2. Fields and Ok 
3. Bayaz, Burkhauser and Couch 
4. Jenkins and Van Kerm  
5. Van kerm 
6. Jantti 
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باشد (فيلدز و  ميو ويژگي شغلي خانوارها مانند نوع شغل ايشان  ...، بعد وتيجنس تحصيالت،
  ).2003همكاران، 

يكي از عوامل جمعيت شناختي مؤثر بر پويايي درآمد، جنسيت سرپرست خانوار است؛ زنان 
بيكاري تفاوت قابل توجهي دارند، از  و مردان، عالوه بر آنكه در بازار كار از نظر نرخ مشاركت و

رو هستند. زنان در نوع شغل، ارتقاي شغلي و درآمد حاصل از كار هم با شرايط متفاوتي روبه رظن
 ،1توانند بر توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه مؤثر باشند (سنحكم نيمي از نيروي كار، مي

2000.(  
بگذارد. از يكسو تصور  تأثيروري رهافزايش سن ممكن است به داليل مختلف بر سطح به

تر نسبت به متوسط كارگران قابل اعتمادتر هستند و مهارت بهتري شود كه كارگران مسن مي
پذيري كمتري در  هاي بهداشتي باالتري دارند، انعطافهاي مراقبتدارند. از سوي ديگر، هزينه

و همكاران،  2مناسب باشند (بارثپذيرش تكاليف جديد دارند و ممكن است براي آموزش كمتر 
زيرا كارگران  باشد. ميبيني كننده ضعيفي از عملكرد فردي بنابراين سن به تنهايي پيش ،)1993
شوند، عالوه بر اين تر در نظر گرفته ميشناستر و وظيفهتر معموالً سازگارتر، محتاطمسن

هاي تري دارند، بنابراين هزينهتر تصادفات كمتري دارند و احتمال ترك كار كمكارگران مسن
 ).2010و همكاران،  3دهند (گاريبالدياستخدام را كاهش مي

وري و سن آسان نيست زيرا ) ايجاد رابطه بين بهره1993( 4براساس يافته جانسون
). بنابراين 2010زا است (گاريبالدي و همكاران،  طور بالقوه درون وري بسيار پيچيده است و به بهره

وري نيروي كار مؤثر است، دشوار است، نه تنها به اين دليل كه ينكه چگونه سن بر بهرهتعيين ا
دليل پيچيدگي سن، گروه و اثرات انتخاب؛  است، بلكه به 5شدت فردي و خاصِ بخش وري بهبهره
ات پيري به ميزان تغييرات عواملي كه مرتبط با تأثيروري فردي پيچيده و چند بعدي است و بهره

هاي د كار است، مانند ميزان تغييرات ناشي از سن در تجربه كاري، قدرت بدني و تواناييعملكر
  ).2010، 6 و استولدراجز شناختي بستگي دارد (وانورز

، معتقد است فرزند بيشتر هزينه 1992، بكر شناختي است؛بعد خانوار از ديگر عوامل جمعيت
نگهداري باالتري را به دنبال خواهد داشت اما اين امر در كشورهاي در حال توسعه متفاوت 

                                                            
1. Sen  
2. Barth  
3. Garibaldi  
4. Johnson  
5. Sector-Specific 
6. Van ours  and Stoeldraijer 
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كمتر توسعه  يدر كشورها ندانفرز ينگهدار نهينشان داده است كه هز است، وي در مطالعه خود
كسب درآمد خانوار و  دان درل از مشاركت فرزنصحا يمانند درآمد انتظار يواسطه عوامل به افتهي

 ينسبت به كشورها يطور قابل توجه در دوران كهولت سن به نيفرزندان از والد تيانتظار حما
كشورها  نيخانوارها در ا دعانتظار داشت كه ب توانيم نيتر است و بنابرا پايين افتهيتوسعه 

  ).1383نژاد، مازار و حسيني(عرب ابدي شيافزا
شناختي نيز عنوان عامل سرمايه انساني در متغيرهاي جمعيت بهدر خصوص تحصيالت 

 يريادگيكه آموزش و  كنديم اني) ب1964 2كرو ب 1974، 1958 1نسري(م يانسان هيسرما هينظر
در  شيافزا نيا شود؛ ميها  آن وريبهره شافزاي سبب افراد دانش و هامهارت شيدر عمل با افزا

  شود.يافراد م يافتيدر شافزاي موجب دانش و هامهارت

  مطالعات تجربي - 3
توان به دو دسته مطالعات مطالعات تجربي انجام گرفته مرتبط با موضوع پژوهش حاضر را مي

مطالعات پويايي فقر شامل راغفر، موسوي و  ،پويايي درآمد و پويايي فقر تقسيم كرد. در دسته اول
ها  آن كه به مطالعه پويايي فقر در خانوارهاي ايراني پرداخته است، باشد مي) 1396قاسمي دهقي (

هاي سني سرپرست خانوار اقدام به هاي مقطعي بودجه خانوار و ساخت گروهبا استفاده از داده
هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها همانند ويژگي تأثيرو  هاي شبه تابلويي كردهايجاد داده

 ند. نتايجا هست خانوار را بر ميزان مخارج مصرفي خانوارها بررسي كردجنسيت، بعد و سواد سرپر
دهد كه خانوارهاي با سن باال، سواد اندك سرپرست و جمعيت باال نيازمند حمايت نشان ميها  آن

  درآمدي خواهند بود.
با استفاده از  1990به مطالعه پويايي فقر در انگليس در دهه  ،)2001( 3جنكينز و ريگ

دهد كه اشتغال و درآمد سرپرست خانوار در خروج از نشان ميها  آن ند و نتايجا هروش پانل پرداخت
هاي فقر در كنيا تحليل در  كننده )، در مقاله تعيين2001( 4فقر اهميت بااليي دارد. گيدا و همكاران

هاي فقر با كنندهبه بررسي تعيين 1994هاي خانوارها در سال ا استفاده از دادهسطح خانوارها، ب
دهد كه در مناطق شهري وضعيت فقر ند. اين مطالعه نشان ميا هاستفاده از مدل الجيت پرداخت

كه در مناطق روستايي اشتغال در بخش با سطح آموزش و بعد خانوارها در ارتباط است، در حالي
 توان به اين عوامل افزود.يكشاورزي را م

                                                            
1. Mincer  
2. Becker  
3. Rigg 
4. Geda et al. 
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هاي آن را در بين خانوارهاي شهري ايران كننده)، فقر و تعيين1389محمدزاده و همكاران (
درآمد خانوارهاي شهري كشور  -هاي طرح هزينه. در اين مقاله با استفاده از دادهاند كردهمطالعه 

هاي فقر برآورد و شاخصكارگيري سيستم مخارج خطي، خط  و با به 1373-87هاي طي سال
گيري فقر محاسبه شده است. نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيشترين كاهش احتمال فقر اندازه

باشد. همچنين سن خانوارهاي شهري مربوط به تحصيالت و جنسيت سرپرست خانوار مي
احتمال فقر سرپرست خانوار، نسبت تعداد افراد با درآمد در خانوار و بعد خانوار نيز در كاهش 

روستاهاي  به تحليل پويايي فقر خانوارها در ،)2019و همكاران ( 1خانوارها مؤثر است. گاريواني
وي مطالعه است و نتايج  با استفاده از روش شبه پانل پرداخته 1391- 94 ايران در بازه زماني

انوارهايي كه در درصد از خ 86دهد كه در فقر وابستگي اوليه وجود دارد، بدين معني كه  نشان مي
  اند.نيز فقير بوده 1391-94در بازه زماني  ،ندا هفقير بود 1395سال 

دسته دوم مطالعات انجام شده در باب پويايي درآمد است كه شامل ووالرد و كالسن 
به  1998تا  1993خانوار در آفريقاي جنوبي است كه طي دوره زماني  1003) با مطالعه 2004(

شناختي و د كه تغييرات جمعيتده نشان ميها  آن ند. نتايجا هخانوارها پرداخت بررسي پويايي درآمد
 ين عوامل تحرك درآمد خانوارها هستند.تر مهمتغييرات شغلي 

كشور آمريكاي التين را در بازه  14)، الگوهاي تحرك درآمد 2011( 2 كاستا، نوپ و پيزوليتو
ند. نتايج ا هگروه سني بررسي كرد 8پانل براي با استفاده از رويكرد شبه  1992-2003زماني 

تحرك طور كلي از نظر درآمد و فقر بي د كه مناطق در نظر گرفته شده بهده ميايشان نشان 
هاي اقتصادي هستند. سطح فعلي درآمد كمتر توسط درآمد قبلي قابل تخمين است و ويژگي

ابل توجهي در تحرك اجتماعي همچون سن، جنسيت و تحصيالت سرپرست خانوار نقش ق
  درآمدي دارند.

و  4راننده گوجك 96گيري تصادفي از )، با استفاده از روش نمونه2019( 3حسينا و موناوارو
آپ را مورد بررسي قرار رگرسيون خطي چندگانه عوامل مؤثر بر درآمد رانندگان اين استارت

مثبت و معنادار  تأثيركردن بر درآمد كار و ساعات كار  دهد كه سابقهنشان ميها  آن ند. نتايجا هداد
 است. تأثير دارد و سن و تحصيالت بر درآمد اين صاحبان شغل بي

                                                            
1. Garivani 
2. Cuesta, Nope and Pizzolitto 
3. Husainah and Munawaroh 
4. GO-JEK 
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مدت در روسيه مدت و كوتاه)، عوامل خرد اقتصادي در پويايي درآمد ميان2020( 1پروگيني
ه بررسي كرد RLMS(2با استفاده از روش نظرسنجي طولي ( 2016-1996را طي دوره زماني 

وي رشد درآمد خانوار را بر اساس عوامل جمعيتي، اقتصادي و شغلي مربوط به خانوار و . است
بررسي نقش دسترسي خانوار  ،كندد. آنچه مطالعه او را استثنا ميكرسازي  سرپرست خانوار را مدل

در تواند به خانوارهاي پايين دهد كه اعتبار و بدهي خانوارها ميبه اعتبار است. نتايج او نشان مي
  توزيع درآمدي جهت ارتقاي درآمد ايشان كمك كند.

ند و بررسي ا همدت پرداختبه مطالعه پويايي درآمد در كوتاه ،)2020( 3گياردا و كاسابيانسا
روي ها  آن تغيير يافته است يا نه؟ مطالعه 2008ند كه آيا پويايي درآمد قبل و بعد از بحران ا هكرد

بوده  2012-2015و  2005-2008انيا و انگليس در بازه زماني چهار كشور فرانسه، ايتاليا، اسپ
  ند كه پويايي درآمد بعد از بحران كاهش يافته است.ا همتوجه شدها  آن است.

كننده بيكاري را در مالزي با استفاده از مدل  )، عوامل تعيين2022( 4چنخو، لنگيه و ييهونگ
دهد سن، تحصيالت و  نشان ميها  آن ايجند، نتا همورد بررسي قرارداد 5مخاطرات نسبي كاكس

جنسيت عوامل مؤثر بر بيكاري هستند؛ افرادي كه داراي تحصيالت عالي هستند، جنسيت زن 
  دارند و سن بااليي دارند، احتمال بيكار شدنشان كمتر است.

كننده بر درآمد اقتصادي خانوارها در )، به بررسي عوامل تعيين2022و همكاران ( 6مماني
نشان ها  آن نتايج .ندا هبا استفاده از مدل اقتصادسنجي لگاريتم خطي پرداخت 2021ر سال پرو د
آن مثبت بوده است.  تأثيردهد و درصد درآمد اقتصادي را توضيح مي 34,14د كه آموزش ده مي

  مثبت داشته است. تأثيرهمچنين تجربه كار، جنسيت، منطقه جغرافيايي و سن بر درآمد اقتصادي 
)، با استفاده از نظرسنجي از خانوارها به بررسي تفاوت دستمزد 2022و همكاران ( 7داسچه

درصد از  30دهد كه  نشان ميها  آن ند و نتايجا هخانوارهاي بومي و مهاجر در اتحاديه اروپا پرداخت
ت، شناختي نظير سن، جنسيتفاوت درآمد مهاجران و بوميان ناشي از تفاوت در متغيرهاي جمعيت

  .باشد تحصيالت، شغل و وضعيت تأهل مي

                                                            
1. Perugini 
2. Russian Longitudinal Monitoring Survey 
3. Giarda & Casabianca 
4. Chen Khoo & Leng Yeah & Yi Hong 
5. Cox 
6. Mamani  
7. Dossche 
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  شناسي و تصريح مدلروش -4
هاي مورد نياز براي دستيابي به هدف اصلي پژوهش حاضر، شامل متغيرهاي درآمدي و داده

رساني آماري  ها در سامانه خدمات اطالعشناختي سرپرست خانوار ايراني است كه اين دادهجمعيت
- . دادهباشد ميبرداري زينه و درآمد خانوار قابل استخراج و بهرهمركز آمار تحت عنوان داده خام ه

هاي صورت شهري و روستايي هستند كه بنابر هدف پژوهش براي سال ها در اين سامانه به
  اند. آوري شدهجمع 1398تا  1380

هاي سني سه ساله ساخته شده است؛ بازه زماني متولدين ها نسلآوري دادهپس از جمع
. براي مثال شود شامل مينسل سني را  25بوده است كه  1383و  1309انوار بين سرپرست خ

  دهند.تشكيل گروه سني آخر را مي 1381-1383متولدين 
مطالعاتي كه در خصوص پويايي درآمد خانوارها انجام شده است؛ براي مثال، آتكينسون و 

)، 2009)، جنكينز و ونكرم (2010(باياز، بورخاسر و كوچ  )،1999)، فيلدز و اوك (1992همكاران (
جنسيت،  ) به فراخور دسترسي به آمار متغيرهايي نظير2015) و جاناتي و جنكينز (2016جنكينز (

سن، تحصيالت، تعداد اعضاي خانوار، تعداد افراد با درآمد خانوار، اتومبيل شخصي، موتور سيكلت، 
ت كه در ازاي انجام خدمات، دستمزد هزينه خوراك و درآمد خالص پولي (پولي به اين معني اس

اند كه در مطالعه حاضر اين متغيرها مدنظر قرار  پولي دريافت كرده است) را مورد بررسي قرار داده
گرفته است. درآمد خالص پولي در مشاغل مختلف شامل بخش دولتي، خصوصي، آزاد كشاورزي، 

 باشد.ميشود، آزاد غير كشاورزي و متفرقه كه شامل يارانه نيز مي
هاي  محاسبه شده است. با توجه به اينكه دادهها  آن ها، ميانگين وزنيبعد از استخراج داده

خام خانوار منتشره مركز آمار در هر آدرس وزن مخصوص به خود را دارد، پس از ساخت 
هاي مذكور در هر گروه سني جمع شده و وزن هر آدرس بر آن تقسيم شد تا هاي سني، وزن نسل
  .جديد آدرس به دست آيدوزن 

  رويكرد شبه پانل -4-1
هاي پانل براي بررسي وضعيت خانوارهاي مختلف در كشورهاي در حال توسعه داده بيشتردر 

هاي مقطعي معموالً در بيشتر كشورها موجود هستند. به همين طي زمان وجود ندارد؛ اما داده
گيرند. با  هاي مقطعي كمك ميدادهن براي بررسي وضعيت خانوارهاي مختلف از دليل محققا

توان يك نمونه تصادفي از خانوارهاي مختلف را در طي زمان هاي مقطعي مياستفاده از داده
ها مجموعه مشخصي از خانوارها را در طي توان با استفاده از اين دادهاما نمي ،دنبال كرد
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 ه استپيشنهاد كرد 1985ر سال د 1ديتون دليلاي متوالي مورد بررسي قرار داد. به همين ه سال
هاي مقطعي تكرار شده، توان با استفاده از دادههاي پانلي مي كه در صورت عدم دسترسي به داده

هاي مقطعي تكرار شده هايي بر اساس بررسيهاي شبه پانل را ايجاد كرد. در اين روش نسلداده
  ).1985شود (ديتون،  فراهم مي

انل همواره سن متوسط در هر گروه سني در نظر گرفته از آنجا كه در رويكرد شبه پ
 اند:) رابطه زير را در نظر گرفته1394شود، راغفر و همكاران ( مي

)1(  Age = Year – Cohort -1 
 Ageسال تولد سرپرست خانوار و  Cohortگيري، سال انجام نمونه Yearدر رابطه باال 

سن متوسط سرپرست خانوار در سال موردنظر است. در رويكرد شبه پانل، پويايي مدل مربوط به 
رديابي خانوارها در طي زمان است، به عبارت ديگر در نسل سني ساخته شده با گذشت زمان در 

  ).1394شود (راغفر و همكاران، هر سال يك واحد به متوسط سني سرپرست خانوار اضافه مي
  هاي تصريح مدلعه دادهمجمو -4-2
اختالف لگاريتم درآمد دو دوره متوالي خانوار است؛ درآمدها   LN(Y)∆:درآمد خانوار ييايپو

دولتي، خصوصي، آزاد كشاورزي، آزاد غيركشاورزي، تعاوني و متفرقه مشاغل درآمد شامل 
  باشد. مي

  ،ييايجغراف تيسرپرست، موقع تي): جنسZثابت خانوار ( هاي ويژگي
  سرپرست، تعداد فرزندان، سن سرپرست التي): تحصXخانوار ( ريمتغ يژگيو
  

 نماد متغيرها در تصريح مدل .1 جدول

پويايي لگاريتم 
  درآمد متفرقه

پويايي لگاريتم 
درآمد غيركشاورزي

پويايي لگاريتم 
 درآمد كشاورزي

پويايي لگاريتم
درآمد خصوصي

پويايي لگاريتم
  زا متغير درون  درآمد دولتي

Dly11  Dly9  Dly7  Dly4  Dly1  نماد  
تحصيالت به توان 

 دوم
تعداد افراد شاغل در 

 خانوار
تعداد اعضاي خانوار جنسيت سن تحصيالت متغير 

 زابرون
Edu2  numy  size  edu  age  gen نماد  

 هزينه خوراك دارايي بادوام
متغير 
  ابزاري

asset vkhorak نماد 

  هاي تحقيقمنبع: يافته

                                                            
1. Deaton 
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  تجربيمدل  -5
 زير شكل به رابطه اين حاضر است، و گذشته درآمد بين بيان رابطه براي معياري درآمد پويايي
  )):1978( 2و ويليز 1(ليارد باشد مي تعريف قابل

)2(  Y = βY . + φ φ و مركب مؤلفه خطاي β اگر( است درآمد غيرشرطي همگرايي معيار β باشد صفر، 
 تحرك نبود و كامل همگرايي باشد يك با برابر 	β اگر و درآمدي كامل تحرك دهنده نشان

 توسط مصنوعي مشاهدات و شودمي استفاده پانل شبه رويكرد از β تخمين براي). است درآمدي
 ساخته) است سني هاينسل مطالعه اين در( گروه هر در خانوار مشاهدات متوسط مقادير
  .شوند مي

 مطالعه مورد زماني دوره و) گروه( سني نسل هر براي خانوار درآمد لگاريتم وابسته متغير
 بدين گروهي مدل بنابراين باشد، مي حال و گذشته درآمد كشش گيرياندازه معيار β پارامتر. است
  آيد:مي دست به شكل

)3(  ln y , = 	 β ln y , + φ ,  
 لگاريتمي مدل كه است 1983  دانكن مدل شودمي دنبال حاضر پژوهش در كه مدلي

  بود: خواهد زير شكل به مدل اين باشد.مي خانوار درآمد
)4  (  ln y = 	 β X + γ Z + ε  
)5(  ε = 	ρε + η , E η = 0   ,   var η = σ  
)6(   δ = 	λZ + υ         ,       E υ = 0      ,  			var υ = σ  

 

X فوق مدل در Zخانوار، متغير هايويژگي شامل  δخانوار، ثابت ويژگي    غيرقابل ثابت ويژگي  
ε و خانوار مشاهده ρY، 4باشد، اگر از معادله مي خطا ميزان  به  14-3معادله  ،را كم كنيم ,

 آيد: دست مي

)7(  ln Yy , − ρ ln y ,= β X , − 	ρβ X , + Z γ − ργ + λ 1 − ρ +ω  
 در دو طرف معادله باال داريم: y و كم كردن   ρyt−1با اضافه

                                                            
1. Lillard  
2. Willis 
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)8(  ln y , − ln y , = β ∆X + β X , + γ Z+ ρ − 1 ln y , +ω  
)9(  ∆X = X , − X ,  
)10(  β = β − ρβ  
)11(  γ = γ − ργ + λ(1 − ρ) 
)12(  ω = (1 − ρ)υ + η  
)13(  ∆Y = f(X ,∆X, Z, Y ) 

  با توجه به موارد گفته شده معادله اصلي پژوهش حاضر بدين صورت خواهد بود:
)14(  dln yc =lnyc,t-lnyc,t-1=lnyc,t-1+βt∆Xc+βtXc,t+γtZi+ωit 

 ويژگي تغييرات خانوار، متغير و ثابت ويژگي از تابعي خانوار درآمد پويايي بنابراين معادله
 با توجه به مدل خانوار اوليه درآمد آوردن دست به براي. بود خواهد اوليه درآمد و خانوار متغير

  را در نظر گرفت:مدل زير  توانمي ،)2010( همكاران و تجربي فيلدز
)15(  lny , = β X , + γ Z + κ W , + ζ 

W متغير اينجا رد ,   بود: خواهد) دوام با هايدارايي( خانوار هايدارايي و مصرفي مخارج 
)16(  W , = vkhorak , + asset ,  

  برآورد مدل تجربي -6
  هاي ريشه واحدآزمون -6-1

توان براي آزمون مانايي از روش ديكي هاي پانلي و شبه پانل نميدادهبا توجه به اينكه در مورد 
هاي ديگر (آزمون لوين لين فولر و ديكي فولر تعميم يافته استفاده كرد، به همين دليل از روش

دست  ) براي آزمون مانايي متغيرها استفاده شده است. نتايج به3و فيشر 2؛ ايم، پسران و شين1چو
  . باشند ميد تمامي متغيرهاي مدل فاقد ريشه واحد بوده و مانا دهنآمده نشان مي

                                                            
1. Levin Lin Chu (LLC) 
2. Im Pesaran Shin (IPS) 
3. Fisher (PP_F) 
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  آزمون واريانس ناهمساني و خودهمبستگي -2 -6
ستگي از روش و براي آزمون خودهمب LR1 منظور انجام آزمون واريانس ناهمساني از روش به

مشكل  ،آمدهده است. براساس نتايج به دست آم 3و  2كه نتايج در جدول وولدريج استفاده شده، 
مشكل، انحراف  برطرف كردن رو نياشود؛ از  واريانس ناهمساني و خودهمبستگي مشاهده مي

 .ه استمشكل ناهمساني واريانس تصحيح شددر نظر گرفتن معيار ضرايب با 
   

  ييروستا هاي دادهشناسايي  هاي آزمون .2 جدول
خودهمبستگي وولدريج واريانس ناهمساني والد تعديل شده روش بروش پاگان هاسمن F آزمون روستايي ليمر  

6,4  
0,02  

217,2  
0  

28126,2  
0  

Fe  -  116,1 
0  

0  Dly1  

47  
0  

167,5  
0  

-  Ols 0  
1  

11  
0,2  

0,5  Dly4  

63  
0  

223  
0  

4420,5  
0  

Fe  -  87,7  
0  

0  Dly7  

60  
0  

92,6  
0  

193  
0  

Xtiv -  46,3  
0  

0  Dly9  

88,7  
0  

932,6  
0  

-  ols -  18,8  
0,03  

0,5  Dly11  

خودهمبستگي وولدريج واريانس ناهمساني والد تعديل شده روش بروش پاگان هاسمن F روستايي آزمون  مرد ليمر
46,2  

0  
182  
0  

447,7  
0  

Fe  -  7,6  
0  

0  Dly1  

77,8  
0  

505,3  
0  

7186,8  
0  

Fe  -  23,5  
0  

0,04 Dly4  

116,5  
0  

286,7  
0  

15955,9  
0  

Fe  -  107,6 
0  

0  Dly7  

34,3  
0  

174,1  
0  

619,6  
0  

Fe  -  57,1  
0  

0  Dly9  

77,2  
0  

119,5  
0  

-  ols -  27  
0  

0,2  Dly11  

  تحقيقهاي منبع: يافته 

                                                            
1. Likelihood ratio 
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  شهري هاي دادهشناسايي  هاي آزمون .3جدول 
واريانس  خودهمبستگي وولدريج

 ناهمساني
والد تعديل 

بروش  روش شده
 آزمون شهري ليمر F هاسمن پاگان

2,5  
0,13  

354,96  
0  

5750,4  
0  Fe  -  192  

0  0  Dly1  
3,04  
0,09  

151,98  
0  

151,6  
0  Fe  -  35,01 

0  0  Dly4  
18  
0  

120,44  
0  -  Ols -  58,43 

0  0,2  Dly7  
1,1  
0,3  

201,64  
0  

1701,3  
0  Fe  -  110,35 

0  0  Dly9  
0,31  
0,6  

108,76  
0  -  ols  0  

1  
15,02 
0,09  0,7  Dly11  

واريانس  خودهمبستگي وولدريج
 ناهمساني

والد تعديل 
بروش  روش شده

آزمون  مرد  ليمر F هاسمن پاگان
 شهري

196,1  
0  

352,5  
0  

2057,1  
0  Fe  -  163,7 

0  0  Dly1  
31,1  

0  
152,1  

0  
167,5  

0  Ols -  22,6  
0  0  Dly4  

60  
0  

96,5  
0  

224,3  
0  fe  -  12,4  

.1  0,05 Dly7  
22,7  

0  
167,3  

0  
558,6  

0  Fe  -  44  
0  0  Dly9  

49  
0  

85,2  
0  

317,2  
0  fe  -  630,3 

0  0,03 Dly11  

واريانس  خودهمبستگي وولدريج
 ناهمساني

والد تعديل 
بروش  روش شده

 آزمون زن شهري ليمر F هاسمن پاگان
19,6  

0  
85,8  

0  
220,1  

0  Fe  -  22,23 
0  0  Dly1  

21,6  
0  

153,2  
0  -  Ols -  4  

0,8  0,9  Dly4  
31,5  

0  
29  

0,02  
305,9  

0  Fe  -  65,3  
0  0,01 Dly7  

64,2  
0  

59,6  
0  

286,8  
0  Ols -  16,9  

0,03  0,5  Dly9  
35,1  

0  
131,6  

0  -  ivreg -  14,3  
0,05  0,4  Dly11  

  تحقيقهاي منبع: يافته
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  نتايج برآورد مدل تجربي - 7
در اين بخش نتايج حاصل از برآورد مدل تجربي به تفكيك خانوارهاي شهري و روستايي و 

  شود. سرپرست زن و مرد ارائه مي

  مردان سرپرست خانوار روستايي پويايي درآمد خانوارهاي روستايي و -1 -7
بر اساس نتايج به دست آمده، اثر جنسيت بر درآمد مشاغل مختلف كه زنان سرپرست خانوار 
صاحبان مشاغل دولتي، خصوصي و غيركشاورزي هستند، درآمد كمتري از مردان دارند. اين 

متفرقه، اين  باشد،  اما در درآمددهنده تبعيض جنسيتي در اين نوع مشاغل ميموضوع نشان
اثرگذاري به نفع زنان تغيير يافته است و در اين گروه درآمدي جنسيت زن درآمد باالتري كسب 

ي بر درآمد تأثيردهد كه عامل جنسيت درآمد كشاورزي نيز نتايج نشان مي موردكند. در مي
  ندارد.

 ،رآمد متفرقهاستثناي د متغير سن سرپرست خانوار در تمامي مشاغل اثرگذار بوده است و به
يابد. اين موضوع با با افزايش سن، درآمد سرپرست خانوار در ساير مشاغل ياد شده كاهش مي

كنند، قرابت ها عموماً درآمد كمتري از افراد مشغول به كار دريافت ميتوجه به اينكه بازنشسته
  معنايي دارد. 

درآمدها اثر مثبت  استثناي درآمد خصوصي و غيركشاورزي بر ساير متغير تحصيالت به
 تأثيرداشته است و با افزايش تحصيالت بهبود درآمد رخ داده و اين ميزان براي مشاغل دولتي 

، اثر و توان دوم تحصيالت معنادار بودهبيشتري داشته است. در مواردي كه تغييرات تحصيالت 
غيير درآمد ه است، به اين معني كه تغييرات تحصيالت با شيب يكسان منجر به تداشتمنفي 
كمتري بر درآمد خواهد داشت. درآمد مشاغل خصوصي  تأثيرشود و افزايش آن به مرور زمان نمي

تنها درآمد شغلي در سرپرست خانوار روستايي است كه متأثر از تعداد اعضاي خانوار بوده است. 
ر مابقي موارد دهد با افزايش تعداد اعضاي خانوار، درآمد نيز افزايش يافته، داين امر نشان مي

باشد. متغير اثرگذاري تعداد اعضاي داراي درآمد در خانوار تأييد شده است كه اثر آن نيز مثبت مي
باشد كه در تمامي مشاغل اثر معنادار منفي آخري كه مدنظر بوده است درآمد دوره قبل خانوار مي

تغيير درآمد  ،تر) باشد ر (پايينبه اين معني كه هرچه درآمد دوره قبل خانوار باالت ،دهدرا نشان مي
تواند به كاهش شكاف درآمدي كمك كند. كنوني خانوار كمتر (بيشتر) است، اين موضوع مي

انتظار  ،سطح باالتر درآمد و در مقابل افراد با درآمد باال ،بدين معني كه افراد با درآمد كم انتظار
  يب منفي).سطوح كمتر درآمد را درآينده خواهند داشت (نمودار با ش
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  براي خانوارهاي روستايي نتايج برآورد .4جدول 
Dly11 Dly9 Dly7 Dly4 Dly1 درآمد روستايي  

Fe 
vce(Rubost)  

Fe 
vce(Rubost)  

Fe 
vce(Rubost)  

Regress 
vce(cluster id)

Fe 
vce(Rubost)  مدل رگرسيون  

0,5-  
)0(  

0,3-  
)0,02(  

0,8-  
)0(  

0,52-  
)0(  

0,9-  
)0(  

دورهلگاريتم درآمد 
  قبل

1,7  
)0(  

2,4-  
)0,02(  

0,35  
)0,6(  

0,85-  
)0,01(  

3,5-  
  Genجنسيت   )0(

0,01  
)0,01(  

0,01-  
)0,06(  

0,03-  
)0(  

0,01-  
)0(  

3 -  
  Ageسن   )0(

0,3  
)0(  

0,1  
)0,5(  

0,7  
)0(  

0,02-  
)0,4(  

1,5  
 Eduتحصيالت   )0(

0,07  
)0,3(  

0,03  
)0,8(  

0,4-  
)0(  

0,07  
)0,4(  

0,2-  
)0,4(  

تغييرات تحصيالت
Dedu  

0,06-  
توان دو تحصيالت  ---   ---   ---   ---   )0(

2Edu  
 ---   ---   ---  0,1  

)0(   ---  عد خانوار بSize  

 --   ----   ---  0,02  
تغييرات بعد خانوار   ---   )0,8(

Dsize  
0,14  

)0,1(  
0,1  

)0,4(  
1,1  

)0(   ---  0,5  
)0,07(  

تعداد افراد با درآمد
  Numyخانوار 

0,03  
)0,9(  

1,3  
)0(  

0,02-  
)0,9(   ---  0,6  

)0,03(  
تغييرات تعداد افراد
با درآمد خانوار 

Dnumy  
3,5  

)0(  
6  

)0,01(  
8  
)0(  

7,7  
)0(  

13,3  
)0(  

متغير ثابت 
Constant  

  تحقيقهاي منبع: يافته
  

مطالعه زنان سرپرست خانوار روستايي به علت پايين بودن تعداد داده و عدم معناداري 
پژوهش حذف شده است و در ادامه نتايج مربوط به مردان سرپرست خانوار متغيرهاي مورد 

باشد، روستايي آورده شده است؛ اثرگذاري متغير سن بر درآمد همانند نتايج خانوار روستايي مي
  و بر درآمد خصوصي اثر منفي داشته است.  تأثير متغير تحصيالت بر درآمد غيركشاورزي بي

بر درآمد متفرقه اثر منفي و بر درآمد دولتي اثر مثبت دارد كه اثر  متغير تعداد اعضاي خانوار
هاي حقوق صاحبان درآمد دولتي كه در فيش ،مندي باشدتواند حاصل از حق عائلهمثبت مي
شود. تعداد اعضاي با درآمد خانوار نيز اثر مثبت داشته است. با توجه به اينكه سهم منظور مي

در كشور بسيار بيشتر از زنان است، بنابراين طبيعي است كه نتايج  تعداد مردان سرپرست خانوار
  مربوط به خانوار روستايي شبيه به نتايج مربوط به مردان سرپرست خانوار روستايي باشد.
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براي خانوارهاي روستايي (سرپرست مرد) نتايج برآورد .5جدول   
Dly11 Dly9 Dly7 Dly4 Dly1 درآمد مرد روستايي 

Regress 
vce(cluster id) 

Fe 
vce(Rubost)  

Fe 
vce(Rubost)  

Fe 
vce(Rubost)  

Fe 
vce(Rubost) مدل رگرسيون  

0,44-  
)0(  

0,6-  
)0(  

0,8-  
)0(  

0,9-  
)0(  

0,7-  
)0(  

لگاريتم درآمد دوره 
  قبل

0,01  
)0(  

0,04-  
)0(  

0,03-  
)0(  

0,03-  
)0(  

0,04-  
  Ageسن   )0(

0,2  
)0(  

0,8  
)0,4(  

0,9  
)0(  

1,3-  
)0(  

1,1  
  Eduتحصيالت   )0,03(

0  
)0,9(  

0,5-  
)0,04(  

0,2-  
)0,3(  

0,06-  
)0,6(  

0,4  
)0,3(  

تغييرات تحصيالت 
Dedu  

0,08-  
)0(  

0,03  
)0,8(    0,34  

 توان دو تحصيالت    )0(
2Edu  

0,08-  
)0,02(        0,3  

  Sizeبعد خانوار   )0(
0,04  

)0,7(        0,6  
)0,08(  

تغييرات بعد خانوار 
Dsize  

  0,6  
)0(  

1,1  
)0(  

0,84  
تعداد افراد با درآمد     )0(

  Numyخانوار 

  0,6  
)0(  

0,26-  
)0,5(  

0,23-  
)0,2(    

تغييرات تعداد افراد 
با درآمد خانوار 

Dnumy  
5,5  

)0(  
6,2  

)0(  
8  
)0(  

12,9  
)0(  

7  
)0(  

متغير ثابت 
Constant  

 تحقيقهاي منبع: يافته

  پويايي درآمد سرپرست خانوار شهري -7-2
دهد كه متغير جنسيت بر درآمد آمده از مطالعه سرپرست خانوار شهري نشان ميدست  نتايج به

مشاغل دولتي، كشاورزي و متفرقه اثرگذار بوده است. اثر منفي متغير جنسيت بر درآمد تمامي 
دهد كه وضعيت مردان نسبت به زنان در كسب درآمد استثناي درآمد متفرقه نشان مي مشاغل به

هاي تواند به اين دليل باشد كه عموماً مردان داراي رتبهست. اين موضوع ميباالتر، بهتر بوده ا
اند. عامل جنسيت در اين بررسي اثر منفي بر درآمد مشاغل شغلي باالتري نسبت به زنان بوده

تواند تعداد باالي مردان صاحب اين نوع شغل در مناطق كه علت آن مي ،كشاورزي داشته است
مناطق روستايي كه زنان به كشاورزي مشغول هستند، عموماً كشاورزي زيرا در  ،شهري باشد
اما در مناطق شهري صاحبان مشاغل كشاورزي، كساني هستند كه عموماً به  ،باشدسنتي مي

 كشاورزي صنعتي مشغول هستند و بنابراين تعداد مردان شاغل در اين گروه بيشتر از زنان بوده
  اشت.و درآمد باالتري هم خواهند د است
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متغير سن در تمامي مشاغل اثر مثبت داشته است، اين موضوع براي مشاغل خصوصي و 
آن  تواند حاصل از مناصب مديريتي باشد كه عموماً افراد با تجربه و سابقه كار باال دردولتي مي

مناصب قرار دارند. در مورد درآمد كشاورزي با توجه به اينكه افراد درگذر زمان صاحب زمين 
شوند، افزايش درآمد بيشتري نيز خواهند داشت. در مورد مشاغل ر و تجربه باالتري ميبيشت

ها هستند، تجربه كاري و انباشت غيركشاورزي و متفرقه نيز كه شامل درآمدهاي آزاد و يارانه
افزايش ميزان  سببوكار مؤثر باشد و باال بودن تعداد فرزند نيز  تواند در مشاغل كسبثروت مي

  ي يارانه خواهد شد.دريافت
هرچه  دهد نشان ميعامل تحصيالت بر درآمد كشاورزي اثر منفي داشته است كه 

تواند با كند اين موضوع نيز ميتحصيالت سرپرست خانوار باالتر باشد، درآمد باالتري كسب نمي
راثتي صورت سنتي و و زيرا مشاغل كشاورزي در كشور ايران به ،واقعيت قرابت معنايي داشته باشد

اما در مابقي مشاغل افراد براي ورود به  ،شودآن كمتر ديده مي تحصيالت در تأثيرباشد و مي
  بازار كار عموماً بايد داراي تحصيالت عاليه باشند.

طور كلي تعداد اعضاي خانوار و تعداد افراد با درآمد بر پويايي درآمد (خصوصي، كشاورزي  به
مندي براي تواند حق عائلهكه علت آن مي ،ر مثبت داشته استو متفرقه) خانوار مناطق شهري اث

درآمدهاي خصوصي، سهيم بودن و اشتغال اعضاي خانوار در شغل سرپرست خانوار شهري 
يابد و اشتغال اعضاي صورت وراثتي ادامه مي گونه مشاغل عموماً به زيرا اين ،(كشاورزي) باشد

  مثبت بر درآمد اكتسابي سرپرست خانوار داشته باشد. تأثيرتواند خانوار مي
  

 براي خانوارهاي شهري نتايج برآورد .6جدول 

Dly11 Dly9 Dly7 Dly4 Dly1 درآمد شهري  
REGRESS VCE 
(CLUSTER ID) 

FE VCE  
(RUBOST)  

REGRESS VCE 
(CLUSTER ID) 

FE VCE  
(RUBOST)  

FE VCE  
(RUBOST)  مدل رگرسيون 

0,4-  
)0(  

0,13  
)0,05(  

0,8-  
)0(  

0,33  
)0(  

0,2  
)0,04(  

لگاريتم درآمد دوره 
  قبل

2  
)0(  

5 -  
)0(  

5 -  
)0,03(  

1,8-  
)0,03(  

5,3-  
)0,05(  

  GENجنسيت 

0,04  
)0,01(  

0  
)0,6(  

0,03  
)0,04(  

0,01  
)0,03(  

0,004  
)0,8(  

  AGEسن 

0,3  
)0(  

1,1  
)0,09(  

0,3-  
)0(  

0,12-  
)0,4(  

1,3  
)0,08(  

 EDUتحصيالت 

0,4  
)0(  

0,5-  
)0,01(  

0,2-  
)0,4(  

0,15-  
)0,03(  

1 -  
)0,07(  

تغييرات تحصيالت 
DEDU  

0,04-  
)0(  

0,09-  
)0,4(  

 توان دو تحصيالت      
2Edu  
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Dly11 Dly9 Dly7 Dly4 Dly1 درآمد شهري  
REGRESS VCE 
(CLUSTER ID) 

FE VCE  
(RUBOST)  

REGRESS VCE 
(CLUSTER ID) 

FE VCE  
(RUBOST)  

FE VCE  
(RUBOST)  مدل رگرسيون 

    0,4  
)0(  

0,11  
)0,05(  

0,14  
)0,5(  

 SIZEبعد خانوار 

    0,55-  
)0,06(  

0,03-  
)0,6(  

0,52-  
)0,07(  

تغييرات بعد خانوار 
DSIZE  

0,4  
)0(  

0,02-  
)0,9(  

تعداد افراد با درآمد       
  NUMYخانوار 

0,45  
)0(  

0,26-  
)0,4(  

تغييرات تعداد افراد       
با درآمد خانوار 
DNUMY  

1,7  
)0(  

14,2  
 )0(  

12  
)0(  

10,1  
)0(  

11  
)0(  

متغير ثابت 
CONSTANT 

  تحقيقهاي منبع: يافته

  پويايي درآمد مردان سرپرست خانوار شهري -7-3
دهد كه عامل سن شهري سرپرست خانوار، نتايج نشان ميدر بررسي پويايي درآمد مردان 

تواند ناشي از منفي داشته است كه اين مهم مي تأثيراستثناي درآمد متفرقه در مابقي مشاغل  به
  وري افراد در سنين باال باشد.كاهش درآمد افراد به هنگام بازنشستگي و پايين آمدن بهره

مثبت داشته  تأثيردر مابقي موارد  ،و كشاورزي استثناي درآمد متفرقه عامل تحصيالت به
به اينكه شغل كشاورزي در كشور ايران نياز به تحصيالت عاليه ندارد، بنابراين  با توجهاست، 
مثبت داشته  تأثيراما در مواردي كه تحصيالت  ،منفي تحصيالت دور از انتظار نخواهد بود تأثير
  بررسي كرد.  توان علت آن را در مناصب مديريتيمي ،است

به اين معني كه تغييرات تحصيالت منجر  ،عامل تغييرات تحصيالت اثر منفي معنادار دارد
گونه تفسير كرد كه اگر  توان اينبه افزايش درآمد باالتر نخواهد شد؛ اين موضوع را مي

سرپرست خانوار تمايل به ارتقاي مدرك (تحصيالت يك نسل طي سال تغيير مثبت داشته باشد 
اين موضوع اثر منفي بر پويايي درآمد داشته و موجب كاهش درآمد  )تحصيلي خود داشته باشد

تعداد اعضاي خانوار و يا تعداد افراد صاحب درآمد در خانوار همچنان اثر مثبت  موردشده است. در 
  كه اين عوامل بر درآمد خصوصي مردان شهري اثر نداشته است. ،دست آمده استبه
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 براي خانوارهاي شهري (سرپرست مرد) تايج برآورد. ن7جدول 

DLY11 DLY9 DLY7 DLY4 DLY1 درآمد مرد شهري  
Regress vce  
(cluster id)  

Fe vce  
(Rubost)  

Fe vce  
(Rubost)  

Regress vce  
(cluster id)  

Fe vce  
(Rubost)  

  مدل رگرسيون
0,2-  

)0(  
0,8-  

)0(  
0,9-  

)0(  
0,6-  

)0(  
0,72-  

)0(  
درآمد دوره لگاريتم 

  قبل
0,006  

)0(  
0,02-  

)0,07(  
0,02-  

)0,2(  
0,01-  

)0(  
0,03-  

)0,09(  
  Ageسن 

0,08-  
)0(  

1,4  
)0,09(  

2 -  
)0,03(  

0,07  
)0,04(  

1,4  
)0,05(  

  Eduتحصيالت 

0,41  
)0(  

0,4-  
)0(  

0,12-  
)0,7(  

0,3-  
)0(  

1 -  
)0,07(  

تغييرات تحصيالت 
Dedu  

 ---  0,13-  
)0,3(  

0,3  
)0(  

 دو تحصيالت توان  ---   --- 
2Edu  

0,04  
)0,04(  

0,3  
)0(  

0,3  
)0,03(  

0,03  
)0,3(  

0,3  
)0,06(  

  Sizeبعد خانوار 

0,2  
)0(  

0,4-  
)0,07(  

0,3-  
)0,4(  

0,01  
)0,7(  

0,5-  
)0,1(  

تغييرات بعد خانوار 
Dsize  

  
 ---  

  
 ---  

  
 ---  

  
 ---  

  
 ---  

تعداد افراد با درآمد 
  Numyخانوار 

  
 ---  

  
 ----  

  
 ----  

  
 ----  

  
 ---  

تغييرات تعداد افراد با 
درآمد خانوار 

Dnumy  
2,5  

)0(  
7,2  

)0(  
11,4  

)0(  
7,6  

)0(  
4,3  

)0(  
متغير ثابت 
Constant  

  تحقيقهاي منبع: يافته

  پويايي درآمد زنان سرپرست خانوار شهري -4 -7
دهد كه عامل سن در در بررسي درآمد زنان سرپرست خانوار شهري نتايج به دست آمده نشان مي

كه اين  ،مثبت داشته است تأثيردرآمد دولتي و درآمد كشاورزي اثر منفي و در ساير انواع درآمد 
ن زن بوده و عداد بازنشستگان زن كمتر از شاغالتواند به اين دليل باشد كه تموضوع مي

باشند كه افزايش ميهاي شغلي باالتر  طور زنان با سن باالتر در حال حاضر مشغول در رتبه همين
  درآمد حاصل از آن بيشتر از كاهش درآمد ناشي از بازنشستگي بوده است.

دهد زنان مثبت بر درآمد داشته است كه اين موضوع نشان مي تأثيرعامل تحصيالت 
اند جايگاه شغلي باالتري را تصاحب كنند و از سرپرست خانوار به علت تحصيالت باالتر توانسته

مد باالتري كسب كنند. همچنين ارتقاي تحصيالت منجر به كاريابي بيشتر زنان اين طريق درآ
را صاحبان درآمد كرده است. اثر تعداد اعضاي خانوار و تعداد اعضاي با درآمد ها  آن شده كه
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مندي كه به علت كفالت زنان سرپرست خانوار مزايايي چون حق عائله ،خانوار نيز مثبت بوده است
همچنين سهيم شدن اعضاي خانواده در يك كاسه شدن درآمد  .گيردتعلق ميها  آن و يارانه به

  نيز مؤثر خواهد بود.
  

 براي خانوارهاي شهري (سرپرست زن) نتايج برآورد .8جدول 
DLY11 DLY9 DLY7 DLY4 DLY1 درآمد زن شهري  

Regress vce 
(cluster id) 

Regress vce
(cluster id ) 

Fe vce  
(Rubost)  

Regress vce
(cluster id) 

Fe vce  
(Rubost)  مدل رگرسيون  

1-  
)0(  

0,81-  
)0(  

1,2-  
)0(  

0,72-  
)0(  

1-  
)0(  

لگاريتم درآمد دوره قبل

0,02  
)0(  

0,04  
)0(  

0,07-  
)0,09(  

0,07  
)0(  

0,03-  
)0(  

  Ageسن 

0,2  
)0(  

0,6  
)0(  

0,08  
)0,9(  

0,6 
)0(  

0,6  
)0(  

  Eduتحصيالت 

0,06 -  
)0,4(  

0,25-  
)0,04(  

0,25-  
)0,6(  

0,23-  
)0,2(  

0,2  
)0,1(  

 Deduتغييرات تحصيالت 

  0,07-  
)0(  

0,06  
)0,8(  

  ٢Edu توان دو تحصيالت    

0,2  
)0(  

0,45  
)0(  

  0,74  
)0(  

  Sizeبعد خانوار   

0,14-  
)0(  

0,2-  
)0,3(  

  0,2-  
)0,2(  

 Dsizeتغييرات بعد خانوار   

    0,4  
)0,7(  

  1  
)0,03(  

تعداد افراد با درآمد خانوار 
Numy  

    0,3-  
)0,7(  

  0,3-  
)0,3(  

تغييرات تعداد افراد با 
  Dnumyدرآمد خانوار 

11  
)0(  

5,4  
)0(  

12,7  
)0(  

2,1  
)0,07(  

10,2  
)0(  

  Constantمتغير ثابت 

  تحقيقهاي منبع: يافته 

  ها بندي نتايج و پيشنهادجمع -8
خانوار شهري و روستايي بوده است كه متغيرهاي سطوح بررسي موضوع تحقيق به دو قسم 

مستقل بررسي شده در اين پژوهش شامل جنسيت، سن، تحصيالت و تعداد اعضاي خانوار (در 
باشد و صورت عدم معناداري اين متغير از تعداد اعضاي با درآمد خانوار استفاده شده است) مي

ها ، اين گروهه استگروه درآمدي بررسي شد 6كه در  باشد ميمتغير وابسته پويايي درآمد خانوار 
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مد غيركشاورزي و درآمد شامل درآمد خالص، درآمد دولتي، درآمد خصوصي، درآمد كشاورزي، درآ
  ند.باش متفرقه مي

نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر با تحقيقات مشابه انجام شده در داخل و خارج نيز 
)، ووالرد و 1389مواردي مانند محمدزاده و همكاران (هاي مشابه شامل اتفاق نظر دارند. نمونه

) و گياردا 2020)، پروگيني (2011)، كاستا و همكاران (2010)، فيلدز و همكاران (2004كالسن (
د عوامل جمعيت شناختي بر پويايي درآمد خانوار هدكه نشان مي ه است) بود2020و كاسابيانسا (

  د اندك و جمعيت باال نيازمند حمايت درآمدي هستند.مؤثر هستند و خانوار با سن باال، سوا
مناطق شهري و روستايي بدين طريق بوده است كه پويايي درآمد دولتي  مقايسه مشاغل در

روستايي براي مردان، سن كمتر و تحصيالت باالتر سرپرست خانوار وضعيت بهتري دارد و  خانوار
منفي دارد كه به معني احتمال تجربه سطوح  درآمد دوره قبل خانوار براي خانوار روستايي اثر

اين درحالي است كه براي خانوار شهري اين اثر  باشد. ميباالتر درآمدي براي خانوار كم درآمد 
مثبت بوده است كه به معني احتمال تجربه سطوح باالتر درآمدي براي خانوارهاي پردرآمد 

اغل دولتي خانوار شهري افزايش دهد. سن تواند توزيع درآمد را در مشاين موضوع مي وباشد  مي
  .بوده استمنفي  تأثيرداراي و در خانوار روستايي  تأثير در مشاغل دولتي خانوار شهري بي

تر درآمد دوره قبل، جنسيت مرد  مشاغل خصوصي خانوار شهري و روستايي با سطوح پايين
ر شهري سن بيشتر سرپرست و تعداد بيشتر اعضاي خانوار وضعيت بهتري دارند ولي براي خانوا

خانوار و در خانوار روستايي سن كمتر سرپرست خانوار وضعيت تغيير درآمدي بهتري را ايجاد 
خواهد كرد همچنين شيب مثبت درآمد دوره قبل و درآمد كنوني در خانوار شهري برخالف خانوار 

 ،دي در خانوار شهري باشددهنده واگرايي بيشتر توزيع درآم تواند نشانكه مي ،روستايي وجود دارد
بدين معني كه افراد با سطوح باالتر درآمد در آينده نيز سطوح باالتري از درآمد را دريافت خواهند 

  كرد.
منفي داشته  تأثيردر مشاغل كشاورزي درآمد دوره قبل براي خانوار شهري و روستايي 

بوده است، سن  تأثير است، تحصيالت براي خانوار شهري اثر منفي و براي خانوار روستايي بي
 تأثير مثبت و براي خانوار روستايي بي تأثيرسرپرست و تعداد اعضاي خانوار براي خانوار شهري 

  است. تأثير بوده است. جنسيت براي شغل كشاورزي هردو منطقه شهري و روستايي بي
منفي براي  تأثيرمثبت از درآمد دوره قبل براي خانوار شهري و  تأثيرشاغل غيركشاورزي م

داراي و در خانوار روستايي  تأثير خانوار روستايي داشته است، سن سرپرست در خانوار شهري بي
باشد و تحصيالت براي هر دو نوع خانوار است، جنسيت براي هردو خانوار منفي مياثر منفي 
  ه است.مثبت بود
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آل خواهد بود كه گذاري منفي درآمد دوره قبل بر پويايي درآمد نتيجه ايدهتأثيراز آنجا كه 
مثبت  تأثيرها حاكي از در مواقعي كه يافته ،تواند منجر به كاهش فقر و كاهش اختالف طبقاتي شودمي

رسد در اين به نظر مي تاسدرآمد دوره قبل بر پويايي درآمد دولتي، خصوصي و غيركشاورزي خانوار شهري 
احتمال تجربه درآمد كمتري نسبت به افراد با درآمد باال وجود  ،نوع از مشاغل اگر درآمد دوره قبل پايين باشد

تواند احتمال فقير شدن صاحبان ي درآمد دوره قبل و درآمد حال) كه اين موضوع ميمنحندارد (شيب مثبت 
هاي درآمدي به هنگام دهد و بنابراين اين نوع مشاغل نيازمند حمايتدرآمد پايين در اين نوع مشاغل را نشان 

ركود اقتصادي خواهند بود. تبعيض جنسيتي از مواردي است كه احتمال بهبود درآمد را در زنان سرپرست خانوار 
وانند از سازد و بنابراين زنان نيازمند حمايت درآمدي و شغلي بيشتري خواهند بود تا بتنسبت به مردان كمتر مي
هاي اصالح و بهبود كه مشكل  در نتيجه سياستد برابري با مردان برخوردار شوند، رفاه حاصل از افزايش درآم

تواند رفاه زنان سرپرست خانوار را بهبود بخشد. مي ،دبرطرف كنتبعيض جنسيتي را در اين نوع مشاغل 
ند حمايت درآمدي خواهند بود، زيرا اين افراد با سرپرستان خانوار روستايي در تمامي مشاغل با افزايش سن نيازم

وري توان فيزيكي اشتغال در مشاغل جديد را نخواهند داشت و با كاهش رفاه حاصل از درآمد و كاهش بهره
بهبود سطح كه  گرفت جهينتتوان مثبت تحصيالت بر پويايي درآمد مي تأثيرفقر مواجه خواهند شد. با توجه به 

امات مورد نياز در جهت ارتقاي وضعيت رفاه خانوار كشور است، اما اين مهم در مشاغل آموزش از جمله اقد
منفي توان دوم تحصيالت  تأثيربوده است همچنين  تأثير خصوصي خانوار روستايي برخالف خانوار شهري بي

باشد. اينكه داشته تحصيالت بر پويايي درآمد  تأثيرنشان از كند شدن روند صعودي تواد  ميدر برخي مشاغل 
به كيفيت آموزش و چگونگي  ،تواند در افزايش رفاه حاصل از درآمد خانوار مؤثر باشدتحصيالت چقدر مي

  .وابسته استمندي از آن بهره

  منابع
)، بررسي رابطه رشد اقتصادي با فقر و 1394پناه، محدثه ( و يزدان باباپور، ميترا ؛راغفر، حسين. 1

فصلنامه مطالعات اقتصادي كاربردي نابرابري در ايران طي برنامه هاي اول تا چهارم توسعه،  
  .59-79), 16(4، ايران
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36-19. 
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فصلنامه هاي شبكه تركيبي. در ايران كاربردي از داده غيرخطي تحرك شرطي درآمدي
  .117-145، 15، سازي اقتصادي تحقيقات مدل
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گيري بين نسلي تله فقر در ميان نسل ). اندازه1395موسوي، ميرحسين و آذري بني، بتول (. 6
  .135-154)، 2(7، جامعهفصلنامه علمي پژوهشي زن و سني سرپرست خانوار. 

7. Atkinson, A. B., Bourguignon, F., & Morrisson, C. (1992). Empirical 
Studies of Earnings Mobility (Chur, Switzerland: Harwood). 

8. Barth, M. C., McNaught, W., & Rizzi, P. (1993). Corporations and the 
Aging Workforce. Building the Competitive Workforce: Investing in 
Human Capital for Corporate Success, 156-200. 

9. Bayaz, G., Burkhauser, R. V., & Couch, K. A. (2010). Trends in 
Intragenerational Mobility in the United States and the Western States of 
Germany (1984-2006). 

10. Becker, G.S. (1975). Human Capital: A Theoretical and Empirical 
Analyses with Special Reference to Education. New York: National 
Bureau of Economic Research. 

11. Becker, Gary S. (1991). A Treatise on the Family. Enlarged Edition. 
Cambridge: Harvard University Press. 

12. Casabianca, E. J., & Giarda, E. (2020). Household Income Dynamics in 
Europe Before and After the Great Recession: A Four-Country Analysis. 
Economics Bulletin, 40(3), 2227-2240. 

13. Chen Khoo, W., Leng Yeah, K., & Yi Hong, Sh. (2022). Modeling 
Unemployment Duration, Determinants and Insurance Premium Pricing 
of Malaysia: Insights from an Upper Middle-Income Developing 
Country, SN Nusiness & Economics, 2(116), 1-25. 

14. Cuesta, J. Nope, H., & Pizzolitto, G. (2011). Using Pseudo Panels to 
Measure Income Mobility in Latin America, IZA Discussion Papers, 
5449,1-38. 

15. Dossche, M. Kolndrekaj, A. Propst, M. Perez, J., & Slacalek, J. (2022). 
Immigrants and the Distribution of Income and Wealth in the Euro Area: 
First Facts and Implications for Monetary Policy, ECB Working Paer 
Series, 2719, 1-30. 



 1401، ة سوم، شمارپنجاه و هفتم ةدور تحقيقات اقتصادي،  مجلة      414

16. Fields, G. Cichello, P. Freije, S. Menendez, M., & Newhouse, D. (2003). 
Household Income Dynamics: a Four-Country Story, the Journal of 
Development Studies, 40(2), 30-54. 

Fields, G. S., & Ok, E. A. (1999). Measuring Movement of Incomes. 
Economica, 66(264), 455-471. 

17. Fields, Gary S., & Gyeongjoon Yoo, (2010). Falling Labor Income 
Inequality in Korea’s Economic Growth. Reviews of Economic and 
Wealth, 146(2). 

18. Garibaldi, P., Martins, J. O., & van Ours, J. (Eds.). (2010). Ageing, 
health, and productivity: The economics of increased life expectancy. 
OUP Oxford. 

19. Garivani, F., Ahmadi Shadmehri, M. T., Fallahi, M. A., & Raghfar, H. 
(2019). Dynamic poverty analysis in rural areas of Iran. Journal of 
Research and Rural Planning, 8(3), 13-25. 

20. Geda, A., De Jong, N., Mwabu, G., & Kimenyi, M. (2001). Determinants 
of Poverty in Kenya: A household Level Analysis. ISS Working Paper 
Series/General Series, 347, 1-20. 

21. Husainah, N., & Munawaroh, A. (2019).The Factors Affecting Income of 
Go-Jek Drivers in South Tangerang, Advances in Economics, Business 
and Management Research (AEBMR), 92, 63-70. 

22. Jäntti, M., & Jenkins, S. P. (2015). Income Mobility. In Handbook of 
Income Distribution (Vol. 2, pp. 807-935). Elsevier. 

23. Jenkins, S. P. (2011). Changing fortunes: Income Mobility and Poverty 
Dynamics in Britain. OUP Oxford. 

24. Jenkins, S. P., & Van Kerm, P. (2016). Assessing Individual Income 
Growth. Economica, 83(332), 679-703. 

25. Jenkins, S., & Rigg, J. (2001). The Dynamics of Poverty in Britain. 
Department for Work and Pensions Research Report No. 157. 

26. Johnson, P. (1993). Ageing and European Economic Demography. In 
Labor Markets in an Ageing Europe (pp. 26-45). Cambridge University 
Press. 

27. Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income 
Distribution. Journal of Political Economy, 66(4),281-302. 

28. Mincer, J. (1974). Schooling, Experience and Earnings, New York: 
Colombia university press. 



 415  / سجاد برخورداري در مشاغل مختلف ييو روستا يدرآمد خانوار شهر ييايپو يبررس 

29. Perugini, C. (2020). Patterns and Drivers of Household Income 
Dynamics in Russia: The Role of Access to Credit. BOFIT Discussion 
Papers 11/2020, 4-41. 

30. Quispe-Mamani, J. C., Hancco-Gomez, M. S., Carpio-Maraza, A., 
Aguilar-Pinto, S. L., Mamani-Flores, A., Flores-Turpo, G. A., ... & 
Alegre-Larico, M. I. (2022). Effect of Education on the Economic 
Income of Households in Peru, Application of the Mincer Theory in 
Times of Pandemic (COVID-19). Social Sciences, 11(7), 300. 

31. Sen, A. K. (2000). What is Development About. Frontiers of 
Development Economics: The Future in Perspective, 1, 506-513. 

32. Van Vuuren, D., & de Hek, P. (2009). Firms, Workers, and Life-Cycle 
Wage Profiles. Rethinking Retirement–From Participation Towards 
Allocation, CPB Special Publication, (80). 

33. Woolard, I., & Klasen, S. (2004). Determinants of Income Mobility and 
Household Poverty Dynamics in South Africa, IZA Discussion Paper, 
1030, 1-39. 


