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 پديدده  جامعه، در مختلف اقشار حمايتی و رفاهی وظايف شدن تر پررنگ و درگذشته ها دولت اهداف از برخی تغییر با
 افتده ي توسعه جوامع در گذاران سیاست و متخصصان موردتوجه همواره که است مباحثی از يکی دولت با آن رابطه و فقر
 بدرای  فقدر  بدر  دولدت  انددازه  تدثییر  غیرخطی رابطه وجود فرضیه بررسی به اقدام چارچوب اين در .است توسعه درحال و

 حاصدل  نتايج شد. یساز مدل ای آستانه رگرسیون روش با مطلق فقر بر مؤیر عوامل منظور بدين است. شده ايران اقتصاد
 انددازه  آستانه حد و داشته مطلق فقر بر ای آستانه یریتثی دولت اندازه که است داده نشان ای آستانه رگرسیون برآورد از

 انددازه  اسدت  آسدتانه  حدد  از تدر  کوچد   دولدت  رژيم در ،گريد عبارت به ؛است شده برآورد درصد 9/06 حدود دولت
 دولت رژيم در گرفتن قرار و مذکور آستانه از عبور از پس اما ،است داشته مطلق فقر بر معنی بی اما منفی یریتثی دولت
 شدده  فقدر  تشديد موجب دولت اندازه گسترش و است داشته مطلق فقر بر دار معنی و مثبت یریتثی دولت اندازه بزرگ،
 است.
 .ای آستانه رگرسیون مطلق، فقر دولت، اندازه کلیدی: واژگان
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 مقدمه .1

 هدر  دولتمدردان  و گدذاران  اسدت یس هدای دغدغده  نيتدر  مهم از يکی مطلق فقر بردن بین از و کاهش

 گسترش کنند. می تالش فقر کاهش جهت در خود مخارج گسترش طريق از ها دولت است. کشور

 بدر  ایراتدی  تواندد مدی  دولت اندازه و شودمی اقتصاد در دولت اندازه افزايش موجب دولت مخارج

 ،6930 همکداران،  و )رضدايی  درآمدد  توزيدع  بر ازجمله ؛باشد داشته اقتصادی مختلف هایشاخص

 همکاران، و )پتانالر بیکاری (،6911 نظری، و )کمیجانی اقتصادی رشد (،6931 ،وند حسن و نادمی

 مانندد  متغیرهدايی  بدر  دولدت  انددازه  تثییر به توجه با (.6939 همکاران، و پور )سامانی تورم و (6931

 محتمدل  کدامالا  امدری  نیدز  فقدر  بر دولت اندازه تثییر تورم، و درآمد توزيع بیکاری، اقتصادی، رشد

 البتده  اسدت.  نگرفتده  قدرار  یبررسد  مورد مشخص طور  به کشور داخل مطالعات در تاکنون که است

 تحقیدق  ادبیات بخش در که گرفته قرار یبررس مورد داخلی مطالعات در فقر بر دولت مخارج تثییر

 شود. می مرور

 اقتصداد  در مطلق فقر بر دولت اندازه تثییر بودن غیرخطی فرضیه بررسی مقاله اين اصلی هدف

 بدر  دولدت  انددازه  بودن یرخطیغ فرضیه کردن آزمون دلیل است. 6930-6911 زمانی بازه در ايران

 اقتصدادی  رشدد  بدر  غیرخطدی  یریتدثی  6آرمدی  منحنی اساس بر دولت اندازه که است آن مطلق فقر

 ای آستانه و غیرخطی یریتثی دولت اندازه (6931) وند حسن و نادمی مطالعه اساس بر همچنین دارد.

 و غیرخطدی  ارتبدا   ديد مؤ نیدز  (6931) همکداران  و پتدانالر  مطالعده  اسدت.  داشدته  درآمدد  توزيع بر

 همچون متغیرهايی بین تنگاتنگ ارتبا  به توجه با است. بوده بیکاری و دولت اندازه بین ای آستانه

 متغیرهدا،  ايدن  بدر  دولت اندازه غیرخطی تثییر و مطلق فقر با اقتصادی رشد و بیکاری درآمد، توزيع

 اسدت  منطقی و معقول ای فرضیه نیز مطلق فقر و دولت اندازه بین غیرخطی ارتبا  وجود فرضیه لذا

 غیرخطدی  فرضدیه  آزمدون  به مقاله اين که است تجربی آزمون نیازمند آن درستی و صحت البته که

 پردازد. می مطلق فقر بر دولت اندازه تثییر بودن

                                                           
1. Armey 
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 انددازه  ارتبا  تجربی و نظری ادبیات به بعدی بخش است. شده لیتشک بخش پنج از مقاله اين

 بده  چهدارم  بخدش  و شدود مدی  ارائده  تحقیق روش سوم بخش در دارد. اختصاص مطلق فقر با دولت

 پايانی بخش دارد. اختصاص فقر بر دولت اندازه بودن غیرخطی فرضیه آزمون و مدل برآورد نتايج

 .شود می پرداخته پیشنهاد ارائه و گیرینتیجه به نیز

 تحقیق تجربی و نظری ادبیات .2

 تحقیق پیشینه .2-1

 مطالعداتی  امدا  ،است نشده  انجام فقر بر دولت اندازه تثییر با ارتبا  در ای مطالعه داخلی مطالعات در

 شود.می بیان ادامه در که است شده انجام فقر بر دولت مخارج تثییر خصوص در

 اول برنامده  در درآمد توزيع و فقر بر تعديل یها استیس ایر بررسی به (6912) یديز و پروين

 توسد   یسداز  هیبشد  شرو از اسدتفاده  بدا  اندد. پرداختده  ايدران  فرهنگدی  و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 و ايدران  اجتمداعی  -اقتصدادی  توسدعه  اوّل برنامده  اهدداف  مبندای  بر گزينه هفت مختلف، معیارهای

 بود آن از حاکی یساز هیشب نتايج .اند شده یساز هیشب برنامه، اين دوره در اقتصاد جاری یها استیس

 را تدثییر  کمتدرين  دولت مخارج افزايش سیاست و بیشترين ملی پول ارزش کاهش سیاست -6 که:

 نابرابری کمتر رشد باعث تعديل، یها استیس اجرای در ریتثخ -0 ؛دارد نابرابری و فقر گسترش بر

 شيبرافدزا  کمتدری  تدثییر  برنامده،  اهدداف  بده  نسدبت  دولدت  جداری  یها استیس و گردد یم درآمد

 در ریتدثخ  کده  دهدد  یم نشان درآمدی شکاف و فقیر افراد نسبت شاخص -9 ؛دارد درآمد نابرابری

 توزيدع  ندابرابری  در بهبدود  رغدم  بده  برنامده،  اهدداف  اجدرای  با مقايسه در تعديل یها استیس اجرای

 زمدان  از بیشدتر  فقدر  ،شدد  یم اجرا کامل طور به برنامه اهداف اگر و دهد یم گسترش را فقر درآمد،

 دلیل به ب  تور گرير، فوستر، و سن یها شاخص -1 ؛افتي یم گسترش جاری یها استیس اجرای

 یهدا  اسدت یس کده  دهدد  یمد  نشدان  ،ردید گ یم نظر در زمان هم طور به را فقر و درآمد توزيع ایر اينکه

 اجدرای  در ریتدثخ  دارد. فقدر  شيبرافدزا  کمتدری  تدثییر  برنامده  یهدا  اسدت یس بده  نسبت دولت جاری

 .شود یم فقر کاهش باعث برنامه، یها استیس
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 روسدتايی  مناطق در فقرزدايی بر دولت عمرانی مخارج ایرات (6911) مقدم جمالی و ترکمانی

 معدادتت  سیسدتم  مقالده،  ايدن  در اندد. داده قدرار  یبررسد  مدورد  6912-6992 زمانی بازه در را ايران

 مخدارج  نهدايی  ایدرات  .شدد  هبدرآورد  ای مرحلده  سه مربعات حداقل روش به فقر بر ایرگذار عوامل

 ايدن  نتدايج  بده  جده تو بدا  .شدد  محاسبه جزئی یها کشش محاسبه طريق از نیز روستايی فقر بر دولت

 در و کشداورزی  تدرويج  و تحقیق سازی، جاده روستايی، عمران و توسعه در گذاری سرمايه ،مطالعه

 .است روستايی فقر کاهش بر تثییر بیشترين دارای ترتیب به یاری،آب

 فقدر  کاهش بر دولت مخارج انواع ایرات بررسی به ایمطالعه در (6930) داودی و خداپرست

 متغیرهدای  از معدادتتی  سیسدتم  از اسدتفاده  بدا  و 6912-6936 زمدانی  بدازه  برای ايران در نابرابری و

 پیشدنهادی  چدارچوب  اسداس  بدر  معدادتت  سیستم اين .اندپرداخته درآمد توزيع و فقر بر رگذاریتثی

 طبدق  بدر  کده  اسدت  اجتمداعی  یها شاخص و اقتصادی رشد نابرابری، فقر، توابع شامل جهانی بان 

 از پسدماندها  جمدالت  کوواريانس -واريانس ماتريس بودن قطری آزمون و یزمان هم اريب آزمون

 سدط   سده  در دولدت  یهدا  نده يهز بررسدی  اسدت.  شدده  اسدتفاده  یا مرحلده  سه مربعات حداقل روش

 دولدت،  یهدا  نده يهز بین در که است داده نشان نتايج است. شده  یطراح ساير و اجتماعی اقتصادی،

 بدا  کده  شدود  مدی  نتیجده  تيد درنها است. داشته فقر کاهش بر بیشتری تثییر اجتماعی امور یها نهيهز

 به که انسانی توسعه و ايران در اجتماعی یها شاخص یارتقا سمت به دولت یها نهيهز یریگ جهت

 نيد ازا پس و رساند ياری فقر کاهش و درآمد برابر توزيع به تواند یم ،شود منجر فقرا توانمندسازی

 .شود لحاظ بعدی مراحل در تواند یم اقتصادی ها رساختيز توسعه ،مراحل

 در فقدر  کداهش  بدر  دولدت  مخارج انواع ایرات بررسی به (6931) داودی و شادمهری احمدی

 بدر  متفداوتی  ایدرات  مختلف امور در دولت های هزينه .اندپرداخته 6912-6936 زمانی بازه در ايران

 نیتدثم  بهداشدت،  آمدوزش، ) شدامل  اجتمداعی  امور تفکی  به دولت های هزينه بنابراين دارند، فقر

 در (راه و تلفدن  آب، بدر،، ) اقتصدادی  امدور  و (روستايی عمران و شهری عمران مسکن، اجتماعی،

 محاسدبه  یجزئد  هدای  کشدش  محاسدبه  طريق از فقر بر دولت مخارج نهايی ایرات و شده  گرفته نظر

 آموزش، بهداشت، های بخش در عمومی گذاری سرمايه دهد، می نشان مطالعه اين نتايج .است شده
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 فقدر  کداهش  بدر  دار معندی  و مثبدت  ایرات ،مخابرات و جاده مانند هايی زيرساخت و اجتماعی نیتثم

 در بیشدتری  منفعت و بوده تثییرگذار فقر کاهش بر اجتماعی امور در هزينه صرف همچنین و دارند

 .است کرده فقرا نصیب اقتصادی های زيرساخت توسعه با مقايسه

 و کدالول  توسد   کده  فقدر  بدر  دولدت  انددازه  تدثییر  روی بدر  مطالعه ي  خارجی، مطالعات در

 مقالده،  دید تثک البتده  که شده  انجام 0260-6311 زمانی بازه در نیجريه کشور برای (0261) 6اموبیتان

 شدده   اسدتفاده  نیدز  دولدت  اندازه از آن متغیرهای در که بوده فقر بر کشاورزی بر مبتنی اقتصاد تثییر

 .است بوده فقر بر دولت اندازه منفی تثییر مقاله اين نتیجه و است

 در کده  اسدت  شدده  فقدر  بدر  دولت مخارج انواع تثییر خصوص در زيادی خارجی مطالعات اما

 کشدور  بدرای  (0220) 0ودن و آجاويدد  شدود. می مرور اجمالی طور به ها آن نيتر مهم از برخی ادامه

 قرار مطالعه مورد درآمد توزيع و فقر بر را اقتصادی های رساختيز و آموزش مخارج تثییر بولیوی

 فقیدر  افدراد  بدرای  آمدوزش  بخش در دولت یها نهيهز نهايی یها دهيفا که اند گرفته نتیجه و اند داده

 است. داشته یمثبت ایرات درآمد توزيع بر و است بوده اساسی یها رساختيز از بیشتر

 متوسطه راهنمايی، ابتدايی، آموزش مخارج تثییر غنا کشور برای (0220) 9نوريس دابال و ماتو

 نتیجده  و اندد  داده قدرار  یبررس مورد پويا عمومی تعادل الگوی با فقر بر را عمومی یها رساختيز و

 اقتصداد  چدارچوب  در داری معندا  ایدرات  ابتددايی،  آموزش بخش در دولت هایهزينه که اندگرفته

 است. افتهي شيافزا عمومی یها رساختيز توسعه با ایرات اين و است داشته فقر کاهش بر کالن

  بهداشت، آموزش، آب، ،ای جاده مخارج تثییر هندوستان کشور برای (0226) 1همکاران و فن

 نتیجده  و اندد  کدرده  بررسدی  زمدان  هدم  معدادتت  سیستم از استفاده با فقر بر را بر، و روستايی توسعه

 و فقدر  کداهش  بدر  را تدثییر  بیشدترين  توسدعه  و آمدوزش  بهداشت، در دولت یها نهيهز که اند گرفته

 است. داشته روستايی مناطق در باتخص نابرابری

                                                           
1. Kolawole & Omobitan 

2. Ajwad & Wodon 

3. Matovu and Dabla-Norris 

4. Fan et. al 
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 بدر،،  آمدوزش،  ،ونقدل  حمل کشاورزی، توسعه و تحقیق مخارج تثییر (0221) همکاران و فن

 بخش در دولت یگذار هيسرما اند گرفته نتیجه و ندا کرده بررسی تايلند در فقر بر را بهداشت و آب

 کداهش  روی بدر  بیشدتری  ایدرات  ترتیدب  بده  آمدوزش  و جداده  و توسدعه  و تحقیدق  و روسدتايی  بر،

 .اند گذاشتهفقر

 آندان  اندد. پرداختده  انددونزی  در فقر بر مؤیر عوامل بررسی به نیز (0261) 6پراتومو و آساويديا

 داشدته  کشدور  ايدن  در فقدر  بدر  دارمعندی  و منفی یریتثی اندونزی در دولت مخارج که اندداده نشان

 است.

 فقدر  بدر  ارانهي و اجتماعی مخارج مالیات، ایرات بررسی به (0267) 0همکاران و بنگه مارگاريتا

 بدا  و گونداگون  یهدا  داده از یرید گ بهره با مذکور پژوهشگران اند. پرداخته السالوادور در ینابرابر و

 تمهیددات  از بعدد  و قبدل  درآمدد  مفاهیم برابری به تعهد مؤسسه، سوی از شده ارائه روش از استفاده

 .کنندد  یبررسد  را اجتمداعی  مخدارج  مزايدای  و مدالی  پراکنددگی  تا قراردادند ارزيابی مورد را مالی

 تتدین  یآمريکا کشورهای ديگر با آن از آمده  دست  به نتايج مقايسه منظور  به برابری به تعهد روش

 بیشدتر  مدالی  مندابع  مسدتقیم  پرداخدت  یها برنامه که داد نشان تحقیق نتايج گرفت. قرار مورداستفاده

 بدر  هدا  آن تدثییر  هسدتند،  محددود  منابع اين که  يیآنجا از و است بوده درآمد کم خانوارهای متوجه

 بدر،،  مايع، گاز بر ارانهي منابع که است مسئله اين گويای همچنین نتايج است. ناچیز فقر و نابرابری

 از برخددورداری خددالف بددر و بددوده جامعدده بدداتتر  طبقدده متوجدده بیشددتر عمددومی ونقددل حمددل و آب

 راسدتای  در اجتمداعی  مخدارج  اينکه عالوه به ندارند. فقر کاهش بر چندانی ریتثی کالن، یها بودجه

 نیددز پايددان در دارنددد. فقددر و نددابرابری کدداهش بددر را تددثییر بیشددترين سددالمت، و آموزشددی خدددمات

 کشدورهای  بدا  سده يمقا در السدالوادور  مدالی  سیاسدت  تدثییر  که پردازند یم مسئله اين به پژوهشگران

 نيد ا و دارد فقدر  بدر  منفدی  تدثییر  حتدی  يدا  و اسدت  بوده ناچیز بسیار مشابه سرانه درآمد سط  دارای

 یهدا  اسدت یس تغییر در گذاران سیاست بخش الهام تواند یم مسئله اين ندارد؛ را تزم کارايی سیاست

                                                           
1. Asawidya & Pratomo 

2. Margarita Beneke et. al 
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 مدورد  پدژوهش  موضدوع  بدا  مدرتب   نظدری  ادبیدات  مطالعدات  برخی ادامه در باشد. السالوادور مالی

 گیرند. می قرار یبررس

 فقر و دولت اندازه نظری مبانی .2-2

 و دانندد  مدی  مسدلم  اقتصدادی   توسدعه  در را دولدت  نقش آلمان در خصوص به اروپا  قاره اقتصاددانان

 درآوردن حرکدت  بده  بدرای  بیشدتر  قددرت   منزلده   به را دولت اقتصادی یها تیفعال از وسیعی حجم

 و فردی های سلیقه کردن هماهنگ در دولت که دلیل اين به د.نکن  می تصور اقتصادی  توسعه موتور

 و مدؤیر  هدای  گدذاری  سدرمايه  افزايش و امنیت ايجاد ،حال نیدرع و تواناست دستی دارای اجتماعی

 کده  است یا عمده نکات از اقتصادی توسعه و رشد برای مطلوب اجتماعی های جهت کردن فراهم

 طريدق  از تواند می منظر اين از دولت دخالت لذا؛ کند می توجیه اقتصادی امور در دولترا  دخالت

 (.6913 پژويان،) شود نیزمنجر جامعه در مطلق فقر کاهش به اقتصادی توسعه و رشد يندافر تقويت

 و ندد نک مدی  اشداره  سدرمايه   جادکنندده يا عنوان به اقتصاد در دولت نقش به 0واگنر و 6زل دايت

 واگندر  .دانندد  مدی  مطلدق  فقر کاهش جهیدرنت و اقتصادی رشد عوامل از يکی از را دولت اعتبارهای

 معدروف   نظريده  و فرمدول  اسدت،  شدده   شدناخته  دولدت  نقش گسترش بیان در خود زمان پیشتاز که

 و شهرنشدینی  و جمعیدت  تمرکز تکنیکی، های عامل اساس بر را دولت اقتصادی یها تیفعال  توسعه

 و دنک می مطالعه يکديگر کنار را دولت درآمدهای و ها هزينه بخش دو ويکسل دهد. می ارائه غیره

 یبررسد  مدورد  جمعدی  انتخداب  و سیاسدی  های تصمیم دوره ي  صورت به را عمومی بخش فعالیت

 افدراد  رضدايت  رسداندن  حدداکثر  به برای عمومی کاتهای تولید کند می  بیان يکسلو .دهد می قرار

 از افدراد  رضدايت   مسدئله  طدر   بدا  و شود نیز جامعه در فقر کاهش موجب تواند می که است جامعه

 یو کندد.  می مطر  را خدمات و کاتها اين هزينه پرداخت در فايده اصل بحث عمومی، کاتهای

 و کاتهدا  نهدايی  تددار   و تهیه در افراد  خواسته تشخیص برای عملی راه   ي جستجوی به معتقد

                                                           
1. Dietzel 

2 .Wagner 
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 به و دولت بوروکراسی گرفتن نظر در با عمومی انتخاب مکتب اساس، اين بر .بود عمومی خدمات

 مطر  کاتها اين عرضه تابع با همراه را عمومی کاتهای برای تقاضا تابع ،دهندگان یرأ نظر همراه

 (.6970 )سامتی، کند می وارد عمومی بخش تابع در و کرده

 اقتصداد  تثبیدت  بدرای  اقتصداد  در دولدت  بیشتر دخالت لزوم ،کینز ظهور و 6303 بحران از پس

 و اقتصدادی  توسدعه  یعلمد  گدرايش  ظهدور  و دوم جهدانی  جندگ  از پس نیهمچن شد. مطر  کالن

 ريدزی  برنامده  بدا  کشدورهای  در خصدوص  بده  توسدعه  بده  دسدتیابی  برای ريزیبرنامه نظام گیریشکل

 ايجداد  و فقر زدودن و اقتصادی توسعه برای دولت دخالت شوروی، جماهیر اتحاد همچون متمرکز

 مخدارج  از ترکیبدی  تعیدین  لدذا  .شدد  مطدر   جددی  صورت به اجتماعی -اقتصادی برابری و عدالت

 مباحدث  ازجملده  فقدر  کداهش  با همراه اقتصادی رشد تقويت و ایتوسعه اهداف تحقق برای دولت

 .است بوده اقتصادی گذاران استیس بین در و دانشگاهی محافل در مهم

 يعندی  میرمسدتق یغ و ها مالیات و ها هزينه طريق از يعنی مستقیم شکل دو به عمومی هایسیاست

 تثییر ملی درآمد توزيع بر ،جادشدهيا نهادهای و انسانی سرمايه درآمد، کسب هایفرصت طريق از

 را بودجده  دولدت  (6330) 0کدانبور  و فرونی ديدگاه اساس بر .(60262ديگران، و )افونسو گذاردمی

 و انددازه  کده  اسدت  نمدوده  بنددی تقسدیم  ها نهیزم ساير و ها رساختيز ،اجتماعی مسائل زمینه سه در

 قدرار  تدثییر  تحت را فقر و درآمد برابری ،درآمد رشد ،اجتماعی اولیه شاخص ها،هزينه اين ترکیب

 یهدا  نده يهز از تدابعی  آمدوزش،  و بهداشدت  نظیدر  اجتماعی اولیه و اساسی یها شاخص داد. خواهد

 نیدز  درآمد رشد است. درآمد رشد نیز و ها نهيهز ساير ،ها رساختيز به مربو  یها نهيهز اجتماعی،

 انجدام  اقتصداد  در دولدت  که است يیها نهيهز ساير و ساختارها ريز اجتماعی، یها شاخص از تابعی

 .(6930 داودی، و )خداپرست دهد یم

 قددرت  ،گدر يد عبدارت  بده  يدا  کنندد  می تزريق درآمد جامعه به مستقیم شکل در عمومی مخارج

 غدذايی،  کداتبرگ  )نظیدر  مخارجشان از حمايت يا نقدی هایپرداخت با را افراد دسترس در خريد

                                                           
1. Afonso et. al 

2. Ferroni and Kanbur 
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 و هدا يارانه که است روشن و دهندمی تغییر (غیره و شاغل مادران کودکان از مراقبت مسکن، يارانه

 بدر  مالحظده   قابدل  خريدد  قدرت افزايش و مختلف هایده  بر تثییر طريق از انتقالی های پرداخت

 (.6931 ،وند حسن و )نادمی گذارندمی تثییر درآمد توزيع

 بدر  تواندد مدی  طبیعتاا که دارند ملی درآمد بر ایمالحظه قابل غیرمستقیم ایرات عمومی مخارج

 درآمد توزيع بر داریمعنی ولی میرمستقیغ ایرات تواندمی عمومی مخارج .باشد مؤیر نیز فقر میزان

 سدتم یس -6، مثدال  بدرای  باشدد،  داشدته  شدغلی  هدای فرصدت  شددن  پیددا  و وریبهدره  توسعه طريق از

. کنندد  پیددا  کمتدر  مسافرتی هایهزينه با را شغل بتوانند افراد شود می باعث کارا عمومی ونقل حمل

 و باشد فقرا نفع به تواند می شود، ها آن انسانی سرمايه ذخیره افزايش باعث آموزشی مخارج اگر -0

را  خدود  مخدارج  آن واسطه  به ها دولت که دارد وجود قاطع دلیل دو ببخشد. بهبود را درآمد توزيع

 بدات  بسیار کار اين اجتماعی بازدهی هکآن اول اند: داده افزايش یریچشمگ طور به آموزش زمینه در

 درآمد رفتن بات آن، تبع  به و کار نیروی وری بهره افزايش به هازمینه اين در گذاریسرمايه و ستا

 آمدوزش  اسدت  شدده   مشداهده  هکد آن دوم .شود یم منجر فقر و درآمد توزيع نابرابری کاهش و ملی

 داشدته  خدانواده  سدالمت  و بهداشدت  بر مثبت ایر و باروری روی بر منفی ایر منظمی طور به دختران

 تسدهیالت  بده  رايگدان  یدسترس -9 .است مؤیر فقر کاهش و درآمد توزيع بهبود در رو نيازا است؛

 درآمدد  کسب توانايی و کار نیروی وریبهره لذا ؛شود می کار نیروی سالمت حفظ باعث بهداشتی

 نهادهدای  ايجداد  شدد،  بیدان  آنچده  بر عالوه -1 است. مؤیر فقر کاهش بر و دهدمی افزايش را هاآن

 حقو، تضییع و فساد کاهش و جلوگیری و عدالت برقراری قانون، اجرای تضمین باعث که خوب

 زيدرا  ؛هسدتند  مدؤیر  جامعده  در فقدر  کداهش  و مناسدب  درآمدد  توزيدع  ايجداد  در شدوند، می ديگران

 بدرای  کمتدری  جدايگزين  اديد ز احتمدال  بده  فقیرتر افراد نشود، اجرا يا نباشد عادتنه قانون که یهنگام

 گدرفتن  قدر   هنگدام  رباخواری مثالا خدمات از بعضی برای باتتری هایهزينه و يابندمی شغلشان

 ایدرات  عمدومی  بخش هایسیاست يا هافعالیت که سازندمی روشن بات توضیحات پردازند.می پول

 و افراد از برخی درآمد يا درآمد توزيع بر  زمان طول در میرمستقیغ ایرات هم و فاصله یب و مستقیم

 (.6931 وند، حسن و نادمی ؛0262 ديگران، و افونسو) دارد هاگروه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 21

https://qjfep.ir/article-1-670-fa.html


 6931، زمستان 02، سال پنجم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 71

 سداير  و هدا  رسداخت يز اجتمداعی،  یهدا  نده يهز اجتمداعی،  شداخص  از تدابعی  نیز درآمد برابری

 برابدری  و دولدت  اجتمداعی  یهدا  نهيهز با تنگاتنگی رابطه نیز فقر تيدرنها و است دولت های هزينه

 دولت اختیار در ابزار دسته سه ،یا توسعه یها استیس اجرای منظور  به کلی حالت در دارد. درآمد

 یهدا  اسدت یس و مالیداتی  یهدا  اسدت یس تنظیمدی،  یهدا  اسدت یس :از دند عبارت دسدته  سه اين دارد. قرار

 و خصوصدی  بخش یها تیفعال کردن قانونمند پی در تنظیمی یها استیس اتخاذ با دولت .یا نهيهز

 سده  کودکدان  کدار  به مربو  قوانین و کار محی  امنیت دستمزد، حداقل است. دولتی های بنگاه نیز

 و کدارگران  درآمد دولت، و خصوصی بخش فعالیت بر گذاشتن ایر بر که هستند مواردی از نمونه

 .(6930 داودی، و خداپرست) کند می متثیر را فقر تيدرنها

 تولید رشد و کل تقاضای افزايش به منجر ،عمرانی هایهزينه ژهيو به ،دولت هایهزينه افزايش

 دولدت  یهدا  نده يهز است، دولت اختیار در نفتی درآمد که نفت صادرکننده کشورهای در شود. می

 و درآمدد  افدزايش  اين دهد.می قرار تثییر تحت را تولید و یگذار هيسرما و جامعه تقاضای شدت به

 میزان همچنین و آن ترکیب دولت، مخارج نوع .کندنمی متثیر يکسان را جامعه افراد خريد قدرت

 باعث تواندمی طرف   ي از مسئله اين دارند. مختلفی نتايج مختلف هایده  خريد قدرت بر آن

 بده  نسدبت  درآمددی  بداتی  هدای دهد   نسدبی  بهبدود  جهیدرنت و فقرا از یروتمندان بیشتر مندیبهره

 هدای هزينده  افدزايش  با ديگر، طرف از و شود درآمد توزيع شدن بدتر و درآمدی پايین هایده 

 اهمیدت  دارد اعتقداد  6ماسگرو شود. درآمد توزيع نسبی بهبود باعث انتقالی هایپرداخت و هايارانه

 قابدل  افدزايش  باعث و شودمی انتقالی هایپرداخت از بیشتر استفاده باعث اجتماعی، خدمات نسبی

 تدثییرات  تواندد مدی  که شود می عمومی خريدهای به نسبت انتقالی هایپرداخت اهمیت در مالحظه

 به توجه با بنابراين (.0262 ديگران، و )افونسو باشد داشته مطلق فقر کاهش و درآمد توزيع بر مثبتی

 .داشدت  فقر و دولت هایهزينه بین مثبت يا معکوس رابطه انتظار توانمی دولت مختلف هایهزينه

 است. محتمل امری مطلق فقر و دولت اندازه بین غیرخطی رابطه وجود امکان لذا

                                                           
1. Musgrave (1969) 
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 بدرای  را تزم مندابع  مالیداتی  یهدا  اسدت یس از اسدتفاده  بدا  دولدت  تنظیمی، یها استیس کنار در

 مالیدات  اخدذ  و افدزايش  نحدوه  ،هدا  اسدت یس بدین  در .آورد یمد  دسدت  بده  خدود  یها استیس اجرای

 بدا  مالیدات  تخصدیص  نحدوه  مثدال  بدرای  .داد خواهند قرار تثییر تحت را فقر و تولید رشد یها مقوله

 و هکدرد  محدروم  ضدروری  خددمات  بده  دسترسدی  از را جامعه ،یگذار هيسرما دادن قرار تثییر تحت

 سدومین  .شدود  یمد  جامعده  در فقدر  شدن برانگیخته باعث مؤیر صورت به اشتغال، کاهش با تيدرنها

 یا نهيهز یها استیس ،کند دنبال را اقتصادی مختلف اهداف آن لهیوس به تواند یم دولت که ابزاری

 خواهدد  مدذکور  اهدداف  به نیل در مهمی نقش ترکیب، لحاظ به چه و اندازه لحاظ به چه که است

 .(6930 داودی، و )خداپرست داشت

 افدزايش  بدا  دولدت  .هستند مؤیر اقتصادی رشد بر آن اندازه و دولت هایهزينه ديگر، طرف از

 بدر  تشويقی ایر که شود می گذاری سرمايه نهايی بازده افزايش موجب مولد عمومی کاتهای عرضه

 انگیزشی ضد ایر دولت، های هزينه مالی تثمین برای مالیات اخذ ديگر سوی از .دارد گذاری سرمايه

 رشدد  ندر   دهندد  مدی  نشدان  (6339) 6مدارتین  سداتی  و بدارو  دارد. گدذاری  سرمايه و تولید فضای بر

 اقتصدادی  رشدد  نر  ،جهیدرنت است. کاهشی دوم ایر به نسبت و افزايشی اول ایر به نسبت اقتصادی

 ناخطی ارتبا  اين .کند می تتبعی معکوس U رابطه ي  از اقتصاد، در دولت نسبی اندازه  به نسبت

 (.6917 همکداران،  و )نیلدی  اسدت  مشدهور  نیدز  آرمدی  منحندی  بده  اقتصادی رشد و دولت اندازه بین

 بده  رو اقتصدادی  رشدد  مراحدل  اولین طی درآمدی نابرابری کرد مطر  (6399) 0کوزنتس همچنین

 (.6337 ،9تدودارو ) ابديمی کاهش بعد مراحل طی باتخره و شودمی تراز هم سپس، و است افزايش

 داشدتند(  قدرار  درآمدی گوناگون سطو  در که) توسعه درحال کشورهای در دارد اعتقاد کوزنتس

 کداهش  درآمد، و تولید افزايش با سپس و يابد می افزايش نابرابری معینی حد تا درآمد رفتن بات با

 بدرای  زمدان  طدول  در سدرانه  درآمدد  و نابرابری بین رابطه U واژگون شکل ،گريد یعبارت به .يابدمی

                                                           
1. Barro and Salai Martin 

2. Kuznets 

3. Todaro 
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 بدر  دولدت  انددازه  غیرخطدی  تدثییر  بنابراين .(6932 همکاران، و اکبری) دهد می نشان را کشور ي 

 نظريده  اسداس  بدر  درآمدد  توزيدع  بدر  رشدد  غیرخطدی  تدثییر  و آرمدی  منحنی اساس بر اقتصادی رشد

 دولت که یهنگام یعني شود. نیز مطلق فقر بر دولت اندازه غیرخطی تثییر موجب تواند می کوزنتس

 سداختن  فدراهم  عمدومی،  کاتهدای  تهیده  بده  معطدوف  عمددتاا  کده  مخدارجش  ،دارد کوچکی اندازه

 تقويدت  طريدق  از ،اسدت  بهداشتی و آموزشی مخارج طريق از یانسان هيسرما تقويت ،ها رساختيز

 امدا  .باشدد  داشدته  مطلدق  فقر وضعیت بهبود بر مثبت یریتثی تواند می انسانی سرمايه و اقتصادی رشد

 های ناکارايی افزايش و جويی رانت گسترش و اقتصاد در دولت اندازه از  شیب شدن بزرگ از پس

 ندابرابری  تشدديد  و اقتصدادی  رشدد  تضعیف به منجر تواند می ،بازار مکانیسم در اختالل و اقتصادی

 بخدش  در شدود.  مطلدق  فقدر  وضدعیت  شدن بدتر جهیدرنت و جو رانت یها گروه نفع به درآمد توزيع

 شد. خواهد ارائه مقاله تحقیق روش فقر، بر دولت اندازه تثییر بررسی منظور به بعدی

 تحقیق روش .3

 مدل نظری، ادبیات و قبلی مطالعات از استفاده با ايران در فقر بر دولت اندازه تثییر بررسی منظور  به

 است: شده  يتصر زير

     (      )             (6)  

 تولیدد  بده  دولدت  مخدارج  کدل  نسدبت  يدا  دولدت  انددازه      مطلق، فقر شاخص      آن در که

 متغیرهدای  شدامل  کده  اسدت  مطلدق  فقدر  بر مؤیر کنترلی متغیرهای بردار    و است داخلی ناخالص

       و متوسددطه ندام  یبدت  ندر   يدا  انسددانی سدرمايه  شداخص       اقتصدادی،  رشدد         

 تدثییر  فرضدیه  بررسدی  منظدور   بده  اسدت.  رگرسیون خطای جزء نیز    است. بودن باز درجه شاخص

 رگرسدیون  تصدري   صدورت  بده  را (6) مددل  فقدر  بدر  دولدت  اندازه ای( آستانه تثییر) بودن غیرخطی

 نويسیم: می (0) معادله شکل به ایآستانه

                           (     )       (0)  
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 ای آستانه متغیر      آن در که دهدمی نشان را ایآستانه رگرسیون ي  (0) معادتت دستگاه

 حدد  ارزش شود. برآورد میزان اين است تزم که است دولت اندازه ایآستانه حد ارزش   و است

 متغیر مختلف مقادير ازای به (0) معادله برآورد اساس بر (6339) 6چان روش از پیروی به ایآستانه

 بده  مددل  تعیدین  ضريب کردن ماکزيمم يا خطاها مجذور مجموع کردن حداقل و      يعنی آستانه

 مجدذور  مجمدوع  میزان کمترين متضمن که آستانه متغیر از میزان آن ،گريد عبارت به آيد.می دست

 ،آسدتانه  ايدن  داری معنی کردن آزمون و بهینه آستانه اين دادن قرار با و است بهینه آستانه ،خطاست

 از یا آسدتانه  حدد  ايدن  داریمعندی  بدرای  پدردازيم.  مدی  مدل تفسیر به ،آن بودن دار معنی صورت در

 (0) معادلده  بدرای  بدودن  خطدی  صدفر  یهفرضد  شدود. مدی  استفاده (6331) 0هانسن خودپردازی روش

 فدر   فدر ،  ايدن  مقابدل  در کده  است خطی مدل و ندارد وجود آستانه حد کهاين از است عبارت

 را 9خدودپردازی  روش (6331) هانسن .دارد قرار یرخطیغ مدل وجود جهیدرنت و آستانه حد دوجو

 اسدتفاده  آن از مقالده  اين در نیز ما که کند می پیشنهاد آزمون آماره مجانبی توزيع زدن بيقرت برای

 شود: می اجرا زير صورت به یخودپرداز روش ايم. کرده

 و کدرده  تولیدد  را 6 واريدانس  و صدفر  میدانگین  بدا  تصدادفی  اعدداد  از نمونده  ي  اول مرحله در (6

   و (   )      
 .کنیم می تعريف را    ̂   

0)   
 مقیددد مجمددوع آوردن دسددت بدده بددرای (6) خطددی معادلدده در توضددیحی متغیرهددای یرو را  

 کنیم می رگرس  ̌  و ها باقیمانده مجذورات

9)   
 غیرمقیدد  مجموع آوردن دست به برای (0) یا آستانه معادله راست سمت متغیرهای روی را  

 .کنیم می رگرس ( )   ،ها ماندهیباق مجذورات

1)  0 1

1

ˆ( )
* ( )

ˆ( )

T S S
w

S







 آن در کدددده ،میکندددد یمدددد محاسددددبه را T و مشدددداهدات تعددددداد 

* *
sup ( )W W  است. 

                                                           
1. Chan 

2. Hansen 

3. Bootstrapping 
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   با را ام b تکرار با متناظر محاسباتی آمار و کرده تکرار بار B را چهار تا ي  مراحل
 نشان  

 :ديآ یم دست به زير صورت به آزمون احتمال دهیم. می

(9)     




B

b

b
wLBvaluep w

1

*

)(*)/1( 

 تدوان  مدی  مدوردنظر  آمداره  آوردن دسدت  به و ها آن تکرار و ذکرشده يندهایافر انجام از پس

 داد. قرار آزمون مورد را الگو بودن خطی صفر فر 

 شود. می تفسیر و برآورد بخش اين در شده ارائه مدل بعدی بخش در

 نتایج تفسیر و مدل برآورد .4

 آزمون از منظور بدين گیرد. قرار یبررس مورد مدل متغیرهای مانايی است تزم مدل برآورد از قبل

 نیز آزمون اين از استفاده دلیل است. شده  استفاده مدل متغیرهای مانايی بررسی برای اندريوز زيوت

 احتمدالی  هدای  شکسدت  به توجه با که است مانايی آزمون در ساختاری های شکست گرفتن نظر در

 کده  آزمدونی  از استفاده تحريم، و نفتی شو  جنگ، همچون دتيلی به ايران اقتصاد در ساختاری

 نتدايج  دارد. تدرجی   ماندايی  یهدا  آزمدون  سداير  بده  نسدبت  بگیرد نظر در را ساختاری شکست بتواند

 است. آمده (6) جدول در اندريوز زيوت مانايی آزمون

 اندریوز زیوت مانایی آزمون نتایج .1 جدول

 آزمون نتیجه آزمون از آمده دست به احتمال متغیر

 مانایی 00/0 مطلق فقر

 مانایی 00/0 دولت اندازه

 مانایی 00/0 اقتصادی رشد

 مانایی 00/0 بودن باز درجه

 مانایی 00/0 انسانی سرمایه

 تحقیق محاسبات :مثخذ

 پدس  بندابراين  است. مدل متغیرهای کلیه مانايی دهنده نشان اندريوز زيوت مانايی آزمون نتايج

 است. شده ارائه (0) جدول در ای آستانه مدل برآورد نتايج متغیرها مانايی از اطمینان از
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 36  ای آستانه رگرسیون روش از استفاده با ایران اقتصاد در دولت اندازه و فقر غیرخطی رابطه بررسی

 
 

 ایآستانه مدل برآورد نتایج .0 جدول

 داریمعنی آزمون احتمال شده برآورد ضریب متغیر

 0112/0 دولت اندازه آستانه حد
01/0 

 هانسن( آزمون اساس )بر

 10/0 -30/0 مبدأ از عرض

 کوچک دولت رژیم در دولت اندازه

 (          ) 
14/0- 00/0 

 بزرگ دولت رژیم در دولت اندازه

(          ) 
01/0 00/0 

 04/0 -13/0 اقتصادی رشد

 03/0 10/0 بودن باز درجه

 01/0 01/0 انسانی سرمایه

 R2 23/0 تعیین ضریب

 پاگان بروش واریانس ناهمسانی آزمون

 آزمون( )احتمال
34/0 

 LM خودهمبستگی آزمون

 آزمون( )احتمال
11/0 

 تحقیق محاسبات :مثخذ

 نمود: خالصه زير موارد در توانمی را تحقیق مدل برآورد نتايج

 9/06 حددود  دولدت  اندازه آستانه حد و است داشته مطلق فقر بر ای آستانه یریتثی دولت اندازه -6

 کرده ديیثت را آستانه حد اين داریمعنی نیز هانسن بودن خطی آزمون که است شده برآورددرصد 

 9/06 از تدر  کوچد   دولدت  انددازه  کده  یهنگام يا کوچ  دولت رژيم در تر دقیق عبارت به است.

 از عبدور  از پدس  امدا  ؛اسدت  داشدته  مطلق فقر بر معنی بی اما منفی یریتثی دولت اندازه است، درصد

 فقدر  بدر  دار معندی  و مثبت یریتثی دولت اندازه بزرگ، دولت رژيم در گرفتن قرار و مذکور آستانه

 کده  یهنگام گريد عبارت به .است شده فقر تشديد موجب دولت اندازه گسترش و است داشته مطلق

 عمومی کاتهای تولید و ها رساختيز تقويت منظور  به دولت مخارج ،است کوچ  دولت اندازه

. ايدن امدر   اسدت  نشدده  دار معندی  تثییر اين البته که باشد داشته فقر کاهش بر مثبتی راتیتثی تواند می

 بخشدی اينکده   و باشدد  دولدت  مخدارج  از جامعه از بخشی شدن مندبهره همچون دتيلی به تواند می

 دولدت  مخارج تثییر يندآبر لذا .اند مانده محروم آن مخارج از مندیبهره و دولتی امکانات از ديگر
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 رژيدم  در گدرفتن  قدرار  و دولت حد از  شیب گسترش از پس اما ،است نشده دار معنی فقر کاهش بر

 منفدی  راتیتدثی  ،جدويی  رانت های فعالیت تقويت و اقتصاد در دولت رانت گسترش و بزرگ دولت

 کشدور  در بیشتر فقر به دولت اندازه گسترش لذا و است شده غالب درآمد توزيع بر دولت مخارج

 است. شده منجر

 .اسدت  داشدته  مطلدق  فقدر  بر (درصد 62 معنای سط  در) دار یمعن و منفی یریتثی اقتصادی رشد -0

 مطلدق  فقدر  درصددی  11/2 کاهش موجب اقتصادی رشد در افزايش درصد ي  هر گريد عبارت به

 توانسدته  جامعده  در اشدتغال  ايجداد  و وکدار  کسدب  بهبدود  طريق از اقتصادی رشد درواقع است. شده

 است. کرده کم  فقر کاهش به لذا و کند شاغل را بیکاران از ای عده

 از تواندد  می سو ي  از بودن باز درجه است. نداشته مطلق فقر بر داری معنی تثییر بودن باز درجه -9

 درآمد توزيع بهبود به داخلی بازارهای کارايی بهبود جهیدرنت و اقتصاد یريپذ رقابت افزايش طريق

 در داخلدی  تولیدکنندگان رقابتی توان کاهش به تواند می ديگر سوی از و ،شود منجر فقر کاهش و

 فقدر  گسدترش  بده  لذا و ،باشد داشته اشتغال و تولید بر منفی ریتثی و بینجامد خارجی رقبای با مقايسه

 شدن معنی بی موجب فقر بر بودن باز درجه منفی و مثبت راتیتثی يندآبر رسد می نظر به شود. منجر

 است. شده مطلق فقر بر اقتصاد بودن باز درجه تثییر

 ايدن  اسدت.  داشدته  مطلدق  فقدر  بدر  دار معنی و مثبت یریتثی متوسطه( نام یبت )نر  انسانی سرمايه -1

 اقتصداد  در یانتظار  قابل ریغ چندان نتیجه ،کرده لیتحص افراد باتی بیکاری وجود به توجه با مسئله

 جذب کار بازار در را جوان کردگان لیتحص عظیم خیل نتوانسته کشور کار بازار زيرا ؛نیست ايران

 غیرفعدال  جمعیتدی  بده  تبدديل  بیکداری  شدن طوتنی و شغل نیافتن دلیل به بیکاران از بسیاری و کند

 است. شده تشديد فقر پديده و افتهي شيافزا اقتصاد در بارتکفل لذا و اندشده

R تعیین ضريب
 فقدر  تغییدرات  درصدد  71 اندد  توانسدته  مددل  توضیحی متغیرهای دهد می نشان 2

 پاگدان  روشه ب واريانس ناهمسانی تشخیصی یها آزمون همچنین دهند. توضی  را کشور در مطلق

 بدین  یخودهمبسدتگ  وجدود  عدم و خطاها واريانس همسانی از حاکی LM خودهمبستگی آزمون و

 خطاهاست.
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 39  ای آستانه رگرسیون روش از استفاده با ایران اقتصاد در دولت اندازه و فقر غیرخطی رابطه بررسی

 
 

 هاپیشنهاد و یریگ جهینت .5

 يدا  کوچد   دولدت  رژيدم  در کده  اسدت  داده نشدان  ایآسدتانه  رگرسدیون  بدرآورد  از حاصدل  نتايج

 بدر  معنی بی اما منفی یریتثی دولت اندازه است، درصد 9/06 از تر کوچ  دولت اندازه که یهنگام

 بدزرگ،  دولدت  رژيدم  در گدرفتن  قدرار  و مدذکور  آسدتانه  از عبور از پس اما ؛است داشته مطلق فقر

 موجدب  دولدت  انددازه  گسدترش  و اسدت  داشدته  مطلدق  فقر بر دارمعنی و مثبت یریتثی دولت اندازه

 امدا  ،اسدت  داشدته  مطلدق  فقر بر دار یمعن و منفی ریتثی اقتصادی رشد همچنین است. شده فقر تشديد

 و مثبدت  ریتدثی  انسدانی  سرمايه اينکه تااينها است. نداشته مطلق فقر بر داریمعنی تثییر بودن باز درجه

 است. داشته مطلق فقر بر دارمعنی

 دولدت  اندازه کشور، در فقر وضعیت بهبود منظور  به شودمی پیشنهاد ،تحقیق نتايج از برگرفته

 اقتصداد،  سدازی  خصوصدی  بدر  مبندی  اساسدی  قدانون  11 اصدل  کلدی  یهدا  اسدت یس صدحی   اجرای با

 و یريپدذ  رقابدت  افدزايش  و خصوصدی  بخدش  بدرای  فعالیدت  فضدای  گسترش با تا شود تر کوچ 

 بهبود نیز فقر وضعیت ،درآمد توزيع بهبود ضمن اقتصاد، رشد افزايش جهیدرنت و اقتصاد در کارايی

 يابد.

 منابع

 نیتددثم در دولددت مخددارج نقددش» (.6931) آزاده داودی  ؛طدداهر محمددد شددادمهری  احمدددی

 .کالن و راهبردی یها استیس فصلنامه «.ايران در فقر کاهش و اجتماعی -اقتصادی یها رساختيز
 .61-6 صص .62 شماره .9 دوره

هدای مدالی    تحلیل فضدايی تداییر سیاسدت   » (.1331جمالی  سمیه ) ؛فرهمند  شکوفه اهلل؛ اکبری  نعمت

 .اقتصداد مقدداری   .«GWR جغرافیدايی دولت بر نابرابری درآمد در ايران با رهیافت رگرسیون وزنی 
 .6-03صص  .9شماره  .1دوره 

 اقتصداد  در بیکداری  و دولدت  انددازه » (.6931) هددی   زبیدری  ؛یونس  نادمی کریمی؛ سعید  پتانالر

 .96-11 صص .61 شماره .9 دوره .اقتصادی توسعه و رشد فصلنامه «.ايران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            17 / 21

http://www.jmsp.ir/issue_1638_1813_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+10%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-145.html
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 موردی )مطالعه درآمد توزيع و فقر بر تعديل یها استیس ایر» (.6912) راضیه  زیدی ؛سهیال  پروین

 .یاقتصداد  تحقیقدات فصلنامه  «.(ايران فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه اول برنامه یها استیس
 .611-669 صص .91 شماره

 انتشارات جهاد دانشگاهی. .. تهرانجلداول -بخش عمومیاقتصاد  (.1333پژویان  جمشید )

 منداطق  در فقرزدايدی  بر دولت عمرانی مخارج ایرات» (.6911) الهام مقدم  جمالی ؛جواد ترکمانی 

 .671-699 صص .09 شماره .7 دوره .ايران اقتصادی یها پژوهش فصلنامه «.ايران روستايی

 انددازه  تدثییر » (.6930) منصدوره   خواه یزدان ؛ایوب  فرامرزی ؛جواد  زاده نیحس اهلل؛ اسعد  رضایی

 صدص  .1 شدماره  .6 دوره ی راهبردی و کالن.ها استیسفصلنامه «. ايران در درآمد توزيع بر دولت

06-91. 

 رويکرد ايران: در دولت اندازه و تورم» (.6939) یونس نادمی  ؛سمعیلا ابونوری  حسن؛ پور  سامانی

 .609-627 صص .1 شماره .61 دوره .اقتصادی یها پژوهش فصلنامه .«ای آستانه رگرسیون

دانشدگاه تربیدت    .دکترا رساله. «های دولت در ايران اندازه مطلوب فعالیت» (.1332)سامتی  مرتضی 

 تهران. .مدرس

 فصدلنامه  «.ندابرابری  و فقدر  کداهش  و دولت یها نهيهز» (.6931) آزاده داودی  ؛مهدی خداپرست 
 .92-97 صفحه .1 شماره .6 دوره .کالن و راهبردی یها استیس

 فصدلنامه  «.رانيد ا در یاقتصداد  رشد بر دولت اندازه تثییر» (.6911) اله روح  ینظر ؛اکبر  یجانیکم
 .01-6 صص .9 شماره .3 دوره .یاقتصاد یها پژوهش

 درآمد توزيع نابرابری بر دولت اندازه ای آستانه ایرات» (.6931) داریوش  وند حسن و یونس  نادمی

 .619-609 صص .9 شماره .02 دوره .بودجه و  برنامه فصلنامه «.ايران در

 اقتصدادی در  رشدد  دولدت و  (.1333نیلدی  فرهداد )   ؛کردبچه  محمد نیلی  مسعود؛ درگاهی  حسن؛
 نشر نی. .. تهرانايران

Ajwad, M. I, & Wodon, Q. (2002). "Who benefits from increased access to public 

services at the local level? A marginal benefit incidence analysis for education and 

basic infrastructure", In World Bank Economists’ Forum, Vol. 2, pp. 155-175. 
Afonso, A; Schuknecht, L  & Tanzi, Vito. (2010). "Income distribution determinants 

and public spending efficiency". The Journal of Economic Inequality, 8(3), pp. 367-

389. 
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