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چکیده
یکی از عمده ترین مباحث مطرح در اقتصاد ،وجود مسئلهی فقر در جامعه است .امروزه نیز کماکان مسئئلهی
فقر در زمره ی مسائل حاد جوامع بشری به شمار میآید که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود ،از نسئلی
به نسل دیگر استمرار یافته و منجر به تشکیل تلههای فقر در جامعئه مئیشئود .تلئه ی فقئر فرآینئدی خئود
تقویتکننده است که از طریق ایجاد یک دور باطل در اقتصاد به تداوم فقر منجر میشود.
این مقاله درصدد است تا در یک مطالعهی موردی احتمال وقوع تلهی فقر را در نسل سنی مردان آزمئون
نماید .جهت بررسی این پدیده با استفاده از دادههای پیمایش درآمد -هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی
دورهی زمانی  1331-1376نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحیشده اسئت .ویژگئی ایئن رور ردیئابی
عملکرد هر نسل در طول زمان است.
نتایج مطالعه نشان میدهد در طی سالهای فوق در نسلهئای سئنی مئوردنرر مقئادیر متوسئم مرئار
مصرفی همواره باالتر از خم فقر قرار دارند؛ بنابراین هیچکدام از سرپرستهئای خئانوار در نسئلهئای سئنی
موردنرر درون تله ی فقر قرار نگرفتند .همچنین باوجوداینکه هیچیک از خانوارها درون تلهی فقر قرار ندارند،
اما اختالف مصرفی بین خانوارهای کمدرآمد با سایر خانوارها باگذشت زمان در حال افزایش است.
کلیدواژهها :پویایی مرار مصرفی ،دادههای شبهپانل ،تلهی فقر
طبقهبندیO12 ،I32 ،D31:JEL
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 .1مقدمه
پدیدهی فقر از دیرباز با انسان همراه بوده و یکی از مسائل اساسی در جوامع و فرهنگهای
شناختهشدهی بشری است که به نظر میرسد عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادی سبب گردیده است تا
همچنان با این معضل و عواقب ناشی از آن روبهرو باشیم (قهرودی .)1982 ،تصمیمگیری برای
شناسایی و کاهش فقر در دهههای اخیر بهعنوان یکی از مباحث اصلی در متون توسعه تبدیلشده
است .بر این اساس عدم شناسایی پدیدهی فقر منجر به عدم دستیابی به مراحل باالتر رشد و توسعه و
پایداری فقر در جامعه میگردد.
ناتوانی در دستیابی به حداقلهایی از سطح احتیاجات ازجمله شرایطی است که به پایداری فقر در
جامعه میانجامد؛ شرایطی که معموالً خروج از آن توسط خانوار فقیر امکانپذیر نیست و همین شرایط
به استمرار فقر از نسلی به نسل دیگر کمک میکند و تلههای فقر تشکیل میشود (راغفر.)1991 ،
تلههای فقر از طریق بازتولید و دائمی کردن فقر باعث ایجاد دور باطلی در اقتصاد میشوند که افراد
فقیر در آن گرفتارشده و از توسعهنیافتگی پایدار رنج میبرند (آزریادایس.)2002،1
سنجش فقر و تلهی فقر در یک مقطع زمانی معین نمیتواند نشاندهندهی وضعیت خانوارهای
فقیر در طی زمان باشد؛ بنابراین ،شناسایی خانوارهای فقیر نیازمند بررسی این پدیده در بلندمدت
است.از طرفی بررسی ایستا از تلهی فقر نادرست بوده و باعث میشود تا امکان تشخیص تلهی فقر از
حالتهای موقتی مانند رکود و یا بحران مالی وجود نداشته باشد؛ بنابراین به نظر میرسد بهترین راه
برای بررسی پدیدهی تلهی فقر در بلندمدت و بهصورت پویا ،استفاده از دادههای نسلی و گروهبندی
خانوارها در نسلهای مختلف است .به همین منظور این مطالعه درصدد است تا با استفاده از دادههای
شبه پانل و ساخت نسلهای سنی ،مسئلهی تلهی فقر را در میان خانوارهای شهری مرد سرپرست
مورد آزمون قرار دهد.
در این راستا با توجه به اهمیتی که موضوع تلهی فقر در عرصهی اقتصادی دارد ،به کنکاش در
این مسئله میپردازیم ،بهنحویکه در قسمت دوم به پژوهشهای تجربی صورت گرفته در خصوص
موضوع پژوهش پرداخته میشود .در قسمت سوم ادبیات نظری در خصوص موضوع تلهی فقر پرداخته
میشود .بخش چهارم مقاله روششناسی تحقیق را که یکی از مباحث جدید در حوزه اقتصادسنجی
است ،بررسی میکند .بخش پنجم مقاله بر اجرای مدل متمرکز میشود و نتایج بهدستآمده را تشریح
میکند و در پایان نتیجهگیری ارائه میگردد.
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 .2مروری بر مطالعات انجامشده
در مطالعات داخلی «راغفر و همکاران» ( )1980سعی در معرفی و شناخت تلههای فقر و ارزیابی
تجربی این پدیده در سطح کالن داشتند .این مطالعه شامل یک اندیشه ،برای ارزیابی نقش تلههای
فقر در فرآیند توسعه است .این اندیشه تکیهبر مشاهداتی دارد که آیا سریزهای مثبت اساس تعادلهای
چندگانه است یا خیر؟ و اینکه آیا این سریزها وقتی کشور در حال گذار به درون یا بیرون از تلهی فقر
است باید حضور ویژهای داشته باشد یا خیر؟ این آزمون با استفاده از دادههای پانلی بیست کشور
درحالتوسعه ازجمله ایران صورت گرفته است .نتایج تجربی در مورد ایران حاکی از آن است که ایران
تاکنون توانسته است به لطف سرمایههای طبیعی رشد شتابان در تولید ناخالص داخلی داشته باشد و
لذا از تلههای فقر بگریزد .آنچه در مورد کشورهای درحالتوسعه و ازجمله ایران مشاهده میشود وجود
ظرفیتهای خالی در تولید است .نتایج گویای این مطلب است که اگر کشورها از تمام ظرفیتهای
موجود در تولید بهره بگیرند میتوانند بهطور قابلمالحظهای از تلههای فقر فاصله بگیرند.
در مطالعات خارجی «دِرکن» )2009( 1تلهی فقر را از طریق شکست بازار موردبررسی
قرارداد.سؤالی که درکن به دنبال پاسخ به آن بود این است که چرا در کشورهای درحالتوسعه فقر به
میزان زیادی گسترشیافته است؟ او از طریق شواهد نظری و تجربی سه حالت از شکست بازار را
بررسی کرد :شکست اعتباری بازار ،اثرات خارجی و ریسک .وی بیان کرد هر یک از این موارد به
میزان زیادی بر روی افراد فقیر اثر گذاشته و باعث تداوم فقر و نابرابری میشود .او بیان کرد مسئلهی
مهم در رابطه با افراد فقیری که درون تلهی فقر قرار میگیرند آن است که بدون وجود شوکهای
مثبت بزرگ مکانیسمهای استاندارد رشد نمیتوانند تأثیر چندانی بر این گروه از افراد بگذارند .ازجمله
مواردی که میتوانند بر روی تلهی فقر و بهبود وضعیت افراد فقیر اثر بگذارند عدالت و کارایی است.
جهت بهبود وضعیت افراد فقیر باید کارایی در بازار بهطور وسیعتری در اقتصاد مورداستفاده قرار گیرد.
«کارتر و بارت» )2001( 2با استفاده از دادههای طولی ،تلهی فقر و فقر مزمن را موردبررسی
قراردادند.آنها معتقد بودند که دادههای پانلی کوتاهمدت درآمد یا مخارج خانوار که برای بررسی تلهی
فقر به کار میروند ،قادر نیستند بین فقر ساختاری و تحرک کوتاهمدت گذرا از فقر تشخیص قائل
شوند .این رابطه باوجود خطای اندازهگیری دردادهها تشدید میشود .همچنین میتواند باعث شود که
خانواری بهاشتباه در یک دوره بهعنوان فرد فقیر طبقهبندیشده و بهطور صحیح در آینده بهعنوان فرد
غیر فقیر طبقهبندی گردد .آنها درنهایت بیان کردند که دادههای طولی از سطح استاندارد زندگی
خانوارها آنالیز دقیقتری از فقر را نشان میدهند .آنها همچنین بعداً نشان دادند که بیشتر تئوریهای
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تلهی فقر مبتنی بر آستانهی دارایی بوده و پیشنهاد کردند که مطالعهای بر روی پویایی فقر صورت
گیرد.
1
«گاسپارت و توماس» ( )2012در مطالعهی خود این سؤالها را مطرح کردند که آیا فقر کنونی
میتواند متأثر از فقر درگذشته باشد؟ و چه عواملی بر پویایی فقر و تلهی فقر در مناطق روستایی
ماداگاسکار اثرگذار هستند؟ آنها با استفاده از دادههای پانلی مناطق روستایی در طی دورهی -1881
 2001و با استفاده از مدل مارکوف نقش فقر درگذشته را بر روی وضعیت کنونی موردبررسی قرار
دادند .نتایج حاکی از آن بود که خانوارهای آسیبپذیر نسبت به فقر ،خانوارهایی هستند که تحصیالت
کمتری دارند و با توجه به اینکه الگوی کسب درآمدی افراد در این مناطق متفاوت است آنها دارای
سطح درآمدی پایینتر و بنابراین نرخ وابستگی باالتری هستند .جهت بهبود وضعیت آسیبپذیری
خانوارها نسبت به فقر بهتر است تعداد اعضای خانوار کاهشیافته و آموزشهای اولیه به آنها داده
شود تا درنهایت ارزشافزودهی آنها در مسائل کاری باال رود .همچنین نتایج نشاندهندهی آن بود
که فقر کنونی میتواند اثر واقعی بر روی وضعیت افراد در آینده داشته باشد .به همین جهت آنها بیان
کردند که باید راه کارهایی جهت توسعه اجتماعی فراهم گردد تا بدین طریق از سقوط خانوارها به
درون تلهی فقر جلوگیری شود.
 .3چارچوب نظری
.3-1مفهوم تلهی فقر
2
9
تلهی فقر یک سازوکار خود تقویتی است که منجر به تداوم فقر میشود (آزریادایس  .)2002،در
تلهی فقر افراد دچار فقری هستند که خارج از کنترل آنهاست .تلههای فقر شرایط فقر را بازتولید و
دائمی میکنند و در آن اقتصاد در یک دور باطل گرفتار میشود و از توسعهنیافتگی پایدار رنج میبرد.
تله به یک چرخه تبدیل میشود و اگر قدمی برای شکستن این دور برداشته نشود شروع به تقویت
خود میکند .هر فقری در هرزمانی یک تله نیست .فقر ممکن است موقتی باشد و افراد بتوانند از این
حالت خارج شوند؛ اما فقر هنگامی با خود تله به همراه دارد که «دور باطل» ای تالشهای فقیر را
تحلیل میبرد ،در این شرایط فقر پرورش مییابد و موقعیت مساعدتری برای بروز فقر خلق میگردد
(ماتسویاما .)2009 ،5بسته به شرایط اولیهی هر شخص ،فرد میتواند خود را توانمند در دستیابی به
نیازهای زندگی ببیند و یا دامنگیر فقر شدیدی گردد که مطلقاً اجتنابناپذیر است .افرادی که درون
2

1. Frédéric Gaspart, Anne-Claire Thomas
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تلهی فقر قرار میگیرند ،کسانی هستند که دارای شرایط اولیهی بدی میباشند و بهتناسب آن ،این
شرایط اسفناک بر روی آیندهی افراد تأثیر منفی میگذارد و منجر به تداوم و پرورش فقر میشود.
بیشتر نظریههای تلهی فقر مبتنی بر یک حد آستانهای است .بر اساس این نظریهها افرادی که درون
تلهی فقر گرفتار میشوند ،اغلب کسانی هستند که درآمد آنها بسیار پایین است و زیرخط فقر و یا حد
آستانهای قرار میگیرند .چنین افرادی قادر نیستند حداقل احتیاجات غذایی خود را تأمین کنند و یا
اینکه به دلیل شرایط بد خود حتی دارای تحصیالت اولیه نیز نمیباشند (آنتمن و مکنزی.)2001 ،1
 .3-2مفهوم خط فقر
برای شناسایی تلهی فقر مهمترین مفهوم ،اصطالح خط فقر است .اصوالً محاسبهی خط فقر2
مشکلترین مرحله در اندازهگیری تلهی فقر به شمار میرود.بر این اساس برای مشخص کردن فقرا از
غیر فقرا از ابزار خط فقر استفاده میشود .خط فقر بهصورت هزینه پولی که یک فرد در یکزمان و
مکان معین ،برای دسترسی به یک سطح رفاه متحمل میشود ،تعریف میگردد .افرادی که به این
سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر تلقی میشوند و کسانی که به این سطح دسترسی دارند غیر فقیر
هستند.مطابق تعریف سازمان ملل متحد،خط فقر میزان درآمدی است که عالوه بر تأمین حداقل
نیازهای اولیه و ضروری مانند غذا،پوشاک،مسکن،تحصیل،همچنین فرهنگ و تفریح را نیز میپوشاند.
بهعبارتدیگر خط فقر مقدار درآمدی است که با توجه به زمینههای فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی
جامعه موردبررسی ،بر ای تأمین حداقل نیازهای ضروری افراد مانند غذا ،پوشاک و مسکن الزم است
(ابوالفتحی قمی.)1931 ،
مارتین و راوالیون ،)1889( 9خط فقر را بهصورت مخارجی که یک فرد در یکزمان و مکان معین
برای دسترسی به یک سطح رفاه مرجع متحمل میشود ،تعریف میکند .افرادی که به این سطح
رفاه دسترسی ندارند ،فقیر و کسانی که به این سطح دسترسی دارند ،غیر فقیر تلقی میشوند (مکیان،
.)1980
در مفهوم خط فقر بین خط فقر نسبی و مطلق تفاوت وجود دارد.خط فقر مطلق در طول زمان و
فضا ارزش واقعی ثابتی دارد ،درحالیکه خط فقر نسبی از مخارج متوسط به دست میآید .گاهی اوقات
خط فقر نسبی به خط فقری اشاره میکند که بهصورت درصدی از درآمد متوسط یا میانه محاسبه
میشود (راغفر.)1993 ،

1. Antman and Mckenzie
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 .3-3مدل آستانهای خط فقر
در مدلهای زیر تلهی فقر بهصورت پویا موردبررسی قرار میگیرد ،زیرا بررسی ایستا از تلهی فقر
نادرست بوده و باعث میشود تا ما نتوانیم تلهی فقر را از حالتهای موقتی مانند رکود یا بحران مالی
تشخیص دهیم .جهت بررسی تلهی فقر حالتی از اقتصاد در دورهی tبا متغیر فرضی  𝑥tنشان دادهشده
است .هرچقدر مقدار متوسط  xباالتر باشد ،بیانگر این مطلب است که اقتصاد توسعهیافتهتر است
(هین.)2011 ،1
 .3-3-1حالت اول
این حالت نشاندهندهی وضعیتی از اقتصاد است که احتمال وقوع تلهی فقر در آن وجود ندارد .در
نمودار ( )1تابع )  F ( Xtهمواره باالی خط  25درجه قرار دارد (خط  25درجه نشاندهندهی رشد متوازن
در اقتصاد است ،بر روی این خط همواره در تمامی نقاط  Xt  1  Xtاست) ازاینرو اقتصاد دائماً در
حال رشد است .با گذر زمان فاصلهی تابع )  F ( Xtاز خط  25درجه بیشتر شده و اقتصاد توسعهیافتهتر
میشود؛ بنابراین میتوان گفت که چنین اقتصادی همواره از تلهی فقر به دور است .در نمودار ()2
اقتصاد همواره تمایل دارد از شرایط اولیهی  ، Xoبه سمت *  Xهمگرا شود (مانند مدل رشد سولو).
در این حالت تلهی فقر وجود ندارد .در این نمودار فرض بر این مطلب است که شرایط اولیهی
اقتصادی همواره مناسب بوده و اقتصاد رشدی آرام را طی میکند تا به حالت *  Xکه حالت
توسعهیافته در اقتصاد است همگرا شود (ماتسویاما.)2009 ،2

نمودار ()1

نمودار ()2

 .3-3-2حالت دوم

اگر شرایط اولیهی اقتصادی مناسب باشد ،نقطهی شروع از باالی حد آستانهای  Xcخواهد بود .در این
شرایط اقتصاد میتواند رشدی آرام را طی کند و از تلهی فقر دور شود .در این وضعیت اقتصاد برای
1.Hien
2. Matsuyama
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همیشه رشد میکند یا اینکه به حالت سکون در وضعیتی مناسب میرسد؛ اما اگر شرایط اولیهی
اقتصادی نامناسب باشد ،اقتصاد در زیر حد آستانهای  Xcقرار میگیرد ،در این صورت شرایط
اقتصادی روزبهروز بدتر شده و اقتصاد دچار عدم توسعهیافتگی پایدار میشود؛ بنابراین اقتصاد برای
همیشه پایین  Xcقرار میگیرد و فقر تداوم مییابد .این حالت وضعیتی از اقتصاد را نمایش میدهد
که در آن اقتصاد دچار تلهی فقر میشود.
در نمودار ( )9و ( )2عملکرد بلندمدت اقتصاد به شرایط اولیه وابسته است .در نمودار ( )2شرایط
اولیهی اقتصاد نامناسب است؛ بنابراین در این وضعیت اقتصاد در تله به حالت سکون در سطح پایین
همگرا خواهد شد .در این نمودار اقتصاد به دلیل شرایط بسیار بد اولیهی خود همواره در زیر حد
آستانهای  Xcقرار میگیرد و دائماً در زیر این حد در حال حرکت و نوسان میباشد تا به نحوی خود
را از این وضعیت نجات دهد ،اما دچار فقری میشود که خارج از کنترل است .در این وضعیت فقر با
خود تلهای به همراه خواهد داشت ،تله به یک چرخه تبدیلشده و در آن اقتصاد در یک دور باطل
گرفتار میشود و از توسعهنیافتگی پایدار رنج میبرد .در این شرایط فقر پرورش مییابد و موقعیت
مساعدتری برای بروز فقر خلق میشود .در هر دو نمودار ( )9و ( )2اقتصاد فقیر خواهد ماند چراکه فقیر
است .ازاینرو میتوان بیان کرد که فقر میتواند همواره دلیل فقر باشد .این طبیعت خود جاودانهای
است که «تلههای فقر» را از «محدودیت رشد» جدا میسازد .هر دو نمودار ،تصویر بسیار خشنی را به
نمایش میکشند که اقتصاد هرگز نمیتواند از این تله بگریزد .پیام اصلی تلههای فقر این است که فقر
ماندگار است و آنچه برای اقتصاد مشکل و نیز ضرورتاً غیرممکن است ،گریز از این تله است
(ماتسویاما.)2009 ،

نمودار ()3

نمودار ()4
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 .3-3-3حالت سوم

نمودار ( )2با استفاده از چند نمودار غیرخطی از توزیع پویای درآمدی احتمال وقوع تلهی فقر را
موردبررسی قرارگرفته است .در این نمودار فرض شده است که همواره درآمد دورهی  tبه درآمد
دورهی  t  1وابسته است .در منحنی(الف) خانوارها دارای یک الگوی پویای درآمدی بهصورت
غیرخطی هستند .ولی شواهد نشان میدهد که خانوارها با تلهی فقر روبهرو نخواهند شد .در این حالت
همواره منحنی توزیع درآمدی باالی خط  25درجه قرار دارد و بنابراین هیچگاه احتمال وقوع تلهی فقر
وجود ندارد (خط  25درجه نشاندهندهی رشد متوازن است که در تکتک نقاط بر روی آن مقدار
درآمد دورهی  tبا مقدار درآمد دورهی  t  1با یکدیگر برابری میکند) .در این حالت خانوارهایی که بر
روی منحنی (الف) قرار میگیرند درآمدشان در بلندمدت همواره بیشتر از مقدار متوسط است .خانوارها
همواره دارای سطحی باالتر از سطح متوسط زندگی در یک جامعه هستند و همیشه قادرند احتیاجات
ضروری خود را تأمین کنند .منحنی (ب) حالتی کالسیک از تلهی فقر را نشان میدهد .درصورتیکه
نمودار از سمت باال خط  25درجه را قطع کند ،در این صورت در تمامی نقاط درآمد دورهی  tخانوار از
درآمد دورهی  t  1بیشتر خواهد شد ،بنابراین احتمال روبرویی خانوارها با تلهی فقر و فقر مزمن
وجود نخواهد داشت؛ زیرا در تمامی نقاط همواره مقدار درآمد خانوار در بلندمدت بیشتر از مقدار متوسط
آن است؛ اما منحنی (ب) از سمت پایین خط  25درجه را قطع کرده است .در این حالت درآمد خانوار
در بلندمدت همواره کمتر از مقدار متوسط آن است .در این نمودار حد آستانهای  Yuبهعنوان خط فقر
تعریفشده است که این حد آستانه بیانگر مقدار احتیاجاتی است که یک خانوار برای زندگی به آن
نیازمند است .از طرفی در این نقطه از خط  25درجه همواره مقدار درآمد دورهی  tبا درآمد دورهی
 t  1با یکدیگر برابری میکند .این نقطه نشاندهندهی یک حالت پایدار اقتصادی است که در آن
رشد اقتصادی متوازن هست .درصورتیکه درآمد اولیهی خانوار در باالی این حد قرار بگیرد خانوار از
فقر مزمن و تلهی فقر دور میشود .این حالت به معنای آن است که شرایط اولیهی خانوار مناسب بوده
و خانوار از تلهی فقر دور میشود؛ اما اگر درآمد خانوار در زیر این حد قرار بگیرد ،درصورتیکه درآمد او
در بین حد آستانهای  Yuو  Yoباشد درآمد دورهی  tخانوار بهمرورزمان از درآمد دورهی  t  1بیشتر
میشود ،بنابراین خانوار سعی میکند خود را به حالت پایدار اقتصادی نزدیک کند تا از تلهی فقر دور
شود؛ اما اگر درآمد خانوار در زیر نقطهی  Yoقرار بگیرد در این صورت درآمد خانوار روزبهروز شروع به
کاهش میکند؛ بنابراین بهمرورزمان خانوار دچار فقر مزمن و درنتیجه تلهی فقر میشود .این حالت به
معنای آن است که شرایط اولیهای که خانوار در آن قرار دارد شرایط نامناسبی است؛ بنابراین خانوار
قادر نیستند از این حالت خارج شود و دچار فقر مزمن و درنهایت تلهی فقر میشود .منحنی (ج) حالتی
حتمی از تلهی فقر را نشان میدهد .در این حالت با احتمال صد درصد خانوار در تلهی فقر قرار
میگیرد .درآمد خانوارها در این حالت بسیار پایین بوده و همواره در زیرخط فقر قرار دارند و نمیتوانند
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حداقل احتیاجات خود را به دست آورند .منحنی (د) نقطهی تقاطع تعادلی در زیرخط فقر قرار دارد.
خانوارها در این حالت قادر به تأمین مایحتاج اولیهی خود نیستند و بنابراین در تلهی فقر قرار میگیرند
(آنتمن و مکنزی.)2001 ،

نمودار  :4بررسی تلهی فقر در پویاییهای درآمدی (منبع :آنتمن و مکنزی)2002 ،

 .4بررسی دادههای پژوهش
 .4-1آمارگیری هزینه  -درآمد خانوار
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی یکی از قدیمیترین طرحهای آماری
مهم و گسترده در کشور است که با قدمتی  29ساله توسط مرکز آمار ایران اجرا میشود .به علت
وسعت پوشش مکانی و نیز نوع اقالم مورد پرسش ،نتایج حاصل از این طرح بسیاری از اطالعات
موردنیاز اقتصادی هم چون شناسایی الگوی مصرف ،توزیع درآمد و نیز میزان و تحوالت برخورداری
خانوارها از امکانات و تسهیالت زندگی اجتماعی را در مقیاس داخلی و بینالمللی فراهم میآورد که
این در سیاستگذاریهای کالن اقتصادی دولت و بخش خصوصی مفید واقع میگردد (قهرودی،
.)1982
در این پژوهش جهت اندازهگیری تلهی فقر از دادههای هزینه -درآمد خانوارهای شهری طی
دورهی زمانی  1913-1980استفادهشده است .بر این اساس با توجه به جدول شمارهی ( )1تعداد
 129129خانوار مرد سرپرست موردبررسی قرار گرفتند که از میان بیشترین و کمترین حجم
خانوارهای شهری مربوط به نسل دوم با  22523مشاهده و نسل آخر با  11989مشاهده است.
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جدول :1پوشش دادهها در هر نسل
تعداد مشاهدات

نسل سنی

20229
22523
20909

1995-1993
1999-1920
1921-1929

18532

1922-1921

12932
15029
11989

1923-1928
1950-1952
1959-1955

منبع :یافتههای پژوهش

 .4-2تردید در اعتبار اطالعات
در بررسی تلهی فقر با استفاده از اطالعات هزینه – درآمد معموالً درآمد خانوار نماگر بهتری است؛ اما
در این تحقیق از دادههای هزینه بهجای دادههای درآمدی استفاده شده است .ازآنجاییکه همکاری
خانوارها با مرکز آمار جهت ارائهی اطالعات مربوط به درآمد اجباری نیست ،برخی از خانوارهای با
درآمد باال از ارائه پاسخ کامل به پرسشهای مطرحشده خودداری کرده و یا اینکه خانوارهای کمسواد
ممکن است بهطور دقیق نتوانند به سؤالها پاسخ دهند .بنابراین متغیر درآمد دچار تورش به سمت
پایین میشود .همچنین خانوارهایی که در محلهای دستهجمعی زندگی میکنند ،یا فاقد محل
مسکونی مشخصی هستند و یا بهصورت مهاجران غیرقانونی در جامعه زندگی میکنند شامل این
بررسی نمیگردند .از طرف دیگر منابع تأمین مالی خانوارها ممکن است فقط وابسته به درآمد آنها
نبوده بلکه وابسته به سود سهام و یا متغیر دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد .درنتیجه
"ثروت" متغیر دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد .متأسفانه بیشتر بررسیهای مربوط به بودجه
خانوار ،در مورد ثروت خانوارها اطالعات کافی را ارائه نمیدهند.
عدم پاسخگویی صحیح خانوارها در این زمینه باعث اختالف درآمد و هزینهی خانوار با یکدیگر
میگردد .به همین سبب به دلیل کیفیت بهتر دادههای هزینه نسبت به دادههای درآمد و برای واقعی
کردن تحلیلها از دادههای هزینه بهجای دادههای درآمد استفادهشده است .البته در مقایسه با درآمد،
هزینه متغیری باثباتتر است و بهطورکلی میتواند بهعنوان تابعی از یک الگوی درآمدی ،موردتوجه
قرار گیرد.
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 .5روششناسی پژوهش
.5-1تشریح مدل اقتصادسنجی برای اندازهگیری تلهی فقر
این مدل ،با استفاده از دادههای آماری شبه پانل ،پویاییهای مصرف را تحت یک تابع رگرسیونی
درجهی سوم با لحاظ متغیرهای وقفهای مورد برآورد قرار میدهد .تابع رگرسیون اولیه با در نظر
گرفتن این مطلب که خطای اندازهگیری در متغیرهای توضیحی وجود دارد بهصورت زیر تعریف
میشود:

2  3 yi,t1 3  i,t   i,t1

()1



yi,t  1 yi,t 1   2 yi,t 1

برای تخمین مدل پویای باال میتوان از دادههای پانلی استفاده کرد .ازآنجاییکه تلهی فقر ماهیتاً
فرایندی بلندمدت و پویا است ،برای اندازهگیری آن نیز دادههای پانلی بلندمدت الزم است که این
دادهها در بیشتر کشورهای درحالتوسعه وجود ندارند؛ بنابراین با توجه به مشکالت مربوط به دادههای
پانلی میتوان از دادههای شبهپانل استفاده کرد .بر اساس رویکرد شبهپانل ،اگر نسل cبهعنوان
مجموعهای از افراد که بر اساس ویژگیهای مشخصشده درون هر نسل طبقهبندیشدهاند ،تعریف
شود و سپس از درآمد خانوارهای مشاهدهشده در طول زمان متوسط گیری شود ،معادلهی باال
بهصورت زیر درمیآید:
1
1
2
3
y cc  , t  1 y c t ,t 1   2  inc
yi,t 1    3  inc
y
   ct ,t 1

1
nc
nc 1 i,t 1

()2









در رابطهی باال  tنشاندهندهی زمان بوده و  cنشاندهندهی نسل است .متغیر
 ، y c (t ),t  ( 1 )inc1 yi (t ),tمتوسط درآمد خانوار در نسل  cدر زمان  tاست که در دورهی  tمشاهده
nc

میشود .متغیر  y c (t ),t 1متوسط درآمد خانوار در نسل  cدر زمان  tاست که دادهها در دورهی t  1

باید قابلیت مشاهده داشته باشد اما به دلیل اینکه دورهی  tو  t  1با یکدیگر متفاوت هستند این
2
3
دادهها قابلیت مشاهده شدن را از دست میدهند .این حالت در مورد متغیرهای  y c (t ),t 1و y c (t ),t 1
نیز صدق میکند.به همین سبب جهت رفع این مشکل و بهمنظور اینکه دادههای متوسط مخارج
خانوار در نسل cقابلیت مشاهده شدن پیدا کنند ،دورهی زمانی  tرا که در آن متوسط مخارج خانوار در
نسل  cقرار میگیرد به یک دورهی زمانی عقبتر یعنی  t  1انتقال داده میشود .در این حالت
معادلهی رگرسیونی تصحیحشده و این ایراد برطرف میگردد .معادلهی رگرسیونی بهصورت صحیح به
شکل زیر نوشته میشود:
()9

2
3
yc(t ),t  1 y c(t 1),t 1   2 y c(t 1),t 1  3 y c(t 1),t 1    c(t ), t   c(t 1),t 1
) c(t
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 c (t1),t1  u c (t ),t   c (t ),t  (1  2 2 y c (t1).t 1  33 y c (t1),.t1 ) c (t1),t1 
2

()2

3
c ( t 1),t 1

 3 

2
c ( t 1),t 1

( 2  33 y c (t 1),t 1 )

در معادلهی فوق  y c (t 1),t 1نشاندهندهی متوسط مخارج خانوار در نسل  cدر دورهی t  1

است که در همان دوره دادهی مربوط به آن مشاهده میشود .مقدار  y ct ,tنیز نشاندهندهی میانگین
هزینه مصرفی سرپرست خانوار در دورهی  tاست.
جهت تخمین تلهی فقر اثرات ثابت در نظر گرفتهشده است .اثرات ثابت پارامتری است که
ویژگی ناهمگنی بین افراد و خانوارهای مختلف را نشان میدهد .این ناهمگنیها میتواند بهدلیل
تفاوت در درآمد ،مخارج و یا شغل و مواردی دیگر در بین خانوارهای مختلف مطرح باشد.درواقع آنچه
فرض میشود این است که در یک دورهی پویا تمامی خانوارها دارای شرایط یکسانی نیستند .درواقع
برای هر نسل یک  αنظر گرفته میشود .اگر در بررسی تلهی فقر ناهمگنی بین خانوارها لحاظ نشده
و تمامی خانوارها همگن فرض شوند ،در این صورت تفاوتهای افراد مختلف با یکدیگر اعم از شرایط
شغلی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیره نادیده گرفته میشود .در این حالت در یک دورهی پویا تمامی
خانوارها دارای شرایط یکسانی هستند و برای تمامی خانوارها یک  نظر گرفته میشود.
با توجه به معادلهی ( )9همواره درآمد سرپرست خانوار در دورهی  tدر نسل  cتابعی از درآمد وی
در دورهی  t  1است ،بهعبارتدیگر . y c(t ),t  g y c(t 1,)t 1 در این صورت با استفاده از این رابطه
برای محاسبهی تلهی فقر مبتنی بر آستانه به یک شرط الزم و کافی نیاز است (مدل استفادهشده
مربوط به منحنی (ب) از نمودار ( )2در حالت سوم از آستانههای تلهی فقر در قسمت مبانی نظری
است):
 شرط الزم :برای اینکه احتمال وقوع تلهی فقر در بین نسلهای مختلف وجود داشته باشد باید
درآمد متوسط خانوار در سال جاری از مقدار حد آستانهای (خط فقر) کمتر شود.
 شرط کافی :برای اینکه احتمال روبهرویی خانوارها در نسلهای مختلف با تلهی فقر وجود داشته





باشد ،باید نامساوی  y c (t ), t  g y c (t 1,)t 1  1برقرار شود .بهعبارتدیگر:
()5


2
g   1  2ˆ 2 y c (t 1), t 1  3 3 y c (t 1), t 1  1

با توجه بهشرط الزم و کافی ذکرشده در قسمت فوق ،احتمال رخ دادن تلهی فقر در سه حالت از
پویاییهای غیرخطی درآمد در بلندمدت وجود دارد:
 شرط الزم و کافی هر دو برقرار باشند ،در این صورت خانوارها درون تلهی فقر قرار میگیرند.
سرپرست خانواری که درون تلهی فقر قرار میگیرد ،فردی است که به دلیل نداشتن سالمتی و
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توانایی الزم ،شغل و یا نداشتن موقعیت اجتماعی و خانوادگی مناسب درآمد دورهی  tاو و
درنهایت درآمد آتی او بسیار کاهش مییابد .در این حالت خانوارها دائماً در حال حرکت و نوسان
میباشند تا به نحوی خود را از این وضعیت نجات دهند ،اما آنها دچار فقری میشوند که خارج
از کنترل است .در این وضعیت فقر با خود تلهای به همراه خواهد داشت .تله به یک چرخه
تبدیلشده و خانوارها در یک دور باطل گرفتار میشوند و از توسعهنیافتگی پایدار رنج میبرند.
در این شرایط فقر پرورش مییابد و موقعیت مساعدتری برای بروز فقر خلق میشود ،بنابراین
خانوارها دچار فقر مزمن و درنهایت تلهی فقر میشوند .از طرفی سرپرستهایی که دچار فقر
مزمن و تلهی فقر هستند ممکن است این شرایط را به نسلهای بعدتر از خود نیز انتقال دهند و
آنها نیز همچون والدینشان دچار فقر مزمن و تلهی فقر شوند.
 شرط الزم برقرار باشد ،اما شرط کافی نقض شود .در این حالت خانوارها در زیرخط فقر
قرارگرفته ،اما درون تلهی فقر قرار نمیگیرند .در این شرایط خانوارها در موقعیتی قرار دارند که
درآمد دورهی  tآنها بهمرورزمان از درآمدشان در دورهی  t  1بیشتر میشود .خانوارها در این
شرایط سعی میکنند تا خود را از یک حالت ناپایدار اقتصادی به حد آستانهای (حالت پایدار
اقتصادی) نزدیک کنند ،بنابراین در این حالت خانوارها از تلهی فقر دور میشوند.
 شرط الزم و کافی هر دو نقض شوند ،در این حالت خانوارها درون تلهی فقر قرار نمیگیرند (در
این حالت برقراری شرط الزم بهتنهایی کفایت میکند و نیازی به برقراری شرط کافی نیست .با
برقراری شرط الزم خانوارها درون تلهی فقر قرار نمیگیرند).
 .5-2بانک اطالعاتی شبه پانل ساختهشده
در اغلب کشورهای درحالتوسعه دادههای پانلی برای بررسی وضعیت خانوارهای مختلف در طی زمان
وجود ندارد؛ اما دادههای مقطعی معموالً در بیشتر کشورها موجود هستند .به همین جهت محققین
برای بررسی وضعیت خانوارهای مختلف از دادههای مقطعی کمک میگیرند .با استفاده از دادههای
مقطعی میتوان یک نمونهی تصادفی از خانوارها را در طی زمان دنبال کرد؛ اما نمیتوان با استفاده از
این دادهها مجموعهی مشخصی از خانوارها را در طی سالهای متوالی موردبررسی قرارداد .به همین
خاطر دیتون 1در سال  1895پیشنهاد کرد که در صورت عدم دسترسی به دادههای پانلی میتوان با
استفاده از دادههای مقطعی تکرار شده دادههای شبه پانل را ایجاد کرد .در این روش نسلهایی بر
اساس بررسیهای مقطعی تکرار شده فراهم میشود .درواقع این مدل متشکل از یک سری مقاطع در
طی دورههای زمانی مختلف است که هر مقطع بر اساس محدودهی سنی تعیینشده مورد ردیابی قرار
میگیرد .در هر مقطع دادهها به یک سری از گروههای سنی ،هرکدام با محدودهی سنی برابر بین
1. Deaton
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دورههای زمانی طبقهبندی میشوند .در این مدل برای تخمین روابط اقتصادی از مقادیر میانگین
متغیر نسلها استفاده میشود و هر نسل یک سری زمانی از میانگین متغیر مشاهدات را در طی زمان
دنبال میکند .هر نسل میتواند بر اساس یک یا ترکیبی از چند ویژگی از خانوار ساخته شود بهطور
مثال ویژگی سن ،تحصیل ،شغل و از این قبیل (دیتون.)1895 ،
در این مقاله جهت تخمین تلهی فقر  3نسل سنی در طی  29دورهی زمانی موردبررسی قرار
میگیرد .در این مدل هر گروه سنی در بازهی زمانی  9سال تقسیمبندی شده است و سپس بر اساس
محدوده میانگین سنی خانوارها (محدودهی میانگین سنی سرپرست خانوار  21تا  52سال است.
دامنهی سنی معموالً برای مشاغل از سن  15تا  30سالگی در نظر گرفته میشود که از طرف سازمان
بینالمللی کار دورهای است که افراد شاغل میشوند .علت اینکه بازهی سنی بین  21تا  52سال
انتخابشده ،این است که در بین بازهی سنی  15تا  20سال تعداد مشاهدات کافی نبوده است) مقدار
میانگین مخارج واقعی (مخارج اسمی باقیمت ثابت سال  1999تعدیلشدهاند) در طی زمانهای
مختلف مورد ردیابی قرارگرفته است .بهعنوانمثال در جدول ( )2نسل اول در سال  1913مربوط به
خانوارهایی است که دارای سن  90تا  92سال هستند .در رویکرد شبه پانل همواره در فاصلهی سنی
بیانشده سن متوسط در نظر گرفته میشود .بر اساس رابطهی ( )1به خانوارهای درون این نسل سن
متوسط  91سال نسبت داده میشود.
()1

Age  Year  Cohort  1

در رابطهی باال  : yearسال انجام نمونهگیری : cohort ،سال تولد سرپرست خانوار و : age
سن متوسط سرپرست خانوار در سال موردنظر است .در رویکرد شبه پانل پویایی مدل مربوط به
ردیابی خانوارها در طی زمان است .بهعبارتدیگر در نسل سنی ساختهشده باگذشت زمان در هرسال
یک واحد به متوسط سنی سرپرست خانوار اضافه میشود که نشاندهندهی پویایی این روند است.
بهعنوانمثال اگر نسل اول در طی زمان مورد ردیابی قرار گیرد در هرسال یک واحد به متوسط سنی
اضافه میشود .آخرین مشاهده در این نسل مربوط به سال  1980میشود .با توجه به متوسط سنی 21
تا  52سال ،تعداد مشاهدات در سال  1980به اتمام میرسد .آخرین نسل ،متولدان 1959تا 1955
هستند .این نسل از سال  1935شروعشده؛ در سال  1980خاتمه مییابد .بر اساس رویکرد شبه پانل،
خانههای قبل از سال  1935خالی میماند .علت خالی ماندن این خانهها این است که سن متوسط
سرپرست خانوار در سالهای قبل از سال  1935کمتر از  21سال است که جزء طیف محاسباتی ما
نیست؛برای مثال در سال  1932سن متوسط سرپرست خانوار  20سال است.
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1959-1955

1950-1952

1922-1921

1921-1929

1999-1920

1995-1993

نسل

22

25

29

91

1913

29

21

28

92

1919

21

22

23

90

99

1918

22

25

29

91

92

1930

29

21

28

92

95

1931

21

22

23

90

99

91

1932

22

25

29

91

92

93

1939

29

21

28

92

95

99

1932

21

22

23

90

99

91

98

1935

22

25

29

91

92

93

20

1931

29

21

28

92

95

99

21

1933

22

23

90

99

91

98

22

1939

25

29

91

92

93

20

29

1938

21

28

92

95

99

21

22

1990

23

90

99

91

98

22

25

1991

29

91

92

93

20

29

21

1992

28

92

95

99

21

22

23

1999

90

99

91

98

22

25

29

1992

91

92

93

20

29

21

28

1995

92

95

99

21

22

23

50

1991

99

91

98

22

25

29

51

1993

92

93

20

29

21

28

52

1999

95

99

21

22

23

50

59

1998

91

98

22

25

29

51

52

1980

منبع :یافتههای پژوهش

1923-1928

جدول  :2نسلهای سنی سرپرستهای خانوار در طی سالهای  1321تا 1330

سال
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 .2نتایج
 .2-1نتایج حاصل از خط فقر
برای اندازهگیری تلهی فقر نیازمند تعیین حد آستانهای فقر و درواقع خط فقر هستیم .در اینجا جهت
محاسبهی خط فقر از رابطهی زیر استفادهشده است:
ضریب انگل مقیاس معادلمتوسط ارزش سبد غذایی در استان = خط فقر مطلق
محاسبه ضریب انگل با در نظر گرفتن متوسط نسبت هزینه غذا به کل هزینه برای کلیه طبقات
درآمدی مورد انتقاد است زیرا طبق قانون انگل طبقات باالی درآمدی در مقایسه با خانوارهای
کمدرآمد ،نسبت کمتری از کل مخارجشان را صرف غذا میکنند .در نتیجه در نظر گرفتن آنها در
محاسبه ضریب انگل موجب تخمین غیرواقعی خط فقر میشود .برای رفع این نقیصه پیشنهاد
میشود که نسبت غذا بهکل مخارج برای گروههای فقیر تخمین زده شود .در این روش که مستلزم
شناسایی فقرا پیش از محاسبه خط فقر است ،عموماً دهکهای پایین درآمدی (اول و دوم) بهعنوان
گروههای فقیر در نظر گرفته میشوند .اما به علت آنکه در کشور ما الگوی توزیع درآمد بهگونهای
است که دو دهک پایین درآمدی درصد باالیی از جمعیت را در خود جای دادهاند؛ استفاده از
دهکهای پایین درآمدی میتواند منجر به تخمین غیر واقعی خط فقر شود .برای رفع این مسئله،
فرض کردهایم که جمعیت فقرا بیش از  42درصد کل جمعیت نیست .در نتیجه برای محاسبه
متوسط نسبت هزینه غذا بهکل هزینهها از دو روش استفاده شده است .نخست با محاسبه مقیاس
معادل برای کل جمعیت و سپس با استفاده از اطالعات مربوط به مخارج  42درصد خانوارها که
دارای پایینترین سطح هزینه هستند .طبق این روش ،متوسط هزینه خوراکی بهکل هزینهها محاسبه
میشود و سپس معکوس این عدد در خط فقر غذایی ضرب میشود تا به خط فقر کل دستیابیم.
نکته دیگری که در تعمیم خط فقر مربوط به خانوارها مطرح میشود ،بحث مقیاس معادل است.
هنگامیکه بخواهیم خط فقر خانوار یکنفره را به خانوارهای دونفره یا سهنفره و یا تعداد بیشتر تعمیم
دهیم ،نکته حائز اهمیت این است که بدانیم به ازای اضافه شدن هر فرد اضافی به خانوار چه میزان
به مخارج خانوار اضافه میشود .ازآنجاییکه خط فقر برای یک بزرگسال (معادل پولی 2212
کیلوکالری در روز) در استانهای مختلف کشور محاسبهشده است ،الزم است برای به دست آوردن
خط فقر برای بعدهای دیگر (مثالً خانوارهای دونفره ،سهنفره و بیشتر) خط فقر یکنفره را در مقیاس
معادل مناسب ضرب کنیم تا امکان مقایسه خانوارها با ابعاد مختلف فراهم شود .برای تعمیم خط فقر
یکنفره به خط فقر برای بعدهای مختلف ،روشهای متعددی برحسب تعداد کودکان و بزرگساالن
در هر خانوار در مطالعات مختلف استفادهشده است .در اینجا برای به دست آوردن مقیاس معادل ابتدا
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متوسط هزینه خانوارها را در هر بعد به دست میآوریم ،سپس این متوسط را بر متوسط هزینه
خانوارهای یکنفره تقسیم میکنیم .درنهایت عدد بهدستآمده را در بعد خانوار ضرب میکنیم
(سادات اصل.)1980 ،
با توجه به این مطلب که در این پژوهش از رویکرد نسلی برای بررسی روابط بین متغیرها
استفادهشده است ،بنابراین خط فقر نیز باید بهصورت نسلی موردمحاسبه قرار گیرد .خط فقری که از
رابطهی باال محاسبه میشود ،خط فقر ماهانه است .در این پژوهش نسلها بهصورت ساالنه
موردبررسی قرارگرفتهاند ،بنابراین خط فقر ماهانه باید در عدد  12ضرب شود تا خط فقر ساالنه به
دست آید .برای اینکه امکان قیاس خط فقر سالهای مختلف وجود داشته باشد ،خط فقر بهدستآمده
در سالهای مختلف با شاخص قیمتی سال  1980تعدیل گردید .درنهایت با استفاده از روش
میانگین گیری مقدار متوسط خط فقر در هر نسل محاسبه شد .مقدار میانگین خط فقر نسلی در طی
سالهای  1913تا  1980برای تمامی نسلها در حالت غیر لگاریتمی برابر با 8331212/232ریال و در
حالت لگاریتمی برابر با 11/0890بهدستآمده آمد (به دلیل اینکه نتایج بهصورت لگاریتمی بیانشده؛ از
خط فقر لگاریتمی استفادهشده است) .در جدول ( )9خط فقر برای هر نسل بهصورت جداگانه نشان
دادهشده است .تمامی خط فقرهای بهدستآمده در نسلهای مختلف با شاخص قیمتی سال 1980
تعدیلشدهاند تا امکان مقایسهی خط فقر نسلهای مختلف بهدستآمده آید .همانطور که مشاهده
میشود نسلهای سالمند دارای کمترین میزان خط فقر و نسلهای جوانتر بیشترین خط فقر را دارا
هستند .دلیل این امر احتماالً هزینههای کمتر نسلهای سالمند در مقایسه با نسلهای جوانتر است.
نسلهای سالمند به دلیل نداشتن هزینههای متفرقه مانند هزینههای آموزش و تحصیل و یا
هزینههای مربوط به مسکن و استفاده از امکانات رفاهی و هزینههایی از این قبیل نسبت به نسلهای
جوان دارای خط فقر کمتری هستند.
جدول :3مقادیر خط فقر نسلی (مقادیر برحسب ریال بهدستآمدهاند).
میانگین خط فقر نسلی

نسل

8953129/251

1995-1993

8123199/1

1999-1920

8229020/121

1921-1929

9992851/135

1922-1921

8953911/029

1923-1928

8988991/293
11010281/81

1950-1952
1959-1955
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 .2-2نتایج تخمین تلهی فقر
در این قسمت احتمال وقوع تلهی فقر از طریق روش حداقل مربعات معمولی و بهکارگیری دادههای
شبه پانل لگاریتمی مخارج مصرفی موردبررسی قرارگرفته است .جهت تخمین دقیق احتمال وقوع
تلهی فقر،مدل با و بدون در نظر گرفتن اثرات ثابت (اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی موجود در
بین سرپرستهای خانوار را در یک نسل نشان میدهد .این ناهمگنی شامل مشخصههایی میشود که
در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است ،مانند درآمد ،مخارج ،شغل و از این قبیل) تخمین زدهشده است تا
احتمال وقوع تلهی فقر بهخوبی نمایان شود.
مبنای اصلی بررسی تلهی فقر در این مطالعه با توجه به معادله ( )9تعیین میانگین مخارج مصرفی
خانوارها در دورهی  tاست .در معادلهی ( )9فرض بر این است که میانگین مخارج مصرفی
سرپرستهای خانوار در دورهی  tهمواره به میانگین مخارج مصرفی آنها در دورهی  t  1وابسته
است؛ بنابراین جهت بررسی تلهی فقر باید میانگین مخارج مصرفی خانوارها در دورهی  t  1تعیین
شود تا بر اساس آن میانگین مخارج مصرفی خانوارها در دورهی  tبه دست آید .در این میان مسئلهی
که اهمیت این مطالعه را افزایش میدهد آن است که در یک نسل سنی تمامی خانوارها دارای سطوح
یکسانی از میانگین مخارج مصرفی نیستند .بهعنوانمثال برخی از خانوارها دارای میانگین مخارج
مصرفی بیشتر و برخی دیگر مقدار کمتری را دارا هستند .بر این اساس بررسی تلهی فقر بر اساس
یک سطح معین از مخارج مصرفی نمیتواند مبین احتمال وقوع تلهی فقر در یک نسل سنی باشد.
ازاینرو در بررسی تلهی فقر مشخص نمودن دامنه تغییرات میانگین مخارج مصرفی خانوارها در یک
نسل سنی دارای اهمیت وافری است .در این مطالعه میانگین مخارج مصرفی خانوارها در نسل سنی
موردنظر ،تفکیکشده است تا کمترین و بیشترین میزان میانگین مخارج مصرفی در یک نسل سنی
مشخص گردد .ازآنجاییکه افراد کمدرآمد (  ) minدر یک نسل نسبت به افراد پردرآمد ( ) max
بیشتر در معرض فقر و تلهی فقر قرار دارند ،در این مطالعه احتمال وقوع تلهی فقر در میان
خانوارهایی که دارای حداقل (  25 ،) minدرصد ( )%25و حد وسط از مخارج مصرفی ( ) mean
هستند ،موردبررسی قرارگرفته است .بر این اساس با استفاده از نرمافزار  STATA 11نتایج مدل
رگرسیونی تخمین زدهشده از تابع رگرسیونی درجهی سوم در نسلهای سنی مردان در جدول ()2
ارائهشده است:
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جدول  :4تلهی فقر در نسل سنی مردان
پنج سال

چهار سال

13/121
13/511
13/135

13/092
13/251
13/153

13/102
13/508
13/135

13/001
13/252
13/152

سه سال

ساالنه

دو سال

وقفهی زمانی
متوسط مخارج مصرفی

نتایج تخمین با اثرات ثابت

11/830
13/981
13/113

11/889
13/925
13/533

13/091
13/213
13/593

min
٪25

mean

نتایج تخمین بدون اثرات ثابت

11/822
13/981
13/112

11/838
13/921
13/539

13/019
13/215
13/595

min
٪25

mean
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بر اساس نتایج جدول ( )2در نسلهای سنی موردنظر مقادیر متوسط مخارج مصرفی همواره باالتر
از خط فقر قرار دارد؛ بنابراین هیچکدام از سرپرستهای خانوار در نسلهای سنی موردنظر درون تلهی
فقر قرار نگرفتند (شرط الزم در این حالت برقرار بوده و مقادیر متوسط مخارج مصرفی در تمامی
سطوح باالتر از متوسط سطح خط فقر است؛ بنابراین نیازی به برقراری شرط کافی وجود ندارد).از
طرفی نتیجهای که بهطور واضح مشاهده میشود این است که میانگین مخارج مصرفی خانوارها
باگذشت زمان افزایشیافته است .بهعنوانمثال در یک دورهی پویای ساالنه میزان میانگین مخارج
مصرفی در گروهی که دارای حداقل سطح درآمدی هستند  13/091است درحالیکه باگذشت پنج
سال همین میزان به  13/121رسیده است؛ بنابراین میزان افزایش سطح مخارج مصرفی 0/095
درصد است.
نکته قابلتوجه و بااهمیت از نتایج جدول ( )2این است که شکاف مصرفی بین خانــوارهای
کمدرآمد (  ) minبا خانوارهای دیگر در طی زمان در حال افزایش است .بهعنوانمثال اختالف
مصرفی بین خانوارهای کمدرآمد (  ) minبا خانوارهایی که دارای متوسط درآمد (  ) meanدر یک
دورهی پویای یکساله  0/25است ،درحالیکه بعد از گذشت پنج دوره این مقدار اختالف به 0/55
رسیده است .باوجوداینکه اختالف مصرفی این خانوارها با سایر خانوارها در حال افزایش است اما
اختالف مصرفی بین خانوارهای گروه دوم و گروه سوم در حال کاهش است .این میزان اختالف بین
این دو گروه از  0/23در یک دورهی پویای یکساله به  0/11در دورهی پویای پنج سال رسیده است.
این نتیجه بیانگر آن است باوجوداینکه هیچیک از خانوارها درون تلهی فقر قرار ندارند ،اما اختالف
مصرفی بین که خانوارهای کمدرآمد (  ) minبا سایر خانوارها در طی زمان در حال افزایش است.
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همچنین خانوارهایی که در گروه دوم قرار دارند به دلیل مخارج مصرفی باالتر نسبت به گروه اول قادر
هستند تا اختالف خود را در طی زمان با گروه سوم کاهش دهند.
جدول  :5نتایج تخمین تلهی فقر در نسل سنی نسل
پنج سال

چهار سال

سه سال

دو سال

ساالنه

نتایج تخمین با اثرات ثابت

-2/39

-9/01

-2/85

-2/29

-5/90

2/91

9/10

2/89

2/25

5/38

-2/92

-9/12

-9/01

-2/21

-5/39

0/30

0/33

0/92

0/99

0/82

T
 Tبتا دو
 Tبتا سه

بتا یک

R  sq

نتایج تخمین بدون اثرات ثابت

-2/38

-9/01

-2/90

-2/15

-5/18

 Tبتا یک

2/99

9/05

2/99

2/13

5/19

 Tبتا دو

-2/91

-9/09

-2/91

-2/19

-5/13

 Tبتا سه

0/35

0/90

0/91

0/98

0/89

R  sq
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مقادیر آمارهی  tدر جدول ( )5نشان میدهند که تمامی مقادیر βدر سطح  85درصد معنیدار
میباشند .البته تنها در تابع درجه دوم مقادیر  tدر مرتبهی تأخیر یک بیمعنی شده است که نتایج آن
لحاظ نشده است.آماره ضریب تعیین حاکی است که متغیرهای بکار گرفتهشده الگوی برآورد شده،
بیش از  80درصد از واقعیت را نشان میدهند .این مقدار همچنین نشان میدهد که متغیرهای
توضیحی مدل میتوانند بهخوبی متغیر وابسته را توضیح دهند که مبین آن است که مدل از قدرت
توضیح دهندگی باالیی برخوردار است.
 .2-3آسیبشناسی مدل
 .2-3-1بررسی خودهمبستگی

یکی از فروض مهم مدل رگرسیون این است که خودهمبستگی بین جمالت اخاللی که در تابع
رگرسیون جامعه وارد میشود ،وجود ندارد .به این مفهوم که جمله اخالل مربوط به یک مشاهده،
تحت تأثیر جمله اخالل مربوط به مشاهده دیگر قرار نمیگیرد .برای بررسی وجود خودهمبستگی در
جمالت اخالل با استفاده از نرمافزار  STATA 11آزمون خودهمبستگی  xtserialانجامگرفته است.
فرضیه صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل (  )   0و فرضیه
مقابل به معنای وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل است .مقدار  p  valueمعادل با 0/0008
است که منجر به رد کردن فرضیهی  H 0میشود؛ بنابراین مدل تخمین زدهشده دارای
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خودهمبستگی مرتبه اول بوده و برای رفع آن الزم است مدل با لحاظ ( AR )1مجدداً برازش شود .در
این حالت مقدار  p  valueمعادل با  0/23است که منجر به رد نکردن فرضیهی  H 0میشود.
 .2-3-2بررسی ناهمسانی واریانس

در این مطالعه با استفاده از نرمافزار  STATA 11آزمون ناهمسانی واریانس  LRTestانجامگرفته
است .فرضیه صفر این آزمون مبنی بر وجود همسانی واریانس و فرضیه مقابل آن به معنای وجود
ناهمسانی واریانس است .بر این اساس جهت آزمون ناهمسانی واریانس بین جمالت اخالل دو مدل
رگرسیون مقید و نامقید تخمین زده میشود .در این آزمون مدل مقید (مدل دارای فرض همسانی
واریانس) در مدل نامقید (دارای ناهمسانی واریانس) آشیانه کرده است .با انجام آزمون ناهمسانی
واریانس و رد فرضیهی صفر در آمارهی آزمون نسبت راست نمایی الزم است مدل نامقید تخمین زده
شود؛ زیرا مدل رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس بوده و برای تخمین مدل و رفع مشکل ناهمسانی
واریانس باید از روش  GLSاستفاده کرد .بر اساس نتایج بهدستآمده مقدار  p  valueمعادل با
 0/99است؛ بنابراین فرض ناهمسانی واریانس رد شده و مدل دارای همسانی واریانس است.
 .2-3-3بررسی مانایی

از خصوصیات مهمی که دادهها باید دارا باشند ،مانا بودن آنها است .مانا بودن دادهها سبب میشود
که متغیرها چه در دادههای سری زمانی و چه در دادههای پانلی و شبهپانل فاقد مشکل رگرسیون
کاذب باشند .برخالف آنچه در مورد دادههای سری زمانی مرسوم است ،در مورد دادههای پانلی و
شبهپانل نمیتوان برای آزمون مانایی از آزمون دیکی فولر و دیکی فولر تعمیمیافته (  1) ADFبهره
جست ،بلکه الزم است به نحوی مانایی جمعی متغیرها آزمون شود .برای این منظور میتوان از
آزمونهای لوین ،لین و چو ،) LLC ( 2ایم ،پسران و شیم ،) ISP ( 9برتونگ 2و فیشر 5استفاده کرد.
در این آزمونها فرضیهی  ، H 0مبتنی بر عدم مانایی و فرضیهی  H1مبتنی بر مانایی متغیرها است.
ازآنجاییکه در این تحقیق تنها متغیر مورد بررسی مربوط به هزینهی واقعی ناخالص خانوار است
جهت آزمون مانایی این متغیرها از آزمون ایم ،پسران و شیم بهره بردهایم .بر اساس نتایج حاصل از
آزمون ریشه واحد آمارهها و سطح احتمال آزمون (  p  valueمعادل با  ،)0/00متغیرهای مورد نظر
فاقد ریشه کاذب بوده و مانا هستند.

1. Augmented Dickey-Fuller Test
2. Levin, Lin and chu
3. IM, pesaran and shin
4. Breitung
5. Fisher-type tests using ADF
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر با استفاده از دادههای شبه پانل و ساخت نسلهای سنی در طی سالهای -1993
 1980پویاییهای مخارج مصرفی و تلهی فقر را با و بدون در نظر گرفتن ناهمگنی بین خانوارها
بهصورت غیرخطی موردبررسی قرار داده است .مبنای اصلی این مطالعه جهت بررسی پدیدهی تلهی
فقر بر اساس مدلهای حد آستانهای تلهی فقر و تعیین خط فقر بهعنوان حد آستانه است.بر همین
اساس در این مطالعه از دو شرط الزم و کافی جهت بررسی این پدیده استفادهشده است .بر اساس
شرطی الزم جهت وقوع تلهی فقر در بین نسلهای مختلف باید میانگین مخارج خانوار در سال جاری
از مقدار حد آستانهای (خط فقر) کمتر شود .همچنین بر اساس شرط کافی برای اینکه احتمال
روبهرویی خانوارها در نسلهای مختلف با تلهی فقر وجود داشته باشد ،باید نامساوی
 y c(t ),t  g y c(t 1,)t 1   1برقرار شود.با توجه بهشرط الزم و کافی ذکرشده ،احتمال رخ دادن تلهی
فقر در سه حالت از پویاییهای غیرخطی مخارج مصرفی در بلندمدت وجود دارد :شرط الزم و کافی
هر دو برقرار باشند ،در این صورت خانوارها درون تلهی فقر قرار میگیرند .شرط الزم برقرار باشد ،اما
شرط کافی نقض شود .در این حالت خانوارها در زیرخط فقر قرارگرفته ،اما درون تلهی فقر قرار
نمیگیرند .شرط الزم و کافی هر دو نقض شوند ،در این حالت خانوارها درون تلهی فقر قرار نمیگیرند
(در این حالت برقراری شرط الزم بهتنهایی کفایت میکند و نیازی به برقراری شرط کافی نیست .با
برقراری شرط الزم خانوارها درون تلهی فقر قرار نمیگیرند) .در یک نسل سنی تمامی خانوارها دارای
سطوح یکسانی از میانگین مخارج مصرفی نیستند .بر این اساس در این بررسی سطوح تغییرات
میانگین مخارج مصرفی خانوارها در یک نسل سنی مورد تفکیک قرارگرفته است تا بر اساس آن
کمترین و بیشترین میزان میانگین مخارج مصرفی در یک نسل سنی مشخص گردد .بر این اساس با
توجه بهشرط الزم و کافی ذکرشده در قسمت فوق ،نتایج حاصل از بررسی احتمال وقوع تلهی فقر در
سه سطح متفاوت (  )25%, mean minاز میانگین مخارج مصرفی سرپرستهای خانوار
موردبررسی قرار گرفت.نتایج بهدستآمده نشان میدهد در نسلهای سنی موردنظر مقادیر متوسط
مخارج مصرفی همواره باالتر از خط فقر قرار دارد؛ بنابراین هیچکدام از سرپرستهای خانوار در این
نسلها درون تلهی فقر قرار نگرفتند (شرط الزم در این حالت برقرار بوده و مقادیر متوسط مخارج
مصرفی در تمامی سطوح باالتر از متوسط سطح خط فقر است؛ بنابراین نیازی به برقراری شرط کافی
وجود ندارد) .نکته قابلتوجه و بااهمیت در نتایج این است که شکاف مصرفی بین خانوارهای کمدرآمد
(  ) minبا خانوارهای دیگر در طی زمان در حال افزایش است؛ بنابراین باوجوداینکه هیچیک از
خانوارها درون تلهی فقر قرار ندارند اما اختالف مصرفی بین خانوارهای کمدرآمد (  ) minبا
خانوارهای دیگر باگذشت زمان افـزایشیافته است .جهت بهبود مخـارج مصرفی خانوارهای کمدرآمد
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(  ) minو کاهش شکاف مصرفی آنها با سایر خانوارها بهتر است .1 :سیاستهای رفاهی دولت
بیشتر شامل حال این گروه از افراد گردد .2.برای باال سطح مخارج مصرفی این گروه از افراد میتوان
آنان را در جهت کسب مهارتهای شغلی بهتر توانمند نمود .این مهم از طریق آموزش و یادگیری
قابلدستیابی است .9.یکی از مهمترین سیاستها جهت بهبود مخارج مصرفی خانوارهای کمدرآمد،
ایجاد فرصتهای برابر در دستیابی به امکانات ،آموزش و اشتغال است.2.توزیع عادالنه درآمد از طریق
اعطای یارانههای هدفمند و تأمین تسهیالت اجتماعی به اقشار کمدرآمد .5توجه ویژه به اقشار
کمدرآمد و تالش برای افزایش درآمد آنها از طریق اجرای برنامههای توانمندسازی.
مطالعهی حاضر از محدودیتهایی نیز برخوردار است .ازجمله :نمونهی مورداستفاده در این مطالعه
مربوط به سطح کل کشور است .درصورتیکه بهتر است تلهی فقر بهصورت استانی موردبررسی قرار
گیرد .البته جهت بررسی نسلی تلهی فقر در بین خانوارهای استانها باید تعداد مشاهدات کافی باشد.
در این مطالعه به دلیل کافی نبودن تعداد مشاهدات در سطح استانی تلهی فقر در سطح کشور بررسی
شد.در بررسی تلهی فقر بهتر است این پدیده بهصورت درون نسلی نیز انجام شود .به این صورت که
احتمال وقوع تلهی فقر در هر نسل بهصورت جداگانه تخمین زده شود .البته در این نمونه به دلیل
کاهش تعداد مشاهدات امکان تخمین نتایج وجود نداشت.بهترین راهحل برای افزایش تعداد مشاهدات
جهت بررسی تلهی فقر بهصورت درون نسلی و در سطح استانی ساخت نسلهای سنی با فواصل
کمتر از سه سال (فواصل یک سال) است .در این حالت تعداد نسلهای سنی موردمطالعه و تعداد
مشاهدات افزایش مییابد .راهحل دیگر جهت افزایش تعداد مشاهدات این است که پوشش نسلی
موردمطالعه افزایشیافته و نسلهای بیشتری بررسی شوند .در این حالت احتماالً امکان بررسی
پدیدهی تلهی فقر در سطح استانی و بهصورت درون نسلی فراهم میشود.
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