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 های خانوارها بر اساس پویایی دو عامل مخارج مصرفی و داراییمقایسه رفتار نسل
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 چکیده

کنند و فرآیند تصمیم گیری آنان را شکل دانش، احساسات و شرایط اجتماعی و اقتصادی است که تجربه میرفتار نسل ها ناشی از 
رفتار نسل ها را با توجه  فاده از داده های شبه پانلپردازد و با استدهند. مطالعه حاضر به بررسی رفتار نسل ها در طول زمان میمی
دهد. منظور از نسل ها همان گروههای سنی است ارایی های خانوار مورد ارزیابی قرار میدو عامل مخارج مصرفی خانوار و د پویایی به

تحت تاثیر  کهرا  ارج مصرفی و دارایی های خانوارده است. شوک های ناشی از مخکه با توجه به سن سرپرست خانوار طبقه بندی ش
و احتمال فقیر شدن نسل های  د، به طور جداگانه برآورد کردهنه افعالیت شغلی و میزان تحصیالت سرپرست خانوار در نظر گرفته شد

و شش نسل )گروه سنی( برای   1331 تا 1331. در این پژوهش شش دوره زمانی از سال تلف در طول زمان پیگیری شده استمخ
قیر شدن نسبت به مخارج نتایج حاکی از آن است که نسل ها با احتمال بیشتری در معرض فها مورد بررسی قرار گرفته است.خانوار

. احتمال به خصوص نسل های میانسال بیشتر شده است با گذشت زمان این احتمال فقیر شدن نسل هاو  مصرفی شان قرار دارند
ل فقیر و نسل های جوان تر و نسل کهن سال احتما تری در حال رشد بوده استفقیر شدن نسبت به دارایی های خانوار با روند کند

 ای دارد.ست توجه به آن اهمیت ویژهبرای نسل هااما از آنجا که شاخص دارایی نشانی از سطح پایین زندگی  .ندباالتری داشته اشدن 
 

 رفتار نسل ها، مدل شبه پانل، دارایی های خانوار، مخارج مصرفی خانوار واژگان کلیدی:
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A comparison of generations’ behavior based on the dynamics of two factors of household’s 

consumption expenditure and asset 
 

Abstract 

The behavior of generations is the result of knowledge, feelings, and social and economic 

circumstances that they experience and whereby their decision making process takes shape. The 

present study is an attempt to use pseudo-panel data in order to investigate and analyze the 

behavior of generation over time according to the dynamics of the household consumption 

expenditure and assets. By generations, it means age groups that are categorized according to the 

householders’ age. Shocks resulting from the household consumption expenditure and assets that 

are affected by the householders’ occupation and education are analyzed separately, and the 

probability of different generations to become poor over time is investigated. In the present study, 

6 periods of time from 2116 to 2111 and 6 generations (age groups) are examined for the 

households. The results indicate that according to their consumption expenditure, generations, 

especially the middle-aged generation, are more likely to become poor. According to the 

households’ assets, the probability of becoming poor is a slower process, and young and old 

generations are more likely to become poor. 

 

Keywords: generations’ behavior, pseudo-panel data, household’s assets, household’s 

consumption expenditure 
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 مقدمه .1

باشد. در ها دائما در حال تغییر مینسل کلرفتار  ،ها در دوره های زمانی متفاوت استاز آنجا که دانش، سطح زندگی و رفتار افراد و خانوار

نلی که افراد در آن به طور ست. در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه داده های پاواقع رفتار نسل های مختلف خانوار پویا

 1ها در طول زمان به روش شبه پانلخانوارتوان از داده های مقطعی برای مطالعه پویایی رفتار منظم دنبال شوند وجود ندارد با این حال می

 3اولین بار از این روش استفاده کردند و به پیگیری گروه های مختلف سنی با استفاده از تکرار داده های مقطعی 2نن و پکسواستفاده کرد. دیتو

کننده رفاه خانوار در چارچوب مدل ادوار زندگی پویایی مخارج مصرفی و دارایی های خانوار به عنوان دو عامل تعیین پرداختند. در این پژوهش 

گیرند. در شوند. در واقع این دو عامل به سه اثر سن، نسل و سال تجزیه شده و با توجه به ویژگی های خانوار مورد پیگیری قرار میبررسی می

جه به آنها به پیش بینی احتمال فقیر شدن آنها در طول توان عوامل تاثیر گذار بر رفاه خانوار را شناسایی کرد و با توبررسی رفتار بین نسلی می

گذارند که وضعیت شغلی و تحصیلی از جمله عوامل اصلی ماندگاری فقر در این زمان پرداخت. عوامل متعددی رفاه خانوار را تحت تاثیر می

ر جامعه باعث شده است تا نسل ها تجربه متفاوتی را الگوهای مصرفی و رفتاری با توجه به مقتضیات زمان و شرایط موجود در ه ها هستند.خانوار

این مطالعه به بررسی رفتار نسل ها در طول زمان و اندازه گیری احتمال فقیر شدن آنها نسبت به دو عامل دارایی های  از نظر رفاهی تجربه کنند.

 رداخته است.لی سرپرستان خانوار پبه وضعیت شغلی و تحصیخانوار و مخارج مصرفی خانوار با توجه 

 

 پیشینه پژوهش .1

انجام شد. در این  4توسط جها و تودونگ "آسیب پذیری نسبت به فقر در کشورهای آسیای مرکزی"تحت عنوان  2113مطالعه ای که در سال ( 1

ها وابسته به درآمد متوسط و مخارج مصرفی آنهاست. در این مقاله درآمد و مخارج مصرفی به عنوان سنجه رفاه در نظر گرفته شده است و رفاه خانوار

ن، قزاقستان و تاجیکستان میزان ستامطالعه با استفاده از مفهوم آسیب پذیری به عنوان فقر انتظاری در چهار کشور آسیای مرکزی آذربایجان، قرقیز

آسیب پذیری در کنار فقر مورد بررسی قرار گرفته  و فرض  ها نسبت به فقر با استفاده از داده های مقطعی اندازه گیری شده است.آسیب پذیری خانوار

ها از ر معرض فقر هستند بنابراین نرخ فقر خانواردهد که در این کشورها افراد غیر فقیر دها یکسان است. نتایج نشان میشده توزیع مصرف بین خانوار

 نرخ آسیب پذیری آنها بسیار متفاوت است.

انجام  "آسیب پذیری نسبت به فقر"تحت عنوان  2111در سال  7مارتودارنو سوسوو  6هادیسپ سوریاو آ 1یت چت( مطالعه ای توسط لنت پر2

 است در حال حاضر فقیر نباشند اما این مسئله ها ممکن شد. آن ها معتقدند که بسیاری از خانوار

تواند به آسانی آنها را به دهند که نسبت به وقایعی )مثل بیماری، از دست دادن شغل، هزینه های غیر منتظره و رکود اقتصادی( که میرا تشخیص می

 یسکی که یک خانوار کام مرگ بکشاند آسیب پذیر هستند. آنها آسیب پذیری را به عنوان احتمال ر

 

کند، تعریف کردند. همچنین برای اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر خط فقری نزدیک تجربه میحداقل در یک بخش از فقر در آینده ای 

احتمال فقیر شدن  شود و در صورتی که خانوار زیر این سطح باشد آسیب پذیر تلقی شده وتعریف کردند به این صورت که سطحی از مخارج محاسبه می

 رود.آن باال می

 

 

 

 

                                                           
1 Pseudo-Panel 
2 Deaton & Paxson (4991) 
3 Repeated Cross Section 
4 Raghbendra Jha & Tu Dang 
5 Lant Pritchett 
6 Asep Suryahadi 
7 Sudarno Sumato 
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 چارچوب نظری الگو. 3

 تعریف مدل شبه پانل برای مخارج مصرفی 3-1

نلی افراد است. از آنجا که این داده ها در کشورهای در حال توسعه به ندرت در دسترس هستند. مطالعه پویایی رفتار نسل ها نیازمند داده های پا

دهد که پارامتر پویایی مخارج مصرفی و دارایی های خانوار را با تکرار داده های مقطعی تحت مجموعه ای از فرضیات مدل شبه پانل روشی را ارائه می

به آن اشاره  1334ن در سال ویتون و پاکسهای مرتبه دوم است که دنسل متمرکز بر گشتاور –بر تکنیک سن کند. این روش مبتنی ساده بازیابی می

𝑤itکردند. فرض کنید که مخارج مصرفی 
c  برای فردi  متعلق به گروه سنیc  در زمانt :از طریق معادله زیر نشان داده شده است 

𝑙𝑛𝑤𝑖𝑡
𝑐 = 𝑥𝑖𝑡

𝑐 𝛽𝑡
𝑐 + 𝜉𝑖𝑡

𝑐                                                                                                                  (1)      

  𝑥it
c  و مجموعه ویژگی های خانوار مانند وضعیت شغلی یا تحصیالت آموزشی است𝜉it

c  معرف عوامل نامشهود مخارج مصرفی و نیز عنصر گذرای

 کند:تبعیت می  AR(1)کنیم که این جمله پسماند از یک فرآیند خودرگرسیون بازگشتی مرتبه اول هزینه است. بر این اساس، فرض می

𝜉it
c = ρcξ

it−1
c + ɛ𝑖𝑡

𝑐                                      (2      )                                                                                                                                                                       
 ɛit

c شود که دارای واریانس است و فرض میجمله اخالل مخارج مصرفی𝛿ɛct
𝛿ɛctاست. با محاسبه  2

ɛitو  2
c  برآورد احتمال فقیر شدن برای هر نسل در

 شود:هر دوره فراهم می

�̂�𝑖𝑡
𝑐 = Pr (𝑙𝑛𝑤

𝑖𝑡+1
𝑐 < 𝑙𝑛�̅�|𝑥𝑖𝑡

𝑐 , �̂�
𝑖𝑡+1
𝑐 , �̂�

𝑡+1
𝑐 , �̂�

ɛ𝑐𝑡+1

2
) = ɸ(

𝑙𝑛�̅�−𝑥
𝑖𝑡+1
𝑐 �̂�

𝑡+1
𝑐 −�̂�𝑐𝜉𝑖𝑡

𝑐

�̂�
ɛ𝑐𝑡+1

2
)                          (3) 

 �̂�it
c  احتمال فقیر شدن در زمانt  برای هر نسلc .با استفاده از این روش به محاسبه احتمال آسیب پذیری پرداختند. 3و چینگو بورگیگنون است 

 

 تعریف مدل شبه پانل برای دارایی های خانوار 3-2

شوند می توان احتمال فقیر میخصی از سطح رفاه خانوار مطرح از آنجا که دارایی های خانوار ها در طول زمان ثبات بیشتری دارند و به عنوان شا

ها نسبت به فقر دارایی استفاده کرده است. از روش زیر برای اندازه گیری احتمال فقیر شدن خانوار 3چیوینشدن خانوار را نسبت به دارایی ها سنجید. ا

𝑎itفرض کنید که شاخص دارایی های خانوار 
c  برای فردi  متعلق به گروه سنیc  در زمانt معادله زیر نشان داده شده است. از طریق 

ln𝑎𝑖𝑡
𝑐 = 𝑥𝑖𝑡

𝑐 𝛽𝑡
𝑐 + 𝜂𝑖𝑡

𝑐                                                                                                                   (4)                                           

 

𝜂itند فرض کنید  که جمالت پسما
c برابر مجموع جمالت خطا𝜉it

c  و𝛼i
c  :اثرات ناهمگنی های غیرقابل مشاهده باشد 

𝜂𝑖𝑡
𝑐 = 𝛼i

c + ξit
c                            (1                          )                                                                                                            

                                                             
𝜉itجمله خطا 

c کند:از یک فرآیند خود رگرسیون بازگشتی مرتبه اول تبعیت می 

𝜉𝑖𝑡
𝑐 = 𝜉

𝑖𝑡−1
𝑐 +ɛ𝑖𝑡

𝑐         (6)  

فقیر شدن هر نسل را به شکل زیر محاسبه کرد: توان احتمالپس از برآورد جمالت اخالل از این فرآیند می  

�̂�𝑖𝑡
𝑐 = Pr (𝑎

𝑖𝑡+1
𝑐 < 𝑧 |𝑥𝑖𝑡

𝑐 , 𝑥
it+1
c , 𝑎𝑖𝑡

𝑐 ) = ɸ (
lnz− 𝑥

it+1
c �̂�

𝑖𝑡+1
𝑐 −ln𝑎𝑖𝑡

𝑐  +𝑥𝑖𝑡
𝑐 β̂t

c

�̂�
ɛ𝑐𝑡+1

)                                            (7)   

فتار نسل ها برآورد کرده و به بررسی رتوان میزان آسیب پذیری هر نسل یا احتمال فقیر شدن آنها را در طول دوره های زمانی با استفاده از روابط باال می

 پرداخت.
 

متغیرهای مورد استفاده در مدل .4  

شود. در این معموال از داده های شبه پانل استفاده می برای مطالعه وضعیت زندگی افراد در طول زمان در صورت عدم وجود داده های پانل،

ند به عنوان مقاطع در نظر گرفته سال طبقه بندی شده ا 71تا  11پژوهش شش نسل خانوار که با توجه به سن سرپرست در بازه های ده ساله بین 

                                                           
8 Bourguignon & Ching Goh 
9 Echevin 
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شود. دو عامل مورد بررسی در رفتار نسل ها و نان بررسی میپویایی رفتار نسل ها و احتمال فقیر شدن آ 1331تا  1331شوند و در بازه زمانی می

شود. دو عامل مورد بررسی در رفتار نسل ها شاخص دارایی خانوار و مخارج مصرفی خانوار هستند. شاخص دارایی احتمال فقیر شدن آنان بررسی می

های بادوام در اختیار خانوار و دسترسی به امکانات برای هر خانوار به و با توجه به شرایط مسکن، کاال 11خانوار با استفاده از روش اولین مؤلفه اصلی

 صورت زیر برآورد شده است.

𝑎𝑖 = ∑ F1Kdki

𝐾

𝑘=1
                                                                                                                    (3)  

K ا وهتعداد متغیر 𝑑ki ها )کاالهای بادوام و امکانات( خانوار است، رمتغی𝐹ik هاست. واریانس شوک ضریب نمره دهی نرمال استاندارد شده متغیر

ده اند. های مخارج مصرفی و دارایی های خانوار با توجه به ویژگی های خانوار یعنی میزان تحصیالت و وضعیت فعالیت شغلی سرپرست خانوار برآورد ش

تفاده در این پژوهش داده های خام آمارگیری از ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوار است که توسط مرکز آمار ایران طی سال داده های مورد اس

 بر پایه اطالعات شهر تهران جمع آوری شده است. 1331تا  1331های 

 

 

 

 .تخمین مدل5

خود   مربوط به  خانوار و شاخص دارایی های خانوار آزمون هاینس جمالت اخالل برای هریک از عوامل مخارج مصرفی پس از استخراج واریا

 از آزمون  همبستگی  بررسی خود برای بررسی قرار گرفت.   همسانی جمالت اخالل موردو نا همبستگی 

xtserial نیز به وسیله آزمون نسبت  یانس هاهمبستگی بین جمالت اخالل هریک از عوامل بود. ناهمسانی واراستفاده شد و نتیجه حاکی از عدم خود

 GLS. برای رفع این مشکل از روش  الل مخارج مصرفی خانوار مشاهده شدیی مورد بررسی قرار گرفت و ناهمسانی واریانس بین جمالت اخراستنما

  استفاده شد. OLSخمین برای تخمین آسیب پذیری نسبت به مخارج مصرفی استفاده شد و برای تخمین آسیب پذیری نسبت به شاخص دارایی ها از ت

 

 . نتایج 6

 برآورد احتمال فقیر شدن نسل ها نسبت به مخارج مصرفی خانوار 6-1

قر برای برآورد این احتمال ابتدا الزم است تا سطحی از مخارج مصرفی به عنوان آستانه فقیر شدن در نظر گرفته شود. به همین منظور از خط ف

 میزان خط فقر برای هر سال آمده است. 1 استفاده شده است که در جدول 1331تا  1331شهر تهران برای سالهای 

  

 نفره در شهر تهران به ریال 5خط فقر خانوار  -1جدول 

 خط فقر سال

1331 7331311 

1336 7347111 

1337 3112311 

1333 3637111 

1333 3364211 

1331 11143611 

 

فقیر شدن هر نسل را برآورد کرده و رفتار آنها را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. مقادیر احتمال  توان احتمالحال با توجه به این اطالعات می

دهد. آمده است و روند صعودی سطح آسیب پذیری خانوار ها را در طول زمان به روشنی نشان می 2فقیر شدن یا همان آسیب پذیری نسل ها در جدول 

 آمده، نشان داده است. 2شدن هر نسل را در طول زمان و با توجه به سن سرپرست خانوار،  همانطور که در جدول یز میزان احتمال فقیر نمودار یک ن

  

                                                           
10 Principal components 
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 (0-1) احتمال فقیر شدن نسل ها نسبت به مخارج مصرفی خانوار -2 جدول

 

1331 

 

1333 

 

1333 

 

1337 

 

1336 

 

1331 

 

 سال

 نسل

1612/1 1431/1 1134/1 4314/1 4627/1 4461/1 1 

1464/1 1133/1 1166/1 4323/1 4113/1 4621/1 2 

1311/1 1642/1 1341/1 1171/1 4317/1 4733/1 3 

1643/1 1331/1 1364/1 1136/1 1213/1 4323/1 4 

6171/1 1631/1 1442/1 1226/1 1177/1 1133/1 1 

1423/1 1316/1 1123/1 4312/1 4672/1 4734/1 6 

 

 

 
 خانوار نسبت به مخارج مصرفیاحتمال فقیر شدن  -1نمودار

 

احتمال اینکه هر نسل در طول سال های متوالی چه میزان در معرض خطر فقیر بودن نسبت به مخارج مصرفی قرار  2نتایج حاصل از جدول

خطر فقیر شدن قرار  در معرض 4461/1با احتمال  1331سال هستند، در سال  24تا  11دهد. مثال نسل اول که با سرپرست بین گیرد را نشان میمی

رسیده است. تقریبا برای هر شش  1612/1به میزان  1331ند و با گذشت زمان میزان این احتمال با شدت زیادی افزایش یافته است و در سال داشته ا

این شش دوره زمانی بین نسل در طول زمان احتمال فقیر شدن نسبت به مخارج مصرفی به سرعت رشد کرده و در سال های پایانی به باالترین سطح 

دارای باالترین احتمال در بین نسل ها بوده و سپس نسل چهارم و سوم به ترتیب دارای احتمال  64تا  11رسیده است. نسل پنجم یعنی سرپرستان بین 

 ند.خطر فقیر شدن باالیی هستند. در واقع نسل های میانسال بیشتر در معرض خطر فقیر شدن قرار داشته ا
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 دارایی های خانوار مال فقیر شدن نسل ها نسبت بهبرآورد احت 6-2

را به عنوان آستانه فقیر برای اندازه گیری احتمال فقیر شدن نسل ها نسبت به دارایی های خانوار الزم است تا میانگین شاخص دارایی ساالنه 

آمده است و  میانگین شاخص دارایی برای هر سال 3شود. در جدول شدن خانوار نسبت به دارایی های آن )استاندارد سطح زندگی( در نظر گرفته 

 هر نسل در طول زمان نسبت به آن سنجیده شده است. میانگین دارایی

 

 (0-100) میانگین شاخص دارایی ساالنه 3جدول

 میانگین شاخص دارایی سال

1331 31/61 

1336 11/61 

1337 33/61 

1333 17/13 

1333 3/61 

1331 36/13 

 

ند. در آمده ا 4نسبت به دارایی های خانوار برآورد شده و در جدول  احتمال فقیر شدن نسل ها یین شده شاخص دارایی،با توجه به آستانه های تع

رفتار نسل ها  2 ها در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. نمودارطول زمان این احتمال رو به افزایش بوده و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار

 را در طول زمان نشان داده است.

 

 (0-1) احتمال فقیر شدن نسل ها نسبت به دارایی های خانوار -4جدول

 

1331 

 

1333 

 

1333 

 

1337 

 

1336 

 

1331 

 

 سال

 نسل

4231/1 4113/1 3323/1 3766/1 3672/1 3621/1 1 

4111/1 4124/1 3346/1 3723/1 3137/1 3411/1 2 

3331/1 4166/1 3317/1 3671/1 3434/1 3237/1 3 

3314/1 3727/1 3132/1 3361/1 3241/1 3412/1 4 

3622/1 3114/1 3416/1 3112/1 3216/1 3172/1 1 

3711/1 3723/1 3644/1 3661/1 3413/1 3313/1 6 
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 احتمال فقیر شدن نسل ها نسبت به دارایی های خانوار -2نمودار 

 

دهد. میزان احتمال فقیر شدن نسل ها در طی سالها روند افزایشی احتمال فقیر شدن نسل ها را نسبت به دارایی های خانوار نشان می 4جدول

شدن  داشته است. در این بین نسل های کم سن تر دارای آسیب پذیری بیشتر یا خطر فقیر شدن بیشتر نسبت به دارایی ها قرار دارند. احتمال فقیر

فقیر شدن نسبت به کاهش رفاه سطح زندگی هستند. رفتار نسل سل های میانسال نسبت به دارایی ها کمتر بوده است یعنی کمتر در معرض خطر ن

 کهن سال نیز نشان از آن دارد که این نسل با احتمال بیشتری در معرض خطر فقیر شدن قرار دارد.

 

 نتیجه گیری

ها، مخارج مصرفی و دارایی های نسل کشورهای در حال توسعه و الزمه رشد و توسعه اقتصادی است. درآمدبی تردید کاهش فقر یکی از اهداف 

هایی برای شناخت فرهنگ و ها، عوامل مهم و مؤثری برای شناخت و کاهش فقر هستند. شناسایی رفتار نسل ها از طریق پیگیری عوامل فوق بستر

ستگداران را قادر به پیش بینی و برنامه ریزی کند و سیازند، مهیا میتعد فقر کرده یا به فقر آنها دامن میالگوهای جامعه و عواملی که افراد را مس

ریانس مخارج . واهدفمند برای کاهش فقر خواهد کرد. در این پژوهش شش دوره زمانی و شش نسل با بازه های زمانی ده ساله مورد بررسی قرار گرفتند

نوار به شدت تحت تاثیر تحصیالت سرپرست خانوار و وضعیت تحصیلی آنها قرار داشت و با توجه به این دو ویژگی سرپرست مصرفی و دارایی های خا

رفی خانوار، احتمال آسیب پذیری برای نسل ها برآورد شده است. همانطور که مشاهده شد احتمال فقیر شدن نسل ها نسبت به هر دو عامل مخارج مص

خانوار در طول زمان در حال افزایش است و این احتمال برای مخارج مصرفی خانوار با سرعت باالتری افزایش یافته است یعنی روز خانوار و دارایی های 

تری در حال صعود است ند. هرچند احتمال فقیر شدن نسبت به دارایی ها )سطح رفاهی زندگی خانوار( با روند کندبه روز نسل ها به فقر نزدیکتر شده ا

ه بسیار قابل توجه و حائز اهمیت است. گاهی نسل ها به خاطر وجود دالیل مقطعی مانند بیماری یکی از اعضای خانوار، تحصیالت فرزندان، تهیاما 

ال یی احتمشود. در واقع در دوره هایی افزایش یافته و سپس با گذشت زمان سطح مخارج مصرفی تعدیل میجهیزیه و... سطح مخارج آنها در دوره ها

یابد و احتمال مزمن شدن ها کاهش مییابد، سطح رفاهی خانواراما زمانی که احتمال فقیر شدن نسبت به دارایی ها افزایش میرود فقیر شدن باال می

تلفی برای فقر بیشتر خواهد بود. برای کاهش احتمال فقیر شدن نسل ها باید آموزش و سطح مهارت نسل ها ارتقا داده شود. بیمه های حمایتی مخ

تواند در کاهش فقر و پیشگیری از پوشش هزینه های ناگهانی خانوار شکل بگیرد. اصالح قوانین مالیاتی و ارتقا فرهنگ و الگوهای رفتاری نسل ها می

یر قرار خواهد داد. از این رو فقیر شدن اقشار مستعد فقر،بسیار مؤثر باشد. رفتار نسل ها در هر جامعه ای تمام قوانین، ظرفیت ها و امکانات را تحت تاث

پی  بررسی رفتار نسل ها و سپس طراحی الگوهای اصالحی رفتارهای اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف توسعه اقتصادی و فرهنگی را برای کشورها در

 خواهد داشت.
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