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  تمایالت مصرفی زنان در شهر یزد 

 ***هامانه ، راضیه ذاکري**، سیدعلیرضا افشانی*ندوشن عباس عسکري

 ****ندوشن سمیه عسکري

  
هاي رایج در سطح حوزه عمومی جامعه و در  در سالیان اخیر موضوع مصرف، به بحثی داغ در گفتمان: چکیده

این وجود، عوامل فردي و اجتماعی تأثیرگـذار بـر    با. هاي کالن کشور تبدیل شده است سطح سیاست گذاري

مقالـه حاضـر،   . ها، اهداف و رفتارهاي مصرفی، تاکنون کمتر مد نظر محققین اجتماعی واقع شده اسـت  ارزش
براساس یک پژوهش موردي در شهر یزد، به مطالعه تمـایالت مصـرفی زنـان حـداقل یکبـار ازدواج کـرده و       

در میان یک نمونـه   1388ها، از طریق یک پیمایش مقطعی در پاییز  داده. استکننده آن پرداخته  عوامل تعیین

ها، بیـانگر تأثیرگـذاري سـه     یافته. آوري شده و مورد تحلیل قرار گرفته است نفري از زنانِ شهر یزد، جمع 684
والدین هاي  نسلی مشخصه هاي فردي، وضعیت اقتصادي خانوار و تأثیر بین گروه از عوامل مشتمل بر مشخصه

براسـاس نتـایج، متغیرهـاي درآمـد خـانواده، میـزان اسـتفاده از        . گویان اسـت  بر سطح تمایالت مصرفی پاسخ

هاي جمعی، تحصیالت والدین و بعد خانواده والدین مهم ترین عوامل تأثیرگـذار بـر تمـایالت مصـرفی      رسانه
تحقیقات دیگري ضروري . کنند ا حفظ میزنان هستند که با کنترل سایر متغیرها، همچنان تأثیر معنادار خود ر

هـاي جمعیتـی و خـانوادگی     است تا آثار و پیامدهاي تمایالت مصرفی را بر طیف وسیعی از رفتارهـا و نگـرش  

  .زوجین، به ویژه در حوزه ازدواج و فرزندآوري مورد مطالعه قرار دهد
  هاي جمعی زد، زنان، رسانهتمایالت مصرفی، انتظارات اقتصادي، سبک زندگی، شهر ی: واژگان کلیدي 
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لی در رابطه با سطح باالي مصـرف در جامعـه ایـران، تـاکنون در     رغم وجود آمار و اطالعات ک علی. است

ایـن  . فردي و اجتماعی مصرف نادیده انگاشته شده اسـت  ي کننده حوزه تحقیقات اجتماعی، عوامل تعیین
ترین رفتارهاي اجتماعی، فرهنگی، روانـی و اقتصـادي    در حالی است که از سویی، مصرف یکی از اساسی

اي برخوردار است و از سـوي دیگـر، یکـی از     زندگی مدرن امروزي از اهمیت ویژهکه در  رود به شمار می

حلقه واسط مهمی بین نهادهاي مختلف فرهنگی و اقتصـادي  تواند  اي است که می دامنه موضوعات وسیع
  . جامعه و نیز بین حوزه فردي و جمعی زندگی تلقی شود

بک زندگی و الگوي رفتارهـاي مصـرفی را   تواند در سطوح فردي و اجتماعی، س تمایالت مصرفی می

کننـده ي   توانـد مـنعکس   در سطح فـردي، تمـایالت مصـرفی مـی    . در حال و آینده تحت تأثیر قرار دهد

آرزوهاي فرد در زندگی و برداشت فرد از سطح مناسب یک زندگی خوب باشد و بـه ایـن ترتیـب، مسـیر     

در سـطح اجتمـاعی نیـز، تمـایالت مصـرفی       ).518-519: 1989 1فـاربر (آینده زندگی فرد را جهت دهد 

تعریف جمعـی اعضـاي یـک جامعـه از سـبکی از       ي آل فرهنگی و بازتاب دهنده تواند بیانگر یک ایده می

  . شود و بر آن ارزش گذاري می شده مطلوب تلقی ،زندگی باشد که در آن جامعه

هـا و   گیري ن بر الگوي تصمیمبا توجه به ابعاد مختلف تمایالت مصرفی و آثار و پیامدهاي بالفصل آ

کننـده سـطح تمـایالت مصـرفی در      رفتارهاي اقتصادي و جمعیتی افراد، شناخت ماهیت و عوامل تعیـین 

سـطح  تواند کلیدي براي فهم رفتارهاي مصرف باشد و تحقیقات متعدد اهمیت غیرقابـل انکـار    جامعه می

ـ   نشـان داده اقتصـادي افـراد و خانوارهـا    هاي  گیري را بر طیفی از رفتارها و تصمیم 2تمایالت مصرفی د ان

هاي مطالعات قبلی مؤیـد آن   یافته). 2004 5؛ کارلسون و دیگران1963 4؛ استارباك1987 3دولکیا و لوي(

، تمـایالت مصـرفی   است که سطح تمایالت مصرفی همبستگی مثبتی با میـزان مصـرف دارد و معمـوًال   

مایالت مصرفی در سـطح بـاالیی قـرار داشـته باشـد، امـا       چنانچه ت. باالتر به معناي مصرف بیشتر است
اش تنزل خواهـد یافـت    متناسب با آن مصرف افزایش نیابد، رضایت خاطر مصرف کننده از سطح مصرف

هاي نظري موجـود همچنـین بـه پیامـدهاي مهـم رشـد        تحلیل ).755-756: 2004کارلسون و دیگران (

                                                        
1 . Farber 
2. Consumption Aspirations 
3. Dholakia and Levy 
4. Starbuck  
5. Karlsson et al. 
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هـاي جمعیتـی افـراد، نظیـر      سیعی از رفتارهـا و نگـرش  تمایالت مصرفی و انتظارات اقتصادي بر طیف و
تر، ازدواج دیرتر، طالق بیشتر، افزایش سطح تحصـیالت زنـان و مشـارکت بـاالتر زنـان در       باروري پایین

  ). 2001 2؛ کاسترلین1966؛ ایسترلین 1988 1ایسترلین و کریمینز(اند  کار اشاره کرده نیروي

 15کـرده طـی    اتی و براساس یک نمونه معرف از زنان ازدواجمقاله حاضر به عنوان یک مطالعه مقدم
در ادامـه،  . کننده آن پرداخته است سال اخیر در شهر یزد، به تحلیل تمایالت مصرفی زنان و عوامل تعیین

اي از عوامـل تأثیرگـذار در سـطح     هاي نظري ارتباط بین پاره ابتدا چارچوب نظري مقاله مطرح و مکانیزم
سـپس  . شود هاي والدین بر تمایالت مصرفی تشریح می هاي خانوار و مشخصه ویژگی هاي فردي، ویژگی

در انتها، مقاله بـا  . گردد هاي تحقیق ارائه می ها و روش تحقیق به اختصار معرفی و به دنبال آن یافته داده

  .یابد یک جمع بندي خاتمه می

  مالحظات نظري
داري  گیـري سـرمایه   همیـت نقـش آن در شـکل   مصرف، یکی از موضوعات محوري است که به واسطه ا

ان اجتمـاعی واقـع   پـرداز  رد توجه گسترده دانشمندان و نظریـه مو بندي فرهنگ معاصر مدرن و نیز صورت

از کارهـاي  تـوان   بـذل توجـه بـه موضـوع مصـرف را مـی      ). 1983 4؛ کمبـل 2004 3تـرتمن (شده است 

) 1972(عنـوان مثـال، مـارکس    هب. اهده نمودپردازان کالسیک علوم اجتماعی تا نظریات متأخر مش نظریه

مصرف فراتر از نیازهاي اولیه مانند خوراك و پوشاك را یک نیـاز اجتمـاعی کـاذب ایجـاد شـده توسـط       

داند که  استفاده از کاالهاي مصرفی را توسط نخبگان، ابزار مهمی می) 1946( 5داند و وبر داري می سرمایه

گیـرد و بـه تولیـد و     به دیگران در جامعه مورد استفاده قرار میکه براي نشان دادن منزلت اجتماعی خود 
دگرا را وجـه بـارز زنـدگی      ) 1957( 6زیمل. کند بازتولید نابرابري اجتماعی کمک می رفتارهاي مصـرفی مـ

                                                        
1. Easterlin and Crimminis 
2. Casterline 
3  . Trentmann 
4. Campbell 
5. Weber 
6. Simmel 
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معتقد است که مصرف، کنش نمادینی اسـت کـه از طریـق    ) 1979( 1کند و وبلن اجتماعی مدرن تلقی می

تر نشان دهد، در  آمیز، تمایزات خود را از طبقات اجتماعی پایین با مصرف اسراف کوشد آن، طبقه مرفه می
عین حال، طبقات متوسط و پایین جامعه با تقلید از طبقه باال، تالش دارند کـه منزلـت اجتمـاعی خـود را     

بحـران  گرایی را علت و درمان همزمان  ، نیز مصرف)2004ترتمن : به نقل از(آنتونی گیدنز . بهبود بخشند

  . ها و دانش در جامعه پساسنتی دانسته است هویت ناشی از تکثر اجتماعات، ارزش
اند  گرایانه را مطرح کرده ها و تمایالت مصرف اي و گسترش ارزش صاحب نظران دیگر،  ظهور مرحله

در گرایی  ، دو مرحله را براي بسط مصرف)1997(استرینز ). 2004؛ ترتمن 1997 3؛ استرینز2002 2هاپت(

بـود  کـه در    4گرایانه در اروپاي اوان مدرن مرحله اول شاهد ظهور تمایالت مصرف. کند اروپا مشخص می

مرحلـه دوم شـاهد بسـط    . حول محور پوشاك و اقـالم خـانوار متمرکـز بـود     آن، تمایالت مصرفی عمدتًا

مصـرفی، افـزایش    گرایی در اواسط تا اواخر قرن نوزدهم بود که همراه با گسترش انبوه کاالهـاي  مصرف

به همین منوال، هاپـت  . گرایی بود هاي مصرف اوقات فراغت، تکثیر بازارهاي فروش و نیز گسترش ارزش

گرایی قرن نوزدهم و بیسـتم، از نظـر کـارکرد و معنـاي مصـرف       معتقد است که باید بین مصرف) 2002(

یعنـی یـک بسـتر    . دانسـت  5»رفیجامعه مص«نظر او، اروپاي قرن نوزدهم را باید یک هب. تمایز قایل شد

هاي خاصی از جامعه در دسترس بود تا از طریـق   اجتماعی که درآن مجموعه خاصی از کاالها براي گروه

قرن بیستم، به لحـاظ   6»وار مصرفی توده يجامعه«در حالی که  آن کاالها به خودنمایی بپردازند؛ مصرف

جموعه در حال گسترشی از کاالها در دسـترس تعـداد   نه تنها به خاطر اینکه م. کیفی متمایز از قبل است

گیرد، بلکه به این خاطر که تمـایزات مـرتبط بـا مالکیـت      بیشتري از مردم در سراسر نقاط جهان قرار می

تـرتمن  (کند  زیرا مصرف با هویت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ارتباط بیشتري پیدا می ،شود تر می پیچیده

2004 :382-380.(  

                                                        
1  . Veblen 
2. Haupt 
3. Stearns 
4. Early modern Europe 
5. Consumer society 
6. Mass consumer society 
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هاي نظـري سـطح کـالن مـورد توجـه       هاي مصرفی در تحلیل یت نقش مصرف و ارزشاگرچه اهم 
هـا و تمـایالت    کننـده ارزش  اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است، اما در سـطح فـردي، عوامـل تعیـین    

اندك، و تنها  به همین منوال، پشتوانه تجربی مرتبط با موضوع نیز نسبتاً. مصرفی کمتر تئوریزه شده است

؛ 1979؛ ترنتـون  1990 1فریـدمن و ترنتـون  ( انـد  ت معدودي در سالیان اخیر به آن توجه نشان دادهمطالعا
اجتمـاعی   -در تحقیق حاضر، به منظـور تعیـین و تحلیـل عوامـل اقتصـادي     ). 2004کارلسون و دیگران 

ظه قرار کننده در سه سطح مورد مالح نظري ارتباط عوامل تعیین هاي مرتبط با تمایالت مصرفی، مکانیزم
. هـاي خـانواده   ویژگی -3هاي فردي و  ویژگی -2اجتماعی والدین -هاي اقتصادي مشخصه -1: گیرد می

  :توان در نمودار زیر خالصه نمود ارتباط نظري این عوامل را می

  
 

سطح تمایالت 
 فردي ویژگی هاي مصرفی

هاي  ویژگی
 خانوادگی فرد

 ویژگی هاي والدین

  
  تحلیلی تحقیق -مدل نظري): 1(نمودار 

عوامل با تمـایالت مصـرفی   توضیحات تفصیلی بیشتر در مورد مکانیزم نظري ارتباط هر کدام از این 

 .شود در ادامه بحث ارائه می

  اجتماعی والدین -هاي اقتصادي تأثیر مشخصه

هـاي مختلـف    پذیري در خانواده و نیز مشخصه برخی از صاحب نظران بر تأثیر احتمالی فرآیند جامعه

در چـارچوب  . انـد  گیري و توسعه تمایالت مادي فرزندان تأکید کـرده  اجتماعی والدین در شکل-اقتصادي

                                                        
1. Freedman and Thornton 
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معتقد است که مقایسـه فـرد   ) 1966؛ ایسترلین 1988ایسترلین و کریمینز (نظریه درآمد نسبی، ایسترلین 

 قتصـادي و هـاي ا  گیـري  تصـمیم  تواند ش میا با سطح مورد انتظار زندگی اش بین وضعیت موجود زندگی
رلین، سطح مورد انتظار زنـدگی تـا   به اعتقاد ایست. تحت تأثیر قرار دهد فتارهاي جمعیتی وي را مستقیماًر

عنـوان  هکه افراد در دوران کودکی، بطوريهب. حد زیادي تحت تأثیر استانداردهاي زندگی والدین قرار دارد

آشـنا شـده، و نسـبت بـه آن خـو       شـان  بخشی از فرآیند اجتماعی شدن، با استانداردهاي زنـدگی والـدین  
، آمال و آرزوهـایی  اند که افراد در کودکی آن را درونی نموده استانداردهاي مصرفی خانه والدین. گیرند می

د مـور  کند که درآمد بالقوه و سطح مصرف فرد در دوران جـوانی و بزرگسـالی نسـبت بـه آن     را ایجاد می

در شرایطی که شکاف میان وضعیت موجـود زنـدگی و آمـال و آرزوهـاي     . گیرد مقایسه و ارزیابی قرار می

، بـه  )باشـد  تـر  شان پـایین   به تعبیري درآمد نسبی افراد نسبت به انتظارات اقتصادي یا(اقتصادي پدید آید 

هـاي جمعیتـی    اسـتراتژي  انـد،  منظور حفظ استانداردهاي مصرفی مشابه با آنچه که افراد بدان خو کـرده 

ـ شوند باروري خـود را کـاهش    اي که زوجین ناگزیر می گونه به. شود مختلفی توسط افراد دنبال می  د،دهن

زنان با کار در بیرون از خانه، تأخیر در سن ازدواج و همچنین تعویق زمان فرزندآوري، در راستاي انطبـاق  

وند کـه بـار   شـ  و مردان نیز کمتر حاضر می کنند با آمال و آرزوهاي اقتصادي مورد نظر خویش تالش می

ترش روابط جنسی خارج از حیطـه  تواند منجر به گس مسئولیت خانواده را به عهده بگیرند که این اکراه می

 1پمپـل و پیتـرز  (هاي نامشروع، افزایش سقط جنین و افزایش وقوع طـالق گـردد    ازدواج، افزایش والدت

1995 .(  

هـاي   نسلی، بر تأثیر مهم ویژگی هاي نظري و تجربی موجود در رابطه با روابط بین براین، زمینه عالوه

؛ گیمـایر و  1994 2اکسـین و دیگـران  (انـد   رزنـدان تأکیـد کـرده   ها و تمـایالت ف  والدین بر رفتارها، ارزش

تمایالت و رفتارهاي مختلف فرزندان، تحت تـأثیر   به طوري که، معموالً). 2006 4؛ هیتلن2006 3دیگران
؛ وایـت و  2006هیتلن (گیرد  اجتماعی والدین قرار می -هاي مختلف اقتصادي تحصیالت، درآمد و ویژگی
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جه به دالیل نظري و شواهد تجربی موجود، ما نیز انتظار داریم که سـطح تمـایالت   با تو). 1981 1اسپیتز
هاي مختلف والدین نظیر محـل تولـد، تحصـیالت، و بعـد خـانواده       مصرفی فرزندان تحت تأثیر مشخصه

کننـد کـه در ایـن     پذیري را تعیین مـی  هاي والدین، محتواي اصلی جامعه این مشخصه. والدین قرار گیرد

بنـابراین، انتظـار   . انـد  فراد آمال و آرزوهاي خود را در مراحل گذار به دوران بزرگسالی توسـعه داده بستر، ا
ند و نیـز برخـوردار از سـطوح تحصـیالت بـاالتري      ا داراي منشأ شهري شان رود که افرادي که والدین می

فریـدمن و  (بلـی  هستند، تمایالت مصرفی بیشتري داشته باشند و برعکس، همسو با نتایج یک مطالعـه ق 
زیـرا،  . رود که تأثیر بعد خانواده والدین بر تمـایالت مصـرفی منفـی باشـد     انتظار می) 268: 1990ترنتون 

گـذاري کمتـر والـدین در     صرف نظر از میزان درآمد خانواده، همواره بعد خانواده بزرگتر، به معناي سرمایه

  .پرورش هر کدام از فرزندان است

  هاي فردي  تأثیر ویژگی

عالوه بر استانداردهاي مصرفی زندگی والـدین، کـه فرزنـدان ممکـن اسـت آن را از طریـق فرآینـد        

یر شـرایط  درونی کرده باشند، این امکان نیز وجود دارد که تمایالت مصرفی افراد تحت تـأث  پذیري جامعه

اجتمـاعی شـخص، نظیـر سـن، تحصـیالت،       -هاي مختلـف اقتصـادي   مشخصهبعدي زندگی و به ویژه، 

سطح تحصـیالت، فـرد را از    معموًال. روستایی آنان قرار گیرد-جمعی و منشأ شهري هاي تفاده از رسانهاس

مند کرده و یک ذائقه مصرفی مختص  یک پایگاه اجتماعی خاص با مقدار معینی از سرمایه فرهنگی بهره

تأثیر  اش تمایالت مصرفیتواند بر الگوهاي هزینه کردن و  کند که می پایگاه اجتماعی را براي او ایجاد می

تواند به طور غیرمستقیم از طریق تأثیر بـر   همچنین، سطح تحصیالت می). 73: 2004 2استیلرمن(بگذارد 

  . میزان درآمد، رفاه و وضعیت اقتصادي خانوار بر سطح تمایالت مصرفی تأثیر بگذارد

ثیر آن را بـر رفتارهـا و   هـاي اقتصـادي تـأ    به همین منوال، سن نیز از جمله عواملی است که تئوري
به طوري که مدل اقتصادي چرخه زندگی اشاره بر این دارد که . اند انداز و مصرف نشان داده تمایالت پس

و مصرف، تابع سن است و در طول چرخه زندگی همراه با تغییر در ترجیحات،  انداز رفتارها و تمایالت پس

                                                        
1. Waite and Spitz 
2  .  Stillerman 
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با توجه بـه ایـن زمینـه نظـري،     ). 507: 2008 1سن و نومنارلند(کند  نیازها و منابع درآمدي فرد تغییر می

همین طور، مقتضیات خاص سنین جوانی و نیز رشد چشمگیر نیازهاي مـادي و مقـوالت مصـرفی طـی     
رود که بین سن و تمایالت مصرفی رابطه منفی و معکـوس وجـود    سالیان اخیر در جامعه ایران، انتظار می

 -همچنـین، منشـأ شـهري   . ترها در سطح باالتري قرار داشـته باشـد  داشته باشد و آمال و آرزوهاي جوان

زیرا سـبک زنـدگی شـهري    . روستایی نیز محتمل است که بر سطح تمایالت مصرفی فرد تأثیرگذار باشد
توان انتظار داشت که کسانی که در  رو، میاز این. نوعا، با سبک زندگی مصرفی مدرن قرابت بیشتري دارد

ند، سطح تمایالت مصرفی باالتري نسبت به افراد داراي منشأ روستایی داشـته  ا همحیط شهر پرورش یافت

  . باشند

انـد و نیـروي    هاي جمعی نقش مسلطی در گسترش تمایالت مصرفی داشـته  در دوران معاصر، رسانه

بخش مهمـی از فعالیـت   . اند در سرتاسر جهان بوده مهمی در رشد تمایل به مصرف کاالهاي جدید تقریبًا

هاي گروهی به تبلیغات بازرگانی و تجاري اختصاص دارد که سبک زندگی همراه بـا سـطح بـاالي     نهرسا

هـاي   از طـرف دیگـر، در دهـه   . کنند مصرف را به شکلی مطلوب و جذاب براي مخاطبین خود ترسیم می

رش هاي مختلـف بـه مـدد احـداث و گسـت      اي و نیز تعداد مخاطبین رسانه هاي رسانه اخیر، قلمرو فعالیت

اي و اینترنتی افزایش یافته کـه همـین امـر، دامنـه تـأثیر       هاي جدید مخابراتی، ماهواره چشمگیر سیستم

کنـت گالبرایـت   . ازپـیش تقویـت نمـوده اسـت     ها در اشاعه سبک زندگی مصـرفی جدیـد را بـیش    رسانه

. دهد ث قرار میهاي تبلیغاتی را در ایجاد نیازهاي غیرضروري مورد بح اقتصاددان آمریکایی، نقش مؤسسه

گذارند مردم مطابق با درآمد خود هزینـه کننـد؛ زیـرا     دهنده نمی هاي آگهی به عقیده ي گالبرایت، مؤسسه

پدید ها  آن اند که تمایالت جدید را در مردم برانگیزند و احساس نیازي در بیشتر از آن جهت به وجود آمده

هاي تجاري و تلویزیونی قادرنـد   بنابراین، آگهی. )1388هدایتی، (آورند که پیش از آن وجود نداشته است 
هاي جدیـدي را کـه طبیعتـاً منطبـق بـر ایـدئولوژي        هاي اجتماعی را با قدرت تغییر دهند و ارزش ارزش

رود کسانی که بیش از دیگـران در معـرض    از همین روي، انتظار می. مصرف است به جامعه عرضه کنند
با این تفاسیر، منطقی به نظـر  . ایالت مصرفی باالتري داشته باشندهاي گروهی قرار دارند، سطح تم رسانه

                                                        
1  .  Erlandsen and Nymoen 



 
 
 
 
  
 

  101  صرفی زنان در شهر یزدتمایالت م
  

کننده تمـایالت مصـرفی فـرض     دي را یک دسته دیگر از عوامل مهم تعیینهاي فر مشخصهرسد که  می
  . نماییم

  هاي خانوار  تأثیر ویژگی 

نیز در سـطح  هاي خانوار  هاي والدین، مشخصه نسلی ویژگی هاي فردي و تأثیرات بین در کنار ویژگی
بـا در نظـر گـرفتن میـزان کـل درآمـد خـانوار        . تواند بر تمایالت مصرفی افراد تأثیرگذار باشد دیگري می

تـوان تصـور نمـود کـه درآمـد یکـی از        عنوان شاخص تقریبی از وضعیت اقتصادي و رفاهی خانوار، می هب
سـطح تمـایالت مصـرفی اثـر      طور مستقیم و غیرمستقیم بـر  هتواند ب هاي مهمی است که می کننده تعیین
تواند تابعی از درآمد متوسط مـورد انتظـار    برمبناي مدل اقتصادي چرخه زندگی، سطح مصرف می. بگذارد

: 2004کارلسـون و دیگـران   (فرد و همچنین تاحدي تابعی از سطح درآمد جاري فرد باشد  1در طول عمر
که درآمد جاري خانوار، همبسـتگی مسـتقیمی    رو، انتظار نظري ما در این تحقیق بر آن است از این). 754

را با سطح تمایالت مصرفی نشان دهد، به طوري که با افـزایش درآمـد، سـطح تمـایالت مصـرفی نیـز       
رود بر سطح تمایالت مصرفی  در کنار درآمد، بعد خانوار نیز عامل دیگري است که انتظار می. افزایش یابد

، افزایش بعد خانوار بـه معنـاي   )اما نه همیشه( جامعه ایران، معموًالاز آنجا که در . تأثیر منفی داشته باشد
بر عهده سرپرسـت خـانوار اسـت، بنـابراین     ها  آن افزوده شدن بر تعداد سرباران اقتصادي است که تکفل

که تغییـري در   شود بدون آن هاي جاري خانوار بیشتر می افزایش بعد خانوار، به معناي آن است که هزینه
حال این امکان نیز وجود دارد که جهت علی تـأثیر بعـد خـانوار بـر      با این. آمد خانوار حاصل شودمیزان در

یالت مصـرفی بـاالتري   به این منوال که خانوارهایی که داراي سطح تما. تمایالت مصرفی برعکس باشد
، از طریـق  )1966؛ ایسترلین 1988ایسترلین و کریمینز ( کند طور که ایسترلین نیز اشاره می هستند، همان

کنترل باروري، بعد خانوار خود را محدود نمایند تا بتوانند استانداردهاي مصرفی خود را در سطح مطلـوبی  
  . حفظ نمایند

  گیري روش پژوهش و شیوه نمونه
. شـود  شهر یزد مرکز و بزرگترین شهر استان یزد محسوب می. میدان اصلی مطالعه حاضر، شهر یزد است

اي از جمعیت مهاجرین شهري و روستایی داخل و خارج از  ند دهه گذشته سهم عمدهاین شهر در طول چ

                                                        
1. Average expected lifetime income 
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هزار نفر، به تنهایی حدود نیمی  423با جمعیتی حدود  1385استان را پذیرفته و براساس نتایج سرشماري 

  . از کل جمعیت استان را در خود جاي داده است
ن، ساکنان یزد از دیرباز به عنـوان مردمـانی   در برداشت ذهنی متداول در فرهنگ عمومی جامعه ایرا

هاي تطبیقی و معتبري  هرچند داده. شوند انداز قلمداد می جو و اهل پس پیشگی، صرفه داراي صفات قناعت
هاي اجتماعی ایرانیان در ایـن   براي بررسی این موضوع در مقایسه با نواحی دیگر کشور و یا توزیع نگرش

بـراي   -و در عـین حـال فـردي    -این خصوصیات را نوعی تالش گروهی رابطه موجود نیست، اما برخی،
؛ مسـرت  1371افشـار  (انـد   انطباق با محیط خاص طبیعی و شرایط دشوار زندگی در کویر منسـوب کـرده  

همگون و فاقد تنوعات  از سوي دیگر، یزد شهري است که جمعیت آن نسبتاً). 1384؛ گلشن یزدي 1376
ی است و از نظر بسیاري از عناصر فرهنگـی، در زمـره  شـهرهاي سـنتی و     چشمگیر قومی، زبانی و مذهب

شـوازي و   ندوشن، عباسـی  ؛ عسکري1387ندوشن  شوازي و عسکري عباسی(شود  مذهبی ایران قلمداد می
به باور ما مطالعه تمایالت مصرفی در شـهر یـزد بـا توجـه بـه تصـورات       ). 2006 1؛ ترمین1388صادقی 

فرهنگـی و اجتمـاعی سـاکنان ایـن      هاي عمومی جامعه ایران نسبت به ویژگی اجتماعی رایج در فرهنگ
هـا و   عالوه بـراین، وجـود ویژگـی   . تواند موضوعی جذاب، گیرا و حائز اهمیت براي مطالعه باشد شهر، می

عناصر فرهنگی خاص، سیماي متمایزي به شهر یزد بخشیده و بستر اجتمـاعی ِبکـر و مناسـبی را بـراي     
  . دهاي مختلف تغییر اجتماعی در این شهر فراهم نموده استمطالعه فرآین

هاي مرتبط با  هاي حاصل از طرح مطالعه نگرش هاي مورد استفاده در این تحقیق، بخشی از داده داده
انتخاب جامعه آمـاري طـرح یـاد    . آوري شده است ، جمع1388ازدواج و تشکیل خانواده است که در پاییز 

کـرده   اهداف مورد نظر در آن مطالعه، شامل تمامی زنـان حـداقل یکبـار ازدواج    شده، به تناسب و اقتضاء
سپري ها  آن سال و یا کمتر از ازدواج 15عضو خانوارهاي معمولی ساکن در شهر یزد است که مدت زمان 

اي و برمبنـاي   اي دومرحلـه  گیري خوشه گیري مطالعه با استفاده از روش نمونه چارچوب نمونه. شده است
حجم نمونه برآورد شده در این . ، طراحی و تعیین شده است)1386(گیري مرکز آمار ایران  چوب نمونهچار

در مناطق مختلف شهر یزد است که پس از ) خانوار 705جمعا شامل (خانواري  15خوشه  47طرح، شامل 
صاحبه فراهم زن واجد شرایط جهت انجام م 684مراجعه به واحدهاي نمونه، سرانجام امکان دسترسی به 

  . آوري گردید گردید و اطالعات الزم از آنان جمع

                                                        
1. Tremayne 
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گویـان در   هـاي ارائـه شـده پاسـخ     سازي از تمایالت مصرفی، براسـاس پاسـخ   گیري و شاخص اندازه
براي این منظور، لیستی از کاالهـا کـه در برگیرنـده مقـوالتی     . خصوص لیستی از کاالها صورت پذیرفت

بـود، در  ... و ماشـین ظرفشـویی و    L.C.Dمدل باال، مـایکروفر، تلویزیـون   نظیر مبلمان مناسب، اتومبیل 
چنـد مـورد از کاالهـا و    ‘: پرسشنامه مورد سوال قرار گرفت، که مضمون پرسش آن به ایـن شـرح اسـت   

برم، لطفا در مورد هر یک بفرمایید که آیا در حال حاضر، در خانه آن را  تان نام می اجناس مختلف را براي
تـا  : ا گر ندارید :به این مضمون مطرح گردید که يال شرطی دیگرؤس پرسش،متعاقب این ’ .خیر دارید یا

دانید؟ آیا داشتن آن براي شما خیلـی ضـروري اسـت،     تان می چه حد، داشتن آن را جزء ضروریات زندگی
سـازي تمـایالت مصـرفی،     ضروري نیسـت؟ بـه منظـور شـاخص     تاحدي ضروري است، و یا اینکه اصالً

هاي ارائه شده به دو سوال فوق در مورد هر کدام از مقوالت، با هم ترکیب و در قالب یـک مقیـاس    خپاس
ضـروري   ، و اصـًال )1بـا کـد پاسـخ    (، تاحدي ضروري )2با کد پاسخ (اي؛ خیلی ضروري  جدید سه درجه

ز کاالهـاي  اي کدگذاري مجدد شد که در آن داشتن مالکیت بر هر کـدام ا  به شیوه) 0با کد پاسخ (نیست 
پـس از ترکیـب ایـن    . دریافت کـرد ) 2یعنی کد (با گزینه خیلی ضروري  مشابهمورد پرسش، کد پاسخی 

هـا ضـریب آلفـاي کرونبـاخ      متغیرها در همدیگر، به منظور ارزیابی میزان همسازي درونی و پایایی گویـه 
 حکایـت از پایـایی نسـبتًا    )7151/0معادل (از آنجا که ضریب آلفاي کرونباخ برآورد شده . محاسبه گردید

ها داشت، شاخص کلی تمایالت مصرفی از مجموع نمرات مربوط به هر هفـت مقولـه سـاخته     خوب گویه
بدست آمد که در آن نمره باالتر، به معنـاي   0-14با این تفسیر، دامنه شاخص تمایالت مصرفی بین . شد

  . سطح باالتر تمایالت مصرفی است

  هاي پژوهش یافته

  توصیفی و دومتغیره هاي یافته

گیـري تمـایالت مصـرفی و همچنـین توزیـع درصـدي        ، مقوالت مورد استفاده براي انـدازه 1جدول 
درصـد از   59براساس اطالعـات جـدول، حـدود    . دهد گویان را در مورد هرکدام از مقوالت نشان می پاسخ
درصد داشـتن آن را در خانـه    31درصد باقیمانده، حدود  41از . گویان، مبلمان مناسبی در خانه دارند پاسخ

. کننـد  درصد ضرورتی براي داشتن آن احساس نمـی  10دانند و تنها حدود  خیلی و یا تا حدي ضروري می
گویـان، از کفـش و پوشـاك مطـابق بـا مـد روز بـراي خـود و یـا           طور، بیش از سه پنجم از پاسـخ  همین
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یتی در حد متوسط و زیـاد بـراي داشـتن آن    کنند و بیش از یک پنجم دیگر، اهم شان استفاده می فرزندان

گویـان در خانـه از    درصـد از پاسـخ   23و  32هاي جدول گویاي آن است که به ترتیب حدود  داده. اند قائل
 36و  27کننـد و حـدود    دي برخوردارنـد و از آن اسـتفاده مـی   .سی.اقالمی مانند مایکروفر و تلویزیون ال

دهد که از  در مجموع، اطالعات جدول نشان می. دانند ضروري میدرصد، داشتن آن را خیلی و یا تا حدي 
بین مقوالت مورد پرسش، رفتارها و تمایالت مصرفی عمدتا حول محور کاالهایی نظیر کفش و پوشـاك  

  .مطابق مد روز، مبلمان مناسب در خانه و اتومبیل مدل باال متمرکز است

االهاي مصرفی مختلف و تمایالت گویان برحسب مالکیت ک توزیع درصدي پاسخ):1(جدول 

  مصرفی آنان

  
  را دارید؟   آیا آن

تان  اگر ندارید، داشتن آن چقدر براي

  ضروري است؟
  کل

    اصال  تا حدي  خیلی  بلی  

  0/100  9/9  6/24  7/6  9/58  مبلمان مناسب در خانه
  0/100  0/8  6/34  0/19  4/38  اتومبیل مدل باال

کفش و پوشاك مطابق با آخرین 

  براي خودتان مد روز
8/60  2/2  9/17  1/19  0/100  

کفش و پوشاك مطابق با آخرین 

  تان مد روز براي فرزندان
2/66  9/3  7/17  2/12  0/100  

  0/100  2/41  4/23  6/3  9/31  مایکروفر

  0/100  7/40  6/28  6/7  2/23  دي.سی.تلویزیون ال
  0/100  8/63  7/22  2/6  3/7  ماشین ظرفشویی

متغیرهاي مورد استفاده در تحلیل عوامل مـؤثر بـر تمـایالت مصـرفی در      ها و آماره توصیفی شاخص

اطالعات جدول مذکور، تعاریف و کدهاي مربوط به هر متغیـر را بـه همـراه    . منعکس شده است 2جدول 
  . دهد میانگین، انحراف معیار، و دامنه تغییرات آن نشان می

و انحـراف معیـار آن    14/10رفی معادل ، میانگین شاخص تمایالت مص2با توجه به اطالعات جدول 
دهـد   چنـین نشـان مـی   هـم  2اطالعـات جـدول   . قرار دارد 0-14است که در دامنه تغییراتی بین   35/3

و شـاخص ترکیبـی متوسـط     67/3و انحـراف معیـار    83/11گو داراي میانگینی معـادل   تحصیالت پاسخ
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مقایسـه تحصـیالت   . اسـت  21/4ف معیـار  و انحـرا  67/5گو داراي میـانگین   تحصیالت پدر و مادر پاسخ
دهد  سال اختالف در میانگین سنوات تحصیلی دو نسل را نشان می 6گو با تحصیالت والدین، حدود  پاسخ

که حاکی از افزایش چشـمگیر سـطح تحصـیالت فرزنـدان و در عـین حـال کـاهش دامنـه پراکنـدگی          
  .در مقایسه با نسل والدین استها  آن تحصیالت

ها و متغیرهاي مورد استفاده در تحلیل عوامل مؤثر بر  ماره توصیفی شاخصآ): 2(جدول 

  شاخص مالکیت کاالهاي مصرفی و تمایالت مصرفی

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  کد و تعریف متغیر  متغیر

  14  0  35/3  14/10  0-14شاخص   تمایالت مصرفی

  20  0  67/3  83/11  ) به سال(سنوات تحصیل   گو تحصیالت پاسخ

  46  16  04/5  3/27  هاي منفرد گو به سال سن پاسخ  سن

  20  0  02/4  53/8  0-25شاخص   ها استفاده از رسانه

محل زندگی قبل از 
  سالگی12

  1  0  38/0  83/0  شهر= 1روستا، = 0

  2500  90  52/241  99/492  متوسط درآمد ماهیانه خانوار   )به هزار تومان(درآمد 

  10  2  94/0  17/3  د نفرات عضو خانوارتعدا  گو بعد خانواده پاسخ

  1  0  42/0  77/0  شهر= 1روستا، = 0  محل تولد مادر

به (میانگین تحصیالت پدر و مادر   تحصیالت والدین
 )سال

67/5  21/4  0  17  

  15  0  11/2  39/4  گو تعداد خواهران و برادران پاسخ  1بعد خانواده والدین

هاي ارائه شده به سواالتی در مورد میزان استفاده  پاسخ ها شاخصی است که براساس استفاده از رسانه
هـا محاسـبه و سـاخته     هاي مختلف مانند تلویزیون، رادیو، اینترنت، ماهواره، و مجالت و روزنامـه  از رسانه

قـرار   )5با کد ( تا خیلی زیاد )0با کد ( اي از اصالً هاي پاسخ آن در یک مقیاس شش درجه شده که گزینه
ها در نمونه مورد  دهد میانگین شاخص استفاده از رسانه نشان می 2همان طور که اطالعات جدول . داشت

  . است 02/4با انحراف معیار  53/8مطالعه برابر 

                                                        
 . عنوان شاخصی از بعد خانواده والدین در نظر گرفته شده استهگو ب در اینجا تعداد خواهران و  برادران پاسخ . 1
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دهد که میانگین سنی نمونه تحقیق  نشان می 2هاي موجود در جدول  مالحظه سایر متغیرها و سنجه

گویـان حـدود    هزار تومان، میانگین بعد خانواده پاسخ 493حدود سال، متوسط درآمد ماهیانه خانوار  3/27
گویـان در نظـر    و میانگین تعداد خواهر و برادران که به عنوان شاخصی از بعد خانواده والـدین پاسـخ   2/3

  .نفر بوده است 4/4گرفته شده، حدود 
مؤثر  ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهاي مورد استفاده در تحلیل عوامل): 3(جدول 

  بر تمایالت مصرفی

  
سطح 

تمایالت 
  مصرفی

تحصیالت 
  گو پاسخ

  سن
استفاده 

از 
  ها رسانه

محل 
زندگی 

 12قبل از 
  سالگی

  درآمد
بعد 

خانواده 
  گو پاسخ

محل 
تولد 
  مادر

تحصیالت 
  والدین

تحصیالت 
  گو پاسخ

‡290/0                  

                -131/0†  -108/0†  سن
استفاده از 

  ها رسانه
‡350/0  ‡274/0  *094/0-              

محل زندگی 
 12قبل از 
  سالگی

‡238/0  ‡331/0  †140/0-  ‡241/0            

به (درآمد 
  )هزار تومان

‡380/0  ‡332/0  *089/0  ‡284/0  †117/0          

بعد خانواده 
  پاسخگو

‡168/0-  ‡299/0-  ‡534/0  †125/0-  ‡185/0-  065/0-        

محل تولد 
  مادر

‡215/0  ‡259/0  †124/0-  †130/0  ‡393/0  †114/0  †100/0-      

تحصیالت 
  والدین

‡350/0  ‡481/0  ‡252/0-  ‡257/0  ‡311/0  ‡264/0  ‡288/0-  ‡326/0    

بعد خانواده 
  والدین

‡240/0-  ‡248/0-  ‡220/0  ‡164/0-  ‡222/0-  ‡118/0-  ‡237/0  ‡195/0-  ‡425/0-  

  05/0ار در سطح معناد *؛         01/0معنادار در سطح   †؛       001/0معنادار در سطح  ‡
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هـا و متغیرهـاي مسـتقل و     شـاخص  1، ماتریس ضرایب همبستگی گشتاوري مرتبه صفر3در جدول 

مالحظه نخستین ستون ضرایب که همبستگی متغیرهاي مستقل را بـا  . وابسته تحقیق گزارش شده است

و از نظـر   دهد، گویاي آن است که تمامی ضرایب برآورد شـده، معنـادار   سطح تمایالت مصرفی نشان می

گـو،   بـه ایـن معنـی کـه تحصـیالت پاسـخ      . انـد  جهت همبستگی، بر انتظار تئوریک ما همسو و منطبـق 

هاي جمعی، سپري کردن دوران کـودکی در شـهر، درآمـد خـانواده و      تحصیالت والدین، استفاده از رسانه

تگی متغیرهاي برعکس، همبس. منشأ شهري مادر، همبستگی مثبت و مستقیمی با تمایالت مصرفی دارند

گو، و بعد خانواده والدین با تمایالت مصرفی منفی و باز هم در جهت مـورد انتظـار    سن، بعد خانواده پاسخ

شان خـانواده   گویانی که خود یا والدین یعنی اینکه تمایالت مصرفی در بین جوان ترها و نیز پاسخ. ماست

زایش تعداد اعضاي خـانواده، تمـایالت مصـرفی    اند، بیشتر است و با افزایش سن و اف تعدادتري داشته کم

  .شود کمتر می

از میان تمامی متغیرهاي تحت مالحظه، به ترتیب درآمد خـانواده، تحصـیالت والـدین و اسـتفاده از     

ترین همبستگی را با تمایالت مصـرفی   قوي 350/0و  350/0، 380/0هاي جمعی با ضرایبی معادل  رسانه

ضـعیف تـرین    -168/0و  -108/0گو و سن به ترتیب با ضـرایب   واده پاسخاز سوي دیگر، بعد خان. دارند

  .دهند همبستگی را با شاخص تمایالت مصرفی نشان می

  هاي تحلیل چند متغیره یافته

کننده تمایالت مصرفی زنان بر نقـش تأثیرگـذار سـه     در مقاله حاضر، تحلیل ما در مورد عوامل تعیین

نسـلی   هـاي خـانواده و تـأثیر بـین     هاي فردي، تأثیر ویژگی یر مشخصهتأث: دسته از متغیرها متمرکز است

به منظور ارزیابی اهمیت نسبی تأثیر هر گروه از ایـن عوامـل بـر    . هاي والدین بر تمایالت مصرفی ویژگی

چندمتغیره،  يها در برآورد مدل. گردیداي استفاده  چندمرحله يتمایالت مصرفی، از یک تحلیل چندمتغیره

رسیون حداقل مربعات معمولی مورد استفاده قرار گرفـت کـه در آن متغیرهـاي مسـتقل طـی      تکنیک رگ

  . چندین مرحله به معادالت رگرسیونی وارد شدند

                                                        
1 . Zero-Order Product Moment Correlation 
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  هاي فردي بر تمایالت مصرفی تأثیر ویژگی 

شـامل  (گویـان   هاي فردي پاسخ ، تأثیر ویژگی4اولین مجموعه از متغیرهاي مستقل موجود در جدول 

دهد که نتـایج   ، را نشان می)سالگی 12ها، و محل اصلی زندگی قبل از  ، استفاده از رسانهسن، تحصیالت
، حکایت از تـأثیر مشـهود   1مالحظه متغیرهاي مستقل موجود در مدل . منعکس شده است 1آن در مدل 

می در این مدل، بـه اسـتثناء متغیـر سـن، تمـا     . گویان بر امیال مصرفی آنان دارد هاي فردي پاسخ ویژگی

جهـت تـأثیر   . گویان هستند متغیرهاي مستقل دیگر داراي تأثیر مثبت و معنادار بر تمایالت مصرفی پاسخ

به این معنی کـه بـاال رفـتن سـطح تحصـیالت،      . این متغیرها نیز همسو با انتظارات نظري تحقیق است

اي مستقیم  گونه بههاي جمعی و بزرگ شدن در محیط شهري، تمایالت مصرفی را  استفاده بیشتر از رسانه

اي  هاي گروهـی بـا ضـریب اسـتاندارد شـده      حال، از این میان، اهمیت تأثیر رسانه با این. دهد افزایش می

هـا در جهـت دادن بـه     به مراتب بیش از سایر متغیرهاست که اشاره بر نقش مهـم رسـانه   270/0معادل 

  . ها و تمایالت مصرفی دارد ارزش

برآورد شده از رگرسیون چندگانه عوامل مؤثر بر ) بتاهاي(ضرایب استاندارد ): 4(جدول 

  تمایالت مصرفی

  5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   

  __    __    -047/0  گو سن پاسخ

  __  036/0  171/0*** گو تحصیالت پاسخ

  204/0***    213/0***    269/0***  ها استفاده از رسانه

  050/0    130/0**    110/0** سالگی 12محل اصلی زندگی قبل از 

  254/0***    294/0***  382/0***   درآمد خانوار

  -061/0    -092/0*  - 152/0***   بعد خانوار

  048/0  096/0*       محل تولد مادر

  145/0**  302/0***       تحصیالت والدین

  -090/0*  -090/0*       بعد خانواده والدین

R2 279/0  150/0  243/0  175/0  168/0  تعدیل شده  

F 64/26***  99/34***  49/32***  81/53***  36/33***  کلی مدل  
  05/0معناداري در سطح  *؛         01/0معناداري در سطح  ** ؛       001/0معناداري در سطح  ***
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، متغیرهاي تحصیالت و محل زندگی در دوران کـودکی بـه   ها پس از شاخص میزان استفاده از رسانه

بـا ایـن   . در درجات بعدي از اهمیت قرار دارنـد  110/0و  171/0ادل اي مع ترتیب با ضریب استاندارد شده

، تأثیر متغیر سن بر تمایالت مصـرفی، بـرخالف نتـایج    1همه، از میان متغیرهاي مستقل موجود در مدل 
این امر تاحدي اشـاره بـر آن دارد کـه    . گزارش گردید، معنادار نیست 3اي که در جدول  تحلیل دو متغیره

هاي سطح تحصیالت و میزان استفاده از  تحت تأثیر تفاوت ن و تمایالت مصرفی عمدتاًهمبستگی بین س
ها برحسب سن قرار دارد و پس از کنترل این متغیرها، رابطه سن و تمایالت مصرفی از نظر آمـاري   رسانه

  .گردد غیرمعنادار می

دل رگرسـیونی اول  بیانگر آن است که مجموعه متغیرهاي موجود در م 1مالحظه ضریب تعیین مدل 

درصـد از واریـانس متغیـر     8/16گویان هستند، روي هم رفته  هاي فردي پاسخ که منعکس کننده ویژگی

  .کنند تابع یعنی شاخص تمایالت مصرفی را تبیین می

   هاي خانوار بر تمایالت مصرفی تأثیر مشخصه

ي خـانوار بـر متغیـر تـابع     ، تأثیر متغیرهاي درآمد ماهیانـه خـانوار و تعـداد اعضـا    4در جدول  2مدل 

نتایج ارائه شده در جدول، حاکی از تأثیر مثبت درآمد ماهیانه خانوار بـا  . کند تمایالت مصرفی را برآورد می

 این تأثیر در جهـت مـورد انتظـار   . بر متغیر تابع تمایالت مصرفی است 382/0ضریب استانداردي معادل 

کننده در شکل دادن به تمایالت مصـرفی دارد،    شی تعیینباشد و بیانگر این واقعیت است که درآمد نق می

از سوي دیگر، تأثیر متغیر . به طوري که داشتن درآمد باالتر خانوار به معناي تمایالت مصرفی بیشتر است

 -152/0تعداد اعضاي خانوار نیز مطابق انتظار، معکوس و معنادار است و با ضـریب اسـتانداردي معـادل    

در مجموع، متغیرهاي سطح خانوار شامل درآمـد  . دهد گویان را تحت تأثیر قرار می تمایالت مصرفی پاسخ
درصد از شاخص واریانس  5/17مورد آزمون قرار گرفتند، روي هم رفته قادرند  2و بعد خانوار که در مدل 

  . تمایالت مصرفی را تبیین نمایند

هاي قبـل،   فردي و خانوار، در مدل هاي ، با کنترل همزمان تمامی متغیرهاي مربوط به ویژگی3مدل 

دهـد کـه بـه اسـتثناء      برآوردهاي حاصله نشان می. برآورد شده است و با حذف اثر غیرمعنادار سن مجددًا

گو، ضرایب تأثیر سایر متغیرهاي مستقل موجود در مدل، پس از کنتـرل همزمـان    متغیر تحصیالت پاسخ
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محـو شـدن   .  شـود  بر متغیر تابع همچنان حفظ مـی ها  آن یابد ولی، اثر معنادار متغیرها تاحدي کاهش می

تأثیر معنادار تحصیالت در این مدل، بیانگر آن است کـه تقریبـا تمـامی تـأثیر تحصـیالت بـر تمـایالت        
شاخص ضریب تعیین . شود مصرفی توسط سایر متغیرهاي موجود در مدل، به ویژه درآمد خانوار تبیین می

بـه یکـدیگر، نسـبت     2و  1که با افزوده شدن متغیرهاي موجود در مدل تعدیل شده نیز بیانگر این است 

  . یابد درصد افزایش می 3/24واریانس تبیین شده تمایالت مصرفی به 

  هاي والدین بر تمایالت مصرفی تأثیر مشخصه

مشتمل بر محل تولد مادر، تحصیالت والـدین و بعـد خـانواده    (هاي والدین  برآوردي از تأثیر ویژگی  

در این مدل، . نشان داده شده است 4گویان در چهارمین مدل از جدول  بر تمایالت مصرفی پاسخ) دینوال

نسـلی را بـر تمـایالت     انـد و اثـر عناصـر بـین     هاي والدین بوده تنها تأثیر متغیرهایی که مربوط به ویژگی

وضیح است که در مـدل  البته، الزم به ت. نماید، مورد تحلیل قرار گرفته است مصرفی فرزندان منعکس می

واسـطه وجـود    هحـال بـ   با ایـن . اي عالوه بر سه متغیر فوق، تأثیر محل تولد پدر نیز کنترل گردید جداگانه

هـا   آن بـین  1همبستگی باالي دو متغیر محل تولد پدر و محل تولد مادر که سبب بروز هم خطـی شـدید  

  . یونی حذف گردیدگردید، متغیر محل تولد پدر در تحلیل نهایی از مدل رگرس می

دهد که جهت تأثیر هر سه متغیر موجـود در ایـن معادلـه، بـا انتظـارات       نشان می 4برآوردهاي مدل 

نظري ما هماهنگ و همسو است به این معنی که دارا بودن منشأ شهري مادر و برخورداري پدر و مادر از 

و تـوأم اسـت و بـرعکس، بعـد      سطح تحصیالت باالتر، با تمایالت مصرفی بیشتر براي فرزنـدان مـرتبط  

از میـان متغیرهـاي مـذکور،    . خانواده والدین، اثري کاهنده و معکوس بر تمایالت مصرفی فرزنـدان دارد 

بیشترین تأثیر مثبت و مستقیم را بر تمـایالت مصـرفی دارد و    302/0تحصیالت والدین با ضریبی معادل 

موجود در این معادله، روي هم رفته قادرند تـا   دهد سه متغیر همان گونه که ضریب تعیین مدل نشان می

این یافته به طور ضمنی اشاره بر تأثیرپذیري تمایالت و . درصد از واریانس متغیر تابع را توضیح دهند 15

هاي مختلف والدین دارد و همسو با نتایج مطالعات قبلـی اسـت کـه تـأثیر      هاي فرزندان از ویژگی آل ایده

هاي فرزندان و همچنین تأثیر تجربیات گذشـته فـرد در    دین بر رفتارها و نگرشهاي وال نسلی ویژگی بین

                                                        
1  .  High multicollinearity 
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؛ 1388ندوشـن   عسـکري (انـد   هـاي بعـدي او نشـان داده    گیري رفتارها و نگرش مسیر زندگی را بر شکل
  ).1994؛ اکسین و دیگران 2006؛ گیمایر و دیگران 1993اکسین و ترنتون 

هـاي فـردي،    سه دسـته از متغیرهـاي مـرتبط بـا مشخصـه      به منظور ارزیابی اهمیت نسبی تأثیرات

در این مـدل، بلـوك متغیرهـاي    . برآورد گردید 5هاي نسلی والدین، مدل  هاي خانوار و مشخصه مشخصه
گو که  با حذف اثر تحصیالت پاسخ( 3هاي والدین به مجموعه متغیرهاي موجود در مدل  مربوط به ویژگی

افزوده شد و به این ترتیب یک مـدل رگرسـیونی کامـل از    ) بودداده  دستاز  3معناداري خود را در مدل 
  . هاي قبلی برآورد گردید تمامی متغیرهاي معنادار موجود در مدل

، ضریب تأثیر متغیرهاي موجود در این مدل، نسبت به قبل 5پس از کنترل همزمان متغیرها در مدل 

ها، تحصیالت والدین و بعد خـانواده والـدین    از رسانهیابد، ولی متغیرهاي درآمد خانوار، استفاده  کاهش می

ضرایب رگرسیونی استاندارد براي متغیرهاي مذکور، . کنند همچنان تأثیر معناداري بر متغیر تابع اعمال می

حـال، پـس از کنتـرل     بـا ایـن  . بـرآورد شـده اسـت    090/0و  145/0، 204/0، 254/0به ترتیب برابـر بـا   

محل اصلی زندگی در دوران کودکی، بعد خـانوار و محـل تولـد مـادر      :رهاي، متغی5چندمتغیري در مدل 

این یافته اشاره بر این دارد که تأثیر این گروه از متغیرها، توسط سـایر  . دهند معناداري خود را از دست می

  . شود متغیرهاي موجود در مدل تبیین می

ـ  ، در مجموع نشان می4هاي جدول  یافته هـا و   ت، متغیرهـاي درآمـد، رسـانه   دهد که به ترتیب اهمی

سایر متغیرهـاي  . هاي تمایالت مصرفی بیشترین تأثیر مستقل را دارند تحصیالت والدین، در تبیین تفاوت

مورد بررسی نظیر سن، تحصیالت، بزرگ شدن در محیط شهري، و بعد خـانوار نیـز از جملـه متغیرهـایی     

کنند، امـا پـس از کنتـرل     الت مصرفی را تبیین میهاي موجود در تمای هستند که گرچه، بخشی از تفاوت

  .رود از بین میها  آن چندمتغیره ارتباط معنادار

  گیري نتیجه
هاي تحقیق، از طریـق   داده. کننده آن بود هدف مقاله حاضر، مطالعه تمایالت مصرفی و عوامل تعیین

زن حـداقل یکبـار    684به آوري و اطالعات مربوط  در شهر یزد جمع 1388یک پیمایش مقطعی در پاییز 

سال و یا کمتر سپري شده بود، مـورد تحلیـل قـرار     15شان  اي که از طول مدت زمان ازدواج کرده ازدواج

هاي خـانوار   هاي فردي، ویژگی هاي مذکور، تأثیر عوامل مختلف در سه سطح ویژگی برمبناي داده. گرفت
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نتـایج  . ي و چندمتغیري مورد ارزیابی قـرار گرفـت  دو متغیر هاي هاي والدین با استفاده از تحلیل و ویژگی

هاي والـدین   هاي خانوار و ویژگی هاي فردي، ویژگی تحلیل، انتظارات نظري ما را در رابطه با تأثیر ویژگی
  . گویان تأیید نمود بر تمایالت مصرفی پاسخ

ا و محل زنـدگی در  ه هاي فردي چهار متغیر سن، تحصیالت، استفاده از رسانه در ارزیابی تأثیر ویژگی

ها مهم تـرین متغیـر اثرگـذار بـر      دوران کودکی در نظر گرفته شد که از آن میان، میزان استفاده از رسانه
ها را در شکل دادن به فرهنگ مصـرفی   این نتیجه، به درستی نقش قدرتمند رسانه. تمایالت مصرفی بود

هاي مطلوب در مـورد کاالهـاي    اد پندارههاي جذاب و ایج گرا از طریق اشاعه پیام و سبک زندگی مصرف

  ). 2005؛ ترنتون 2004 2؛ زوکین و مگوایر1995 1وستاف و رودریگز(دهد  مصرفی نشان می

هاي خانوار، دو متغیر درآمد ماهیانه خانوار و بعد خانوار در نظر  جهت ارزیابی تأثیرات مربوط به ویژگی

. اخصی تقریبی از وضعیت اقتصادي خانوار در نظر گرفـت توان به عنوان ش این دو متغیر را می. گرفته شد

نتایج حاکی از تأثیر نیرومند و مستقیم درآمد خانوار بر تمایالت مصـرفی حتـی پـس از کنتـرل همزمـان      

ترین رابطه معنادار را در بـین   به طوري که، میزان درآمد خانوار قوي. تمامی متغیرهاي مستقل تحقیق بود

کارلسون (این یافته همسو با نتایج مطالعات قبلی . با تمایالت مصرفی نشان دادتمامی متغیرهاي مستقل 

است که بر اهمیت میزان درآمد جاري خانوار به عنوان یک عامل ) 1988 3؛ شفرین و تالر2004و دیگران 

  . اند سطح تمایالت مصرفی تأکید کرده مهم در تعیین

گویـان، نیـز    لدین بر سـطح تمـایالت مصـرفی پاسـخ    هاي وا نسلی ویژگی به منظور مطالعه تأثیر بین

. متغیرهاي محل تولد مادر، میانگین سنوات تحصیالت پدر و مادر و بعد خانواده والدین در نظر گرفته شـد 

هـاي والـدین بـر تمـایالت مصـرفی       نسلی ویژگی هاي تحقیق، در جهت حمایت از فرضیه تأثیر بین یافته

ترین تأثیر مثبت و معنادار را بر سطح  از متغیرها، تحصیالت والدین قوي از بین این گروه. گویان بود پاسخ

هـاي فـردي و    با این وجود، پس از کنترل همزمان تأثیرات مربـوط بـه ویژگـی   . تمایالت مصرفی داشت

وضعیت اقتصادي خانوار، اهمیت نسبی نقش تحصیالت والدین در تعیین سطح امیال مصرفی، با کـاهش  

ن آن است که تأثیر تحصیالت تا حد زیـادي توسـط سـایر    یابد که مبی صف تقلیل میچشمگیر به حدود ن

                                                        
1  .  Westoff and Rodrigues 
2. Zukin and Maguire 
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نسـلی متغیرهـاي مربـوط بـه      درمجمـوع، مالحظـه تـأثیر بـین    . شـود  متغیرهاي تحت مطالعه تبیین مـی 

طور ضمنی موافق با دیدگاه نظري ایسـترلین مبنـی بـر    ههاي والدین بر سطح تمایالت مصرفی، ب ویژگی

امـا ایـن نتـایج در    ). 1988؛ ایسترلین و کریمینـز  1966ایسترلین (پذیري است  اولیه جامعه تأثیر محتواي

عین حال، بیانگر آن است که شرایط و تجربیات بعدي فرد در زندگی، احتماال اهمیتی به مراتـب بـیش از   

ور داشـت کـه   البته نباید از نظـر د . پذیري در تعیین سطح تمایالت مصرفی فرد دارد محتواي اولیه جامعه

. دین داراي محـدودیت اسـت  هـاي زنـدگی والـ    هاي تحقیق حاضر براي ارزیابی دقیق تأثیر استاندارد داده

زمینـه اسـتانداردهاي زنـدگی    تـري در   هـاي مناسـب   آوري داده تحقیقات دیگري ضروري است تا با جمع

  .والدین، تأثیر آن را بر تمایالت مصرفی مورد مطالعه قرار دهد

ین، شواهد سطحی حاکی از آن است که در سالیان اخیر، استانداردهاي زنـدگی در جامعـه   عالوه بر ا

یافته و توأم با آن، سطح تمایالت مادي و مصـرفی   اي مالحظه به رغم تورم اقتصادي، بهبود قابل -ایران

ی متخصصان بر این باورند کـه سـطح تمـایالت مصـرف    . افراد و خانوارها نیز رشد چشمگیري نموده است

هـا و   هـاي اقتصـادي و مصـرفی و نیـز نگـرش      گیري تواند پیامدهاي مهم و تأثیرگذاري را بر تصمیم می

؛ ایسترلین و کریمینـز  1966؛ ایسترلین 2001کاسترلین (رفتارهاي جمعیتی و خانوادگی افراد داشته باشد 

آزمـون تجربـی   ). 1971 1؛ کاترایت2004؛ کارلسون و دیگران 1979؛ ترنتون 1987؛ دولکیا و لوي 1988

این ارتباط در بستر اجتماعی خاص جامعه ایران، و چگونگی تأثیر تغییر در سطح تمایالت مصرفی جامعـه  

بر اقتصاد خانواده، میزان مصـرف و فرآینـد توسـعه ملـی کشـور و بـه ویـژه آثـار و پیامـدهاي مختلـف           

خانواده، نظیر زمـان بنـدي ازدواج و   ها و رفتارهاي مرتبط با  شناختی این تمایالت در حوزه نگرش جمعیت

هـا در مـورد    هاي روبه افزایش ازدواج و سطح توقعات مـادي روز افـزون خـانواده    تشکیل خانواده، هزینه

، ترجیحـات بعـد خـانواده و    زوجینکنترل باروري  شرایط ازدواج جوانان، تمایالت فرزندآوري و رفتارهاي

سرانجام تأثیر آن بر الگـوي اشـتغال زنـان در بیـرون از خانـه،      گذاري تولد فرزندان و  بندي و فاصله زمان

  . همگی از خألهاي مهم پژوهشی است که ضروري است در تحقیقات آتی مورد توجه بیشتري قرار گیرد
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