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تاریخ دریافت - 1394/06/17 :تاریخ پذیرش1394/12/09 :
چکیده
تغییر الگوی مصرف خانوار در ایران یکی از مهمترین موضوعاتی است که از تغییرات اجتماعی و جمعیتی بسیار
تأثیر پذیرفته است .توجه به مسئلۀ تخصیص منابع محدود کشور و مدیریت جمعیتی الگوی مصرف خانوارهای
کشور سبب شده است تا بررسی تغییرات الگوی مصرف و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت باالیی برخوردار باشد.
هدف اصلی این مقاله ،بررسی تأثیر پویایی جمعیت بر تغییرات الگوی مصرف خانوارهای روستایی و شهری بوده
است .به منظور نیل به اهداف این مقاله از روش تحلیل ثانویه ،با تکیه بر اطالعات هزینه و درآمد خانوارهای
شهری و روستایی طی دورۀ  1363-1392استفاده شده است .همچنین در بررسی نقش تغییرات جمعیت در
تغییرات الگوی مصرف ،مدل شبهپانل در قالب مدل چندسطحی تقاطعی برای انجام مدلی زمانمند به کار برده
شده است .نتایج مطالعه نشان داد که الگوی مقطعی مصرف خانوار و روند تغییرات الگوی مصرف خانوار با
متغیرهای سن سرپرست خانوار ،وضعیت رفاهی خانوار ،ترتیبات زندگی خانوار و خاستگاه سکونتی رابطۀ
معناداری دارد .همچنین ،نتایج مدل شبهپانل نشان داد که الگوی مصرف خانوار در دورهها و نسلهای موالید
تفاوت معناداری دارد .خانوارهای تکنفره و خانوادههای زنوشوهریِ بدون فرزند در مقایسه با خانوادههای
گسترده در سهم هزینه های خوراک ،تحصیل و آموزش و ارتباطات تأثیر معکوس و در مقابل در سهم هزینههای
م سکن و بهداشت و درمان تأثیر مستقیم و مثبتی دارند .با افزایش سن سرپرست خانوار سهم هزینههای خوراک،
تحصیل و آموزش و ارتباطات کاهش و سهم هزینههای مسکن و بهداشت و درمان خانوار افزایش مییابد.
وضعیت رفاهی خانوار در میزان تخصیص هزینهای خانوار به مقولههای خوراک و بهداشت و درمان تأثیر کاهشی
و بر مسکن ،ارتباطات و تحصیل و آموزش تأثیر افزایشی دارد.
کلیدواژهها :الگوی مصرف ،ترتیبات زندگی خانوار ،چرخۀ جمعیتشناختی ،چرخۀ زندگی مصرف ،مدل
چندسطحی تقاطعی ،مدل شبهپانل.

 .1دکتری جمعیتشناسی ،پژوهشکده آمار (نویسندۀ مسئول)Mshiri@srtc.ac.ir .
این مقاله مستخرج از رساله دکتری است که در دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران دفاع شده است.
 .2استاد گروه جمعیتشناسی دانشگاه تهرانSmghazi@ut.ac.ir .
 .3استادیار گروه جمعیتشناسی دانشگاه تهرانRassadeghi@ut.ac.ir .
 .4دانشیار دانشگاه الزهرا (سالما ...علیها)Raghhg@yahoo.co.uk .
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مقدمه و بیان مسئله
الگوی مصرف خانوار موضوعی چندبعدی است که تحقیقات مختلف با تکیه برر رویکردهرای
مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن پرداختهاند .تفاوتها و تمایزات الگوی مصرف افراد جامعه
از موضوعاتی بوده است که برخی رویکردهای نظری جامعهشناختی همچون نظریات بوردیرو،
وبلن و وارد به آن پرداختهاند .تحقیقات مختلف با تکیه بر نظریات مرذکور بره بررسری نقرش
ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی در سطح فرد و خانوار پرداخترهانرد .در کنرار اتخراو رویکررد
جامعهشناختی و سطح خرد در بررسی نقش عوامل مختلف اقتصرادی و اجتمراعی برر الگروی
مصرف ،توجه به تغییرات جمعیتی در الگوی مصرف برر غنرای علمری تحقیقرات ایرن حروزۀ
مطالعاتی خواهد افزود.
پویایی جمعیت و ابعاد آن یعنی میزان رشد ،ساختار سنی ،باروری ،مرگومیر و مهاجرت
و پویایی ترکیب خانوار هرچند بره شردت مترأثر از محریب و بسرتر اجتمراعی در حرال تغییرر
پیرامونی خودند ،اما آنها خود ،ابعاد مختلف توسعه نظیر توسعۀ اقتصرادی ،توسرعۀ اجتمراعی،
توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار را تحت تأثیر قرار میدهند .پویرایی جمعیرت در کنرار تغییررات
ساختار و ترکیب خانوار میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی در پری داشرته باشرد.
یکی از پیامدهای اقتصادی این تغییرات ،تغییر در میزان مصرف کرل و تغییرر الگروی مصررف
است.
مدیریت مصرف و تالش برای اصالح الگوی مصرف و به تبرع آن افرزایش پر انرداز و
سرمایهگذاری یکی از مهمترین زمینههای توسعۀ اقتصادی است .برانسون )1383( 1معتقد است
کاهش مصرف و به تبع آن افزایش نرخ پ انداز ،در اقتصاد سبب انتقال مسیر رشرد اقتصرادی
پایا به سطحی باالتر میشود .به عبارتی ،افزایش نرخ پ انداز اندازۀ متغیرهای کلیردی اقتصراد
را افررزایش داده و رفرراه اقتصررادی را توسررعه مرریدهررد؛ بنررابراین اصررالح الگرروی مصرررف از
پیشزمینههای توسعه و رشد اقتصادی است .بررسی تغییررات میرزان مصررف در ایرران نشران
میدهد که سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی در طول سالهرای گذشرته در حرال افرزایش
بوده و در سال  1388این مقدار تقریباً برابر با  70درصد بوده است که سهم شرایان تروجهی از
این میزان مصرف ،متوجه خانوارهاست (مرکز آمار ایران)1388 ،؛ بنابراین دسرتیابی بره الگروی

1. Branson

شیری و همکاران /بررسی نقش عوامل اجتماعی و جمعیتی ...

3

پایدار توسعۀ اقتصادی بدون توجه به اصالح الگروی مصررف دشروار اسرت .از سروی دیگرر،
اصالح الگوی مصرف ،بدون شناخت جرامع تغییررات میرزان و ترکیرب مصررف و مؤلفرههای
تأثیرگذار بر آن در جامعه امکانناپذیر است .شناسرایی عوامرل اجتمراعی و جمعیتری مرؤثر برر
الگوی مصرف خانوار میتواند در مدیریت جمعیتی اصالح مصرف مفید باشد .شناخت الگوی
مصرف خانوارهای کشور میتواند در شناخت گروههای هدف در برنامهریزی منابع اقتصادی و
تخصیص بهینۀ آن ثمربخش باشد.
در کنار تغییرات کاهشی میزان رشد جمعیرت منراطش شرهری از  5درصرد در دورۀ -45
 1335به  1/96درصد در دورۀ  ،1385-90تغییرات کاهشی رشد جمعیرت منراطش روسرتایی و
منفیشدن میزان رشد جمعیت مناطش روستایی از دورۀ  )-0/44(1375-85و تداوم آن در دورۀ
 )-0/63(90-1385نشاندهندۀ تغییرات زیاد و شتابان جمعیتری منراطش روسرتایی در دهرههای
اخیر است .کاهش و منفیشدن رشد جمعیت مناطش روستایی در کنار تغییرر تقسریمات کشرور
(تبدیل روستاها به شهر) از تغییرات چشمگیر مؤلفههای پویایی جمعیت (باروری ،مرگومیر و
مهاجرت) حکایت دارد (صادقی .)1392 ،سطح باالی میزان باروری کل منراطش روسرتایی (8/4
فرزند در سال  )1363در سالهای پ

از انقالب اسالمی ،با طی روند مستمر کاهشی در سرال

 1390به سطح باروری جانشینی ( 2/19فرزند) رسیده است (عباسی شروازی .)1392 ،افرزایش
امید زندگی بدو تولد مناطش روستایی (از  55سال در سال  1365به  70سال در سال  )1390در
نتیجۀ توسعۀ زیرساختهای سالمت و ارتقای سطح بهداشتی و درمرانی از مهمتررین عرواملی
بوده است که در تغییرات جمعیتی این مناطش نقش تعیینکنندهای داشته است .باالبرودن سرطح
مهاجرتهای روستا -شهری در نیم قرن اخیر به همراه الگوی سنی مهاجران روستا -شهری که
اغلب نشاندهندۀ مهاجرت جوانان مناطش روستایی است (قاسمی اردهایی و دیگران )1387 ،از
عواملی بوده است که در کاهش رشرد جمعیرت منراطش روسرتایی و افرزایش جمعیرت منراطش
شهری و تغییرات ساختار سنی و ترتیبات زندگی خانوار در این مناطش پراهمیرت بروده اسرت؛
بنابراین ،تغییرات ساختار سنی و ترتیبات زندگی خانوار از مهمترین مؤلفههای پویایی جمعیت
است که به تبع تغییررات براروری ،مرگومیرر و مهراجرت رخ داده اسرت .مجموعرۀ تغییررات
جمعیتی مذکور همراه با ابعاد مختلف تغییرات اجتماعی در منراطش روسرتایی و شرهری سربب
شده است تا به پیامدهای این تغییررات در ابعراد اقتصرادی و اجتمراعی توجره بیشرتری شرود.
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تغییرات الگوی هزینههای مصرف خانوار از مهمترین حوزههای مطالعاتی است که از تغییررات
جمعیتی و اجتماعی وکرشده تأثیرپذیر بوده و در تحقیقات متعدد به اثبات رسیده است.
نتایج تحقیقات ارلندسن 1و نیمون )2008( 2نشران داد کره در چرخرۀ زنردگی ،تغییررات
ساختار سنی بر میزان مصرف تأثیر معناداری دارد .افزایش باروری و سپ

کراهش آن در کنرار

کاهش مرگومیر در طول زمان سبب به وجود آمدن تغییرات اساسی در ساختار سنی و حجرم
جمعیت شده و این تغییرات ،توأمان بر پویایی مصرف تأثیرگذار بوده است .بره طروری کره برا
استقرار ساختار سنی جوان در جامعه ،حجم تقاضای مصررف کراهش و برا تغییرر سراختار بره
ساختار سالخورده تقاضای مصرف افزایش مییابد (مارتینز و دیگرران2012 ،؛ آتفیلردو کنرون،
2003؛ میسررون1996 ،؛ گرروارا و همکرراران2011 ،؛ هرروک و ویررل2006 ،؛ ارلندسررن2003 ،؛
ارلندسن و نیمون2008 ،؛ لفبور.)2007 ،
در سطح خرد نیز ،تغییرات میزان مصرف با تکیه بر تغییرات ترتیبات زنردگی و سراختار
خانوار تبیین میشود .نتایج تحقیقات انجامگرفته در زمینۀ نقش ویژگیهای خرانوار در الگروی
مصرف خانوار نشان میدهد که ساختار خانوار در ابعاد مختلف آن نظیر ترکیرب سرنی (رنترز،
1991؛ لفبررور)2007 ،؛ بعررد خررانوار (مودگیلیررانی1986 ،؛ مانیرراچی ،)2003 ،تعررداد کودکرران،
نوجوانرران و سررالمندان در خررانواده (هالورسررن5 :2003 ،؛ کروگرررو همکرراران ،)2004 ،محررل
سکونت (سان2004 ،؛ یوسف ،)6 :2010 ،وضعیت اشتغال افراد خانوار (مانیاچی2003 ،؛ بانکز
و همکاران ،)1998 ،تعداد مرد و زن در خانوار ،درآمد خانوار و سن سرپرست خانوار (مارتینز،
2012؛ رضایی قهرودی1390 ،؛ مارکو و صالحی اصفهانی )2010،بر میزان مصرف کل و میرزان
مصرف در ترکیبهای مصرفی تأثیر معنادار دارد .برخی از تحقیقات نیرز برر منراطش روسرتایی
متمرکز بوده و بر نقش عوامل جمعیتی (ساختار سنی ،ترتیبات زندگی خانوار ،ترکیب خرانوار)،
اجتماعی و اقتصادی (سطح تحصیالت ،وضع زناشویی ،وضعیت اشرتغال ،درآمرد خرانوار) در
الگوی مصرف تأکید داشتهاند (ایبررو و دیگرران2012 ،؛ سرتی و دیگرران2012 ،؛ چراترجی و
دیگران.)1969 ،
نگاهی مقطعی و زمانمند بر الگوی مصرف خانوار در کشور ،برر وجرود تفراوت الگروی
مصرف خانوار در مناطش شهری و روستایی حکایت دارد .الگوی مقطعی مصرف خانوار مناطش
1. Erlandsen
2. Nymoen
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روستایی کشور نشان میدهد که سهم هزینههای مصرفی خوراک ،مسکن ،بهداشت و درمان از
مهمترین هزینههای مصرفی خانوارهاست .در مقابل ،در مناطش شهری ،سهم هزینههای مصرفی
مسکن از سایر هزینههای مصرفی خانوار باالتر بوده و هزینههای خوراک و بهداشرت و درمران
در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد .تغییر در سهم هزینرههرای مصررف خرانوار طری دورۀ -1392
 1363چه در منراطش شرهری و چره در منراطش روسرتایی قابرل اسرتنبا اسرت .کراهش سرهم
هزینههای خوراک و افزایش سهم هزینههای مسکن ،بهداشت و درمان و ارتباطات از مهمترین
ویژگیهای این تغییرات است .معالوصف ،سؤال اساسی این است که آیرا الگروی معنراداری از
تغییرات سهم هزینههای مصرف خانوارهای روستایی و شهری قابرل شناسرایی اسرتو عوامرل
اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی بر تغییرات الگوی هزینههای مصررف خانوارهرای روسرتایی و
شهری چه تأثیری دارندو تغییرات ساختار سرنی سرپرسرت خرانوار ،وضرعیت رفراه خرانوار و
ترتیبات زندگی خانوار بر تغییرات سهم هزینههای مصرفی خانوار روستایی و شهری چه نقشی
دارندو
هدف اصلی این مقاله پاسخ به پرسشهای مذکور است .افزون بر این ،آنچه در تحقیقات
پویایی الگوی مصرف ،مغفول مانده است ،عدم توجه به مدلسازی طولی و زمانمنرد تغییررات
الگوی مصرف خانوار و تمرکز بر مدلسازی مقطعی الگوی مصرف خانوارها ،آن هم در سطح
خانوارهای کل کشور و یا خانوارهای شهری بروده اسرت؛ بنرابراین ،هردف اصرلی ایرن مقالره
بررسی الگوی مصرف خانوارهای روستایی و شهری در قالب مطالعۀ شبهپانل و زمانمنرد و برا
استفاده از رویکرد چندسطحی است.

چارچوب نظری
موضوعات میانرشتهای به سبب برخورداری از تأثیرپذیری چندوجهی از حوزههرای مطالعراتی
خود ،به طراحی مدلی نظری -تبیینی جامع با درنظرگرفتن ابعاد مذکور نیازمندنرد؛ بره عبرارت
دیگر ،بایستی در تبیینهای نظری ،به طور همزمان ،بر رویکردهای خردنگرانره و کرالننگرانره
توجه داشت .رویکردهای عاملیتگرا با تکیه بر نقش عاملیت در تغییرات پدیدههای اجتمراعی
و اقتصادی رویکرد تبیینی سطح خرد را انتخاب میکنند .در مقابل ،رویکردهای ساختارگررا برا
توجه به تغییرات ساختار و الگوی ساختاری حاکم ،چارچوب تبیینری کرالننگرانرهای را نشران
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میدهند .معالوصف ،تقلیل چارچوب تبیینی به رویکردهای جزنگرانره و یرا کرلنگرانره ،مردل
تبیینی را در بیان تحلیلهای واقعگرایانه و کارآمد با مشکل مواجه خواهد ساخت .بررسی نقش
تغییرررات سرراختار اقتصررادی ،اجتمرراعی و جمعیترری خررانوار در تغییرررات الگرروی مصرررف از
موضوعات میانرشتهای اقتصاد و جمعیتشناسی است که از قاعدۀ مذکور مسرتثنا نبروده و بره
رویکرد نظری میانرشتهای و چندسطحی نیازمند است.
"نظریۀ چرخۀ زندگی" مودیگیلیانی( )1986مهمترین نظریۀ مرتبب برا تغییررات مصررف
است که ارتبا تنگاتنگ آن با ساختار جمعیت انکارناپذیر است .مودگیلیانی در نظریۀ خود برر
نقش چرخۀ زندگی در رابطۀ بین درآمد ،مصرف و پ انرداز اشراره دارد .از دیرد مودگیلیرانی،
مصرف افراد با روند ثابت بطئی در طول چرخۀ زندگی افزایش مییابد .در مقابل ،درآمد افرراد
در دوران کودکی و سالمندی کاهش و در دوران فعالیت افرزایش مرییابرد؛ بنرابراین در دوران
فعالیت منحنی درآمد با شکاف بیشتری باالتر از منحنی مصرف خواهد بود .در مقابرل ،در دورۀ
سالمندی و کودکی با توجه به ثابتبودن سطح مصرف ،منحنی درآمد پایینتر از مصرف است.
برآیند این مهم ،پ انداز صفر افراد در طول چرخۀ زندگی است .با تعمیم این نظریه در سرطح
کالن میتوان اوعان داشت با تغییرات ساختار سنی در طول زمان ،درآمد ،مصررف و پ انرداز
در جامعه نیز دستخوش تغییر خواهد شد؛ به عبارت دیگر ،با استقرار الگوی خاصی از سراختار
سنی ،درهمکنش درآمد ،مصرف و پ انداز تغییر میکند .تبیین روابب این سه متغیرر در قالرب
فازهای گذار سنی درک این موضوع را آسانتر میکند .در بسرتر گرذار سرنی برا اسرتقرار فراز
کودکی و سالمندی در ساختار جمعیت یک کشور ،سهم مصرف جامعه بیشتر شده و جامعه بره
سوی یک جامعۀ مصرفی حرکت میکند .در مقابل ،با استقرار ساختار جوان و میانسال (به طور
کلی جمعیت در سنین فعالیت) ،در ساختار جمعیت یک کشور زمینۀ کاهش مصرف و افرزایش
تولید و درآمد افزایش خواهد یافت.
کنشگر در علم اقتصاد به ویژه در نظریۀ نئوکالسیکها فردی است که بره قصرد حرداکثر
کردن سود و فایدهمندیاش عمل میکند .در حالی که در جامعهشناسری کنشرگر در تعامرل برا
سایر افراد بررسی میشود .فرض نئوکالسیکها این است که با کنشگر عقالنری روبررو هسرتند
که بهترین انتخاب را انجام میدهد .لذا مصررف ،مطالعرۀ رفترار عقالنری مصررفکننده اسرت.
اقتصاددنان جامعۀ مصرفی را امر بیرونی تلقری میکننرد و تنهرا بره تحلیرل فررد مصررفکننده
میپردازند و در این راه از روشهای تجربی و ریاضی سود میگیرند (مارتینز.)2010 ،
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رویکردهای جامعهشناختی مصرف سعی دارند تا مصرفکنندگان و رفتار مصرفی آنان را
در ارتبررا بررا ویژگیهررای سررازمان اجتمرراعی ،تمررایزات و تضررادهای اجتمرراعی ،نهادهررا و
مکانیزمهایی که ساختار و رفتار اجتماعی را شکل میدهند کنکاش کنند .مطرابش برا نظرر

وارد1

( )1990جامعهشناسی مصرف موضوعاتی را شرامل میشرود کره تمرایزات اجتمراعی را در برر
میگیررد .ایرن مهرم در کارهررای وبلرن ،2وبرر ،3بوردیرو 4و سررایر جامعهشناسران آمرده اسررت.
جامعهشناسی ،مصرفگرایی را به عنوان شکلی از فرهنگ و جامعۀ مصررفی در نظرر میگیررد.
توجه به جامعهشناسی مصرف ،زمینرۀ مطرحشردن موضروعاتی همچرون قشرربندی اجتمراعی،
تحرک اجتماعی و کنشهای سیاسی را فراهم میسازد (مارتینز.)2012 ،
شاید بتوان گفت بوردیو از مهمترین جامعهشناسانی است که بر رابطۀ الگروی مصررف و
تمایزات اجتماعی توجه ویژهای داشته است .بره براور بوردیرو ،انسرانها برا کمیرت و کیفیرت
مصرف ،خودشان را تعریف میکنند و از این طریش تشخص مییابند .بوردیو در نظر داشت ترا
تحلیل کند که چگونه گروههای خاص به ویرژه طبقرات اجتمراعی و اقتصرادی از میران سرایر
چیزها ،انواع کاالهای مصرفی را به کار میگیرند تا روش زندگی مجزای خود را مشخص کنند
و خود را از دیگران متمایز سازند (بوردیو .)1390 ،از دید بوردیو میرزان مصررف و چگرونگی
ترکیب مصرف تبلروری از موقعیرت اقتصرادی و اجتمراعی متمرایز او در جامعره بروده اسرت.
روزنبری که به نظریهپرداز اقتصرادی مصررف مشرهور اسرت ،دو مفهروم اثرر نمایشری 5و اثرر
چرخدندهای 6،مصرف را در قالب رویکرد جامعهشناختی تبیین کرده است .بر مبنای مفهوم اثرر
نمایشی میزان و ترکیب مصرف افراد در جامعه ،تنها برر سرطح درآمرد مبتنری نیسرت بلکره ترا
حدودی بر مصرف و درآمد افراد همگروه در جامعه نیز مبتنی است .این مفهوم با نظرر بوردیرو
در زمینۀ انطباق الگوی مصرف افراد در جامعه با موقعیت اقتصادی و اجتماعیشان قرابت دارد.
اثر چرخدندهای نشان میدهد که افراد پ

از عادتکرردن بره یرک سرطح مصررفی در مقابرل

کاهش آن مقاومت نشان میدهند (راغفر و دیگران.)1393 ،

1. Warde
2. Veblen
3. Weber
4. Bourdieu
5. Demonstration Effect
6. Ratchet Effect
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نظریۀ چرخۀ جمعیتشناختی 1مهمتررین چرارچوب نظرری اسرت کره در ارتبرا میران
تغییرات جمعیتی و نقش آن در تغییرات اقتصادی و اجتماعی بیان شرده اسرت .برر طبرش ایرن
نظریه ،متابولیسم جمعیتی به واسرطۀ تفراوت در انردازۀ جمعیرت و رشرد جمعیرت ،الگوهرای
جمعیتی متفاوتی را در طول زمان در قالب دورههای متفاوت شکل میدهد .ایرن نظریره بیشرتر
در تبیین تاریخی نقش تغییرات جمعیتی در موضوعات اقتصادی و اجتماعی به کار رفته اسرت.
مسائل مرتبب با تحلیل نظری و عدم دسترسی برر اطالعرات جمعیتری و اقتصرادی و عردم بره
کارگیری روشهای دقیش تبیینی در مطالعۀ نقش این دورهها ،مهمترین نقد روششناختی در بره
کارگیری نظریۀ چرخۀ جمعیتشناختی بوده است .نفدو )2003( 2با هدف توسعۀ روشی بررای
انجام این کار و تعیین ویژگیهای نوعی دورههای جمعیتشناختی ،نقش دورههای جمعیتری را
که بر میزان رشد جمعیت ،اندازۀ جمعیت و ترکیب جمعیتی استوار بوده اسرت ،برر مؤلفرههای
اقتصادی همچون سطح زیر کشت ،مصرف ،توسعۀ زمینهای کشاورزی مطالعه کرده است.
تقسیمبنردی دورههرای جمعیتری در بررسری نقرش چرخرههرای جمعیتری در پیامردهای
اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر رشد جمعیت ،اندازۀ جمعیت در حقیقت مراحل انتقال جمعیتی
را متبادر میسازد .با وجود این ،توجه به تغییرات ساختار سرنی و ترتیبرات زنردگی خرانوار از
مهمترین مسائلی است که میتواند در رفرع انتقراد روششرناختی برر نظریرۀ چرخرۀ جمعیتری
ثمربخش باشد.
با تکیه بر این نظریه ،متابولیسم جمعیتری بره ایجراد دورههرای جمعیتری متفراوت منجرر
میشود .این دورههای جمعیتی در شرکلگیری دورههرای اقتصرادی و اجتمراعی مرؤثر اسرت؛
بنابراین شناسایی دورههای متفاوت از نظر رشرد جمعیرت ،تغییررات براروری ،سراختار سرنی،
ساختار خانوار و غیره میتواند در تبیین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مفیرد و کارآمرد باشرد.
الگوی مصرف از جمله مهمترین رفتارهای اقتصادی اسرت کره تبیرین آن در قالرب دورههرای
جمعیتی مطمح نظر است.نظریۀ چرخۀ جمعیتشناختی یکی از جنبرههای مطالعراتی جدیرد در
تاریخ اجتماعی و اقتصادی است .مهمترین ویژگی این چرخهها به کارگیری مردلهای پویرایی
جمعیتی است.

1. Demographic Cycle Theory
2. Nefedov
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جمعیتشررناس و زیستشررناس آمریکررایی ریمونررد پیرررل 1اسرراس نظریررۀ چرخررۀ
جمعیتشناسی را از طریش بررسی تغییرات کمی جمعیت انسانی پایهریزی کرد .نفردو ()2003
با هدف توسعۀ روشی برای تعیین ویژگیهای نوعی دورههای جمعیتشناختی ،مدل ریاضی را
پیشنهاد کرد که بر اساس آن بتوان فرایندهای اقتصادی را در دورههای جمعیتشناختی مرذکور
شبیهسازی کرد .در این مدل ،نقش دورههرای جمعیتری کره برر میرزان رشرد جمعیرت ،انردازۀ
جمعیت و ترکیب جمعیتی استوار بوده برر مؤلفرههای اقتصرادی همچرون سرطح زیرر کشرت،
مصرف ،توسعۀ زمینهای کشاورزی مطالعه شده است.
در اغلب تحقیقات اقتصادی که بر ارتبا پویایی جمعیرت برا تغییررات اقتصرادی تأکیرد
داشتهاند ،دورههای جمعیتی مبتنی بر رشد جمعیت تعریف شده اسرت؛ میتروان مبنرای نظرری
برای تقسیمبندی دورههای جمعیتی را در قالب نظریۀ انتقال جمعیتی مطررح کررد؛ بره عبرارت
دیگر ،مطالعۀ میزان رشد اقتصادی ،تحول میزان مصرف ،میزان بیکاری ،میزان تورم بره تفکیرک
دورههای جمعیتی در قالب چرخههای نظریۀ انتقال جمعیتی انجام میشود.
اگرچه تقسیمبندی دورههای جمعیتی با تکیه بر دورههای انتقال جمعیتری و میرزان رشرد
جمعیت میتواند ابعاد کوتاهمدت اقتصادی و اجتماعی را نمایران سرازد ،ولری در نظرر گررفتن
گذار سنی و تغییرات ساختار سنی به مثابۀ وجۀ تکملۀ گذار جمعیتی در تقسیمبندی دورههرای
جمعیتی پراهمیت است .به بیان روشرنترر ،تغییررات سراختار سرنی و پیامردهای اقتصرادی و
اجتماعی آن همچون پنجرۀ جمعیتی بخش کاملکنندۀ انتقال جمعیتی است چرا که این تغییرات
در نتیجۀ گذار جمعیتی رخ میدهد؛ بنابراین ،در مدلسازی دورههای جمعیتی بایستی عالوه بر
رشد و ترکیب جمعیت به گذار ساختار سنی توجه کرد.
به طور کلی ،بر طبش نظریۀ مودیگیلیانی هزینههای مصرف عالوه بر درآمد ،ترابعی اسرت
از تغییرات ساختار سنی .با وجود این ،ساختار سنی عالوه بر کل هزینههای مصرف برر الگروی
هزینههای مصرفی و یا به عبارت بهتر ترکیب مصرفی خانوار نیز مؤثر اسرت .خانوارهرایی کره
ساختار سنی متفاوتی دارند و یا از ویژگریهرای اقتصرادی و اجتمراعی متفراوتی برخوردارنرد،
الگوی هزینههای مصرفی متفاوتی دارنرد؛ بنرابراین ،تغییررات سراختار جمعیرت مریتوانرد در
تغییرات الگوی مصرف نقش داشته باشد .نظریۀ چرخۀ جمعیتشناسی نیز برر نقرش تغییررات
ساختار سنی بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد .تأثیر تجارب مشرترک دروننسرلی و
1. Raymond Pearl
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تفاوت برخورداری از الگوی مصرف از مباحثی است که نقش نسل را در پیامدهای اقتصادی و
اجتماعی پررنگتر میسازد .شکل  ،1مدل تحلیلی مقاله را در بررسی نقش عوامل جمعیتری در
شکلدهی الگوی مصرف خانوار نشان میدهد .در مدل دوسطحی متقاطع مورد استفاده در ایرن
مقاله ،میانگین هزینههای مصرفی بر اساس ویژگیهرای جمعیتری خرانوار در سرطح  1و ترأثیر
تصادفی متقاطع دوره و نسل بره تفکیرک  30دوره از سرال  1363ترا  1392و  9نسرل بررآورد
خواهد شد.
دوره

الگوی مصرف خانوار :

سن سرپرست خانوار

هزینههای خوراک
وضعیت رفاهی خانوار

ابعاد جمعیتی-اقتصادی
خانوار

ترتیبات زندگی خانوار

هزینههای مسکن و هزینههای
مرتبط
هزینههای بهداشت و درمان
هزینههای تحصیل و آموزش

خاستگاه سکونتی

هزینههای ارتباطات

نسل

شکل  .1مدل تحلیلی عوامل اجتماعی جمعیتی مؤثر بر الگوی مصرف خانوار

روش تحقیق
به منظور بررسی روند تغییرات مصرف خانوارهای روستایی و شهری و عوامل جمعیتری مرؤثر
بر این تغییرات از روش تحقیش تحلیل ثانویه با تکیه بر دادههای پیمایش هزینه و درآمد خانوار
طی دورۀ  1363-1392استفاده شده است .پرسشنامۀ طرح آمارگیری هزینه و درآمد خرانوار از
چهار قسمت خصوصیات جمعیتری اعضرای خرانوار ،اطالعرات امکانرات تسرهیالت خرانوار،
هزینههای خانوار و درآمدهای اعضای خانوار تشکیل شده است.
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گذشته از خطای معیار پایین و مورد قبول اطالعرات گرردآوریشرده در طررح هزینره و
درآمد خانوار ،از دو روش به منظور ارزیابی صحت و قابلیت اعتماد دادهها استفاده شده اسرت:
ارزیابی صحت گزارش سن و ارزیابی به روش اعتبار معیار .نتایج ارزیابی صحت گزارش سرن
با به کارگیری شاخصهای ویپل ،مایرز و باچی از رقم مورد قبول این شاخصها برای مردان و
زنان در طول دورۀ  1363-1392حکایت دارد .افرزون برر ایرن ،ثبرات رونرد تغییررات مقرادیر
شاخصهای ویپل ،مایرز و باچی در طول دورۀ مزبور از پایایی اطالعات گردآوریشده در این
پیمایش حکایت دارد .در بررسی اعتبار معیار دادههای پیمایش هزینه و درآمرد خرانوار ،مقردار
مورد قبول شاخص عدم تشابه ساختمان سنی 1از تشابه ساختمان سنی منتج از نتایج سرشماری
عمومی نفوس و مسکن و پیمایش هزینه و درآمد خانوار حکایت دارد .همچنین انطباق نسربی
الگوی ترتیبات سنی خانوار برگرفته از پیمایش هزینه و درآمرد خرانوار و سرشرماری عمرومی
نفوس و مسکن نیز شاهدی بر وجود اعتبار معیار اطالعات گردآوریشده است.
جامعۀ آماری این پژوهش خانوارهای کل کشور است .نمونۀ مورد بررسی نیز از جمعیت
کل کشور انتخاب شده است .شیوۀ انتخاب نمونه به روش خوشهای چندمرحلهای بوده اسرت.
در دورۀ قبل از سال  ،1388نمونهگیری چندمرحلهای به صورت مستقل و برا انتخراب مسرتقل
خوشهها ،بلوکها و خانوارهای مورد مطالعه انجام میشد .به عبارت بهتر خانوارهای نمونره برا
انتخاب خوشهها در استان ،بلوکها در داخل خوشهها و نهایتراً انتخراب تصرادفی سیسرتماتیک
خانوارها انتخراب شردهاند .در دورۀ پر

از سرال  ،1388نمونرهگیری برر مبنرای نمونرۀ پایرۀ

سرشماریها استوار بوده است .به طوری که چارچوب نمونهگیری مرحلۀ اول طرح نمونه ،پایۀ
آمارگیری خانواری است که شامل واحدهای نمونهگیری مرحلۀ اول (خوشرهها) میشرود .هرر
خوشه شامل یک بلوک ،بخشی از بلوک بزرگ یا در مواردی مجموعهای از چند بلوک کوچک
است که بر اساس اطالعات سرشماری ساخته شده است.

 . 1مقدار معیار شاخص عدم تشابه ساختمان سنی برابر با  10است که در سال  6/7( 1375برای مردان و  8/4برای زنان) در  9.8( 1385برای
مردان و  7/3برای زنان) و در سال  8( 1390برای مردان و  5/9برای زنان) مقدار این شاخص از مقدار استاندارد پایینتر است.
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متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته در این تحقیش سهم هر کدام از مقولرههرای مصررفی در ترکیرب مصررف خرانوار
است .به عبارت بهتر ،سهم هزینههای مصرفی خوراک ،بهداشت و درمران ،ارتباطرات ،مسرکن،
آب و سوخت ،تحصیل و آموزش از سبد هزینرهای خرانوار اسرت .در طررح هزینره و درآمرد
خانوار تغییرات میزان مصرف خانوار با تغییرات میزان هزینههای مصرفی خرانوار برابرر فررض
میشود؛ به عبارت دیگر ،مقدار هزینههای پولی که خانوار برای تأمین اقرالم مصررفی مختلرف
صرف میکند ،نشاندهندۀ میزان مصرف است؛ بنابراین ،مقدار هزینههای صرفشده برای تأمین
هر یک از مقولهها از کل مقدار هزینههای مصرفی ،سهم هزینهها به تفکیک مقولههای مصررفی
را مشخص میسازد؛ اما آنچه در زمینۀ میزان هزینههای مصرفی قابل وکر است ایرن اسرت کره
مقدارهای فوق به قیمت اسمی است نه واقعی؛ به عبارت بهترر از مقردار هزینرههرای مصررفی
تورمزدایی صورت نگرفته است.
محاسبۀ سهم هزینههای مصرفی در ترکیب مصرف با قیمتهای اسمی بررای یرک سرال
معین در نتایج تغییری ایجاد نمیکند اما در صورتی که هدف ،بررسی تغییرات سهم هزینههرای
خانوار در طول دورۀ متوالی باشد بهرهگیری از قیمتهرای اسرمی در محاسربۀ مقردار مصررف
خانوار با خطا مواجه است .همچنان که هدف این مطالعه نیز بررسی تغییرات سرهم خرانوار در
دورۀ  1363-1392است ،بنابراین برای کنترل این منبع خطا از قیمتهای واقعری بررای تعیرین
سهم هزینههای خانوار در ترکیبهای مصرفی استفاده شده است .با محاسبۀ قیمتهای واقعری
از طریش تورمزدایی از مقدار هزینهها ،تغییر مقردار هزینرههرای مصررفی در طرول دورۀ مرورد
بررسی نشاندهندۀ تغییرات میزان مصرف خواهد بود .مقدار هزینههای واقعی مصرف از طریش
نسبت هزینهها در مقولههای مصرفی بر مقدار شاخص قیمت متنرارر هرر کردام از مقولرههرای
مصرفی به دست میآید.
متغیرهای مستقل در تبیین الگوی مصرف خانوارها در دو سطح مدلسرازی شردهانرد .در
سطح خانوار ،متغیرهای مستقل تحقیش به شرح زیر است:
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 ترتیبات زندگی خانوار 1،سن سرپرست خانوار ،وضعیت رفراهی خرانوار 2و خاسرتگاه
سکونتی.
 در سطح دوم ،متغیرهای نسل و دوره به صورت تقاطعی مدلسازی شده اسرت .ترأثیر
نسل و دوره (سطح دوم) در الگوی مصرف (سهم هزینرههرای مصررفی خروراک ،بهداشرت و
درمان ،مسکن و هزینههای مرتبب ،تحصیل و آموزش و ارتباطات) در قالب ترأثیرات تصرادفی
مدلسازی شده است .متغیر دوره شامل  30دوره از سال  1363-1392مدلسازی شرده اسرت.
متغیر نسل نیز  9نسل متولدین قبرل از سرال  ،1294متولردین  ،1294-1304متولردین -1314
 ،1305متولدین  ،1315-1324متولدین  ،1325-1334متولدین  ،1335-1344متولردین -1354
 ،1345متولدین  1355-1364و متولدین  1365-1374را شامل میشود.
مدل چندسطحی شبهپانل
به دلیل محدودیتهای مختلرف در گرردآوری دادههرای طرولی و پرانلی در بررسری تغییررات
اقتصادی و اجتماعی ،بهرهگیری از اطالعات آمارگیریهای خانواری مسرتقل مقطعری بره طرور
مکرر در یک دورۀ زمانی منظم (ساالنه یا کمتر از یک سرال) مریتوانرد در دسرتیابی بره نترایج
تحقیقات شبهطولی بسیار مفید باشد .با این که در چنین آمارگیریهایی ،خانوارهای متفاوتی در
 .1متغیر ترتیبات زندگی خانوار که مبین ترکیب خانوار است از طریش رابطۀ اعضای خانوار با سرپرست خانوار اندازهگیری شده است .متغیر
ترکیب خانوار در این پژوهش در قالب  5نوع ترکیب خانوار اندازهگیری شده است؛ خانوار تکنفرره ،خرانواده زنوشروهری بردون فرزنرد،
خانواده زنوشوهری با فرزند ازدواج نکرده ،خانوادۀ تکوالد و خانوادۀ گسترده.
 .2متغیر وضعیت رفاهی خانوار که نشاندهندۀ میزان برخورداری خانوارها از تسهیالت زندگی و امکانات رفراهی خرانوار اسرت ،ترکیبری از
امکانات مهندسی بهداشت ،وسایل منزل ،نوع تصرف منزل مسکونی ،تعداد اتاق در اختیار بوده است .به منظرور ایجراد ایرن متغیرر ،کردهای
متغیرهای مربو به امکانات و وسایل رفاهی خانوار ،نحوۀ تصرف منزل مسکونی ،تعداد اتاق در اختیار خانوار و نوع مصرالح مرورد اسرتفادۀ
منزل مسکونی وزن داده شده و سپ

با استفاده از مجموع وزن خانوار ،متغیر موقعیت اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده است .وزنهای مرورد

استفاده برای هر یک از متغیرها عبارتاند از :متغیرهای امکانات و وسایل رفاهی خانوار ،نمرۀ  3برای خانوارهایی که از اتومبیل برخوردارند و
نمرۀ  2برای خانوارهای برخوردار از هر کدام از امکانات و وسایل زندگی اختصاص داده شده است .در زمینرۀ متغیرر نحروۀ تصررف منرزل
مسکونی ،نمرۀ  6برای خانوارهای شهری که نوع تصرف منزل مسکونی عرصه و اعیان است ،نمرۀ  5برای خانوارهای شهری که نوع تصرف
منزل مسکونی اعیان است ،نمرۀ  2برای خانوارهای شهری که نوع تصرف منزل مسکونی اجارهای است و نمرۀ  1برای خانوارهایی کره نروع
تصرف منزل مسکونی به جز سه نوع مذکور است .نمرۀ  4برای خانوارهای روستایی که نوع تصرف منزل مسکونی عرصه و اعیان است ،نمرۀ
 3برای خانوارهای روستایی که نوع تصرف منزل مسکونی اعیان است ،نمرۀ  2برای خانوارهای روستایی کره نروع تصررف منرزل مسرکونی
اجارهای است و نمرۀ  1برای خانوارهایی که نوع تصرف منزل مسکونی به جز سه نوع مذکور است .در زمینۀ متغیر نوع مصالح مورد استفاده
منزل مسکونی؛ نمرۀ  :4اگر منزل مسکونی اسکلت واحد مسکونی فلزی و یا بتن آرمه باشد؛ نمرۀ  :3اگر منزل مسکونی از اسکلت آجر و آهن
یا سنگ و آهن باشد؛ نمرۀ  :2اگر منزل مسکونی از اسکلت آجر و چوب ،سنگ و چوب ،بلوک سیمانی با هر نوع سقف ،تمام آجر ،سنگ و
آجر و یا تمام چوب باشد؛ نمرۀ  :1اگر اسکلت واحد مسکونی از خشت و چوب و یا خشت و گل باشد.
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هر آمارگیری انتخاب میشوند ،به گونهای که امکان دنبالکردن هیچ یک از افراد در طول زمران
وجود ندارد ،ولی پیگیری افراد همگروه (افرادی که تاریخ تولد یکسان دارند) از یک آمارگیری
به آمارگیری دیگر امکانپذیر است .انجام مدلهای شبهپانلی از روشهای متفاوتی امکرانپرذیر
است اما روشی که لی 1و همکاران در قالب مدل چندسطحی برای انجام مدل شبهپانل معرفری
کردهاند بدون شک یکی از بهترین و جدیدترین روشهاسرت .مردلهرای چندسرطحی خطری
متقاطع با مدلسازی متغیرهای نسرل و دوره بره صرورت تقراطعی در سرطح دوم و متغیرهرای
اقتصادی و اجتماعی در سطح خانوار (سطح  )1امکان انجام مدل شبهپانل برای بررسی روندی
و طولی الگوی مصرف خانوار را فراهم ساخته است .مدلهای خطی چندسطحی تأثیرات ثابت
و تصادفی الگوی متقاطع از دو مدل فرعی تشکیل شده است :سطح ( 1سطح خانوار) یرا درون
سلول هر طبقه و سطح (2نسل*دوره) یا بین سلول طبقرات .در مردل سرطح خرانوار یرا مردل
درونسررلولی میررزان متغیررر تررابع برررای فرررد  iبرره واسررطۀ واحرردهای سررطح  2یعنرری  jو k
فرمولبندی شدهاند.

Yijk   0 jk   1 jk a1ijk   2 jk a 2ijk  ...   pjk a pijk  eijk
p

  0 jk    pjk a pijk  eijk
p 1

 pjk

ضرایب رگرسیونی سطح خانوار،

a pijk

متغیرهای پیشبین  pدر فرد  iدر سرلول jk

2
e
(دورۀ*نسل) ijk ،تأثیرات تصادفی سطح خانوار  ،واریان

eijk

یا واریان

سطح خانوار

است.
در مدلسازی چندسطحی این پژوهش به دلیل پیچیدهشدن مدل ،آثار تعاملی متغیرهای دوره و
نسل و همچنین تأثیرات تصادفی متغیرهرای دوره و نسرل کره برر حسرب دوره و نسرل تغییرر
میکنند ،مطمح نظر نبوده است؛ بنابراین ،مدل نهایی سطح دوم با در نظر گرفتن مروارد مرذکور
به ترتیب زیر خواهد بود:

1. Lee
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یافتههای تحقیق
در این بخش نتایج تحلیلهرای توصریفی رونرد تغییررات متغیرهرای مسرتقل و متوسرب سرهم
هزینههای مصرفی و تحلیلهای دو متغیره و چند متغیره تأثیر تغییرات سن سرپرسرت خرانوار،
خاستگاه سکونتی ،ترتیبات زنردگی و وضرعیت رفراهی خرانوار برر تغییررات الگروی مصررف
خانوارهای شهری و روستایی برای دورۀ  1363تا  1392بیان میشود .شکل  ،2رونرد تغییررات
سهم هزینههای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی را نشان میدهد .تغییررات نزولری سرهم
هزینههای خوراک در طرول دورۀ مرورد مطالعره ( )1392-1363از مهمتررین وجروه مشرترک
تغییرات الگوی مصرف است .با اتخاو رویکرد مقطعی میتوان دریافرت کره سرهم هزینرههرای
خوراک ،بهداشت و درمان خانوار روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری در سرطح براالتری
قرار دارد .در مقابل ،سهم هزینههای مرتبب با مسکن خانوار در خانوار شهری در سطح باالتری
قرار دارد .آنچه در روند تغییرات الگروی مصررف خانوارهرای شرهری و روسرتایی بره چشرم
میخورد ،افزایش شایان مالحظۀ سهم هزینههای ارتباطات خرانوار اسرت .اگرچره خانوارهرای
شهری از این حیث نسبت به خانوارهای روستایی از برتری برخوردارند ،ولری رونرد افزایشری
سهم این مقوله مصرفی در خانوارهای شهری و روستایی از همگرایی و توسرعۀ نسربتاً متروازن
آن حکایت دارد.

شکل  . 2روند تغییرات الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی طی دورۀ 1363-1392
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هزینههای مصرفی حمل و نقل ،پوشراک و کفرش ،خردمات فرهنگری ،لروازم خرانگی و
خدمات متفرقه که به صورت انباشتی در قالب سایر هزینهها طبقرهبنردی شرده اسرت .الگروی
همگرای تغییرات شهری و روستایی هزینههای مذکور نیز شایان توجه است .به عبرارتی ،سرهم
این هزینهها پ

از طی روندی افزایشی در اواسرب دورۀ مرورد مطالعره ،در سرالهرای پایرانی

روندی کاهشی را در پیش گرفته است .افزایش سهم هزینههای تحصیل و آمروزش در اواسرب
دورۀ مورد مطالعه و کاهش آن در سالهای پایانی دوره میتوانرد شراهدی برر ادعرای افرزایش
جمعیت تحت تعلیم و آموزش باشد.
همچنان که در بخش ادبیات نظری و پژوهشی نیز اشاره شد ،در کنار بسیاری از الگوهای
نظری که بیشتر بر جنبههای اقتصادی تغییرات مصرف تأکید دارند ،تغییرات ساختار جمعیت و
تغییرات اجتماعی از جمله حوزههای مطالعاتی است که بیشرک در تغییررات الگروی مصررف
مؤثر است .تغییرات ترتیبات زندگی خانوار /خرانواده طری دورههرای اخیرر یکری از مهمتررین
موضوعاتی است که در کنکاش تغییرات ساختار خانواده به آن اشاره میشود .در سالهای پ
از انقالب اسالمی ایران که مقارن با دورۀ مطالعه این پژوهش است ،تداوم برتری سهم خانوار/
خانوادههای زن و شوهری برا فرزنرد ازدواجنکررده در منراطش روسرتایی در مقایسره برا سرایر
الگوهای ترتیبات زندگی به چشم میخورد .بدون شک کاهش سهم خرانوادههرای گسرترده (از
 23درصد در سال  1363به  10درصد در سال  )1392و جایگزینی آن با خانوارهای ترکنفرره
(از  4درصد در سال  1363به  7درصد در سرال  )1392و زن و شروهری بردون فرزنرد (از 7
درصد در سال  1363به  12درصد در سال  ،)1392یکی از نشرانههرایی اسرت کره برر رهرور
ساختار سنی سالمند در مناطش روستایی داللت دارد .شکل  ،2نمای شماتیک این تغییرات را به
خوبی به تصویر میکشد.
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خانوار شهری

شکل  .3روند تغییرات ترتیبات زندگی خانوار مناطش شهری و روستایی طی دورۀ 1363-1392

روند تغییرات وضعیت رفاهی خانوارهرای شرهری و روسرتایی طری دورۀ ،1363-1392
همچنان که در شکل  4مشاهده میشود ،از روند رو به بهبود این شراخص در کشرور حکایرت
دارد .برتری سطح رفاه خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی در کل دورۀ مطالعه به
چشم میخورد .با وجود این ،روند تغییرات این شاخص از شکاف رفاهی خانوارهای روستایی
و شهری در ابتدای دوره و همگرای بیش از پیش مناطش شرهری و روسرتایی از نظرر وضرعیت
رفاهی حکایت دارد .این امر ،نشاندهندۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مناطش روستایی و امکران
بهرهمندی هرچه بیشتر روستاییان از امکانات رفاهی خانوار است.

شکل  .4روند تغییرات شاخص وضعیت رفاه خانوار به تفکیک مناطش شهری-روستایی طی دورۀ 1363-92
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جدول  ،1روند تغییرات الگوی مصرف خانوار را به تفکیک ترتیبات زندگی خانوار در
مناطش روستایی نشان میدهد .در حالت کلی میتوان گفرت الگروی مصررف خرانوار و رونرد
تغییرات آن بره تفکیرک ترتیبرات زنردگی خرانوار از تفراوت معنراداری برخروردار اسرت .در
خانوارهای تکنفرۀ روستایی و شهری ،هزینههای خوراک ( 42و  24درصد در سرال  )1392و
مسکن ( 59و  38درصد در سال  )1392مهمترین مقولههای مصرفی به شمار میروند .این مهم
همواره در دورۀ مطالعه غالب بوده است .این در حالی است که در خانوارهای گسرترده ،سرهم
هزینههای مسکن در مقایسه با سایر خانوارهای مورد مطالعه کمتر است .روند افرزایش شرایان
توجه سهم هزینههای بهداشت و درمان (افزایش از  4/8و  5/24درصد در سال  1363به  8/8و
 6/45درصد در سال  1392به ترتیب در مناطش روستایی و شرهری) از مهمتررین ویژگریهرای
الگوی مصرفی خانوارهای تکنفره است .روند افزایشی سهم هزینرههرای بهداشرت و درمران،
مسکن و ارتباطات و روند کاهشی هزینههای خوراک در خانوارهای زنوشوهری بدون فرزنرد
از مهمترین نتایج الگوی مصرف به تفکیک ترتیبات زندگی خانوار است.
جدول  .1روند تغییرات سهم هزینه های مصرفی خانوارهای مناطش شهری و روستایی به تفکیک ترتیبات زندگی
خانوار طی دورۀ 1363-1392
خوراک
روستایی
شهری

درمان
روستایی
شهری

1363
1373
1383
1392

30.6
24.9
26.5
24.2

45.5
40.3
44.3
42.8

5.24
4.6
6.56
6.45

4.82
5.63
8.15
8.86

1363
1373
1383
1392

37.4
30.6
30.3
27.3

52.9
51.4
45.6
45.3

4.59
4.34
5.98
7.36

4.91
6.84
8.57
8.3

1363
1373
1383
1392

41.2
34.6
32.6
29.7

56.1
52.5
45.4
45.6

4.52
4.68
4.95
6.45

4.65
4.78
5.51
5.44

1363
1373
1383
1392

37.6
31.3
30.7
27.4

52.7
48.2
45.1
46.5

4.94
4.51
5.54
5.67

4
4.94
6.75
5.74

1363
1373
1383
1392

40.2
34.8
33.4
31.8

56
52.4
46.8
46.9

4.48
4.76
5.76
6.57

4.59
5.31
5.94
7.21

مسکن
روستایی
شهری

تحصیل و آموزش
روستایی
شهری

خانوار تکنفره
0.5
34
49.9
0.66
43.5
62.2
0.65
35.1
55.5
0.7
38.4
59.7
خانوادۀ زنوشوهری بدون فرزند
0.07
0.54
23.9
39.5
0.03
0.37
29.4
51.5
0.08
0.68
26
43.5
0.17
0.7
29
47.2
خانوادۀ زنوشوهری با فرزند ازدواجنکرده
1.43
1.8
16.4
31.9
1.79
2.28
22.9
41.8
1.26
2.4
20.8
34.8
1.69
2.96
23.4
40.7
خانوادۀ تکوالد
1.64
1.86
22.8
38.8
2.36
2.36
25.8
47.6
1.06
2.4
24.7
42.4
1.88
2.65
26.2
47
خانوادۀ گسترده
1.09
1.61
15.1
31.7
1.25
1.87
20.6
41.7
0.86
1.81
18.8
36.1
1.6
2.55
20.3
39.9
0.14
0.01
0.09
0.05

ارتباطات
روستایی
شهری

سایر
روستایی
شهری

0.16
0.19
0.93
2.53

0.01
0.02
0.67
2.04

13.5
7.5
9.8
6.5

15.6
10.6
11.7
7.8

0.17
0.31
0.94
3.87

0.02
0.04
0.64
3.62

17.8
13.2
18.6
13.6

18.2
12.3
19.1
13.7

0.15
0.26
1.05
4.36

0.02
0.07
0.74
4.49

20.4
16.4
24.2
16.8

21.4
17.9
26.3
19.3

0.18
0.26
1.1
4.1

0.03
0.12
0.91
4.26

16.6
14
18
13.2

18.8
18.6
21.5
15.5

0.19
0.29
1.08
4.28

0.02
0.07
0.71
4.58

21.5
16.6
21.9
14.8

23.2
20.4
26.9
19.4
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در خانوارهای زنوشوهری با فرزند ازدواجنکرده ،هزینههای خوراک اگرچه غالربتررین
مقولۀ مصرفی خانوار است اما در طول سالهای پایانی مطالعه ،روند کاهشری داشرته اسرت .در
مقابل سهم هزینههای حمل و نقل ،خدمات فرهنگی ،لروازم خرانگی ،پوشراک و کفرش کره در
قالب مقولۀ سایر طبقهبندی شده ،افزایش یافته است .الگوی مصرف خانوادههای زنوشروهری
با فرزند ازدواجنکرده شباهت زیادی با خانوادههای ترکوالرد دارد .کراهش سرهم هزینرههرای
خوراک (از  56به  47درصد و  40درصد به  32درصد به ترتیب در مناطش روستایی و شهری)
و افزایش سهم هزینههای ارتباطات (از  0/02به  4/6درصد و  0/2به  4/28درصد به ترتیب در
مناطش روستایی و شهری) از مهمترین ویژگیهای الگوی مصرف خانوادههای گسترده است.
الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک سن سرپرسرت خرانوار (جردول
 )2نشان میدهد که در بین خانوارهای جروانسرپرسرت در طرول زمران از سرهم هزینرههرای
خوراک (از  50به  45درصد و  43به  29درصد به ترتیب در مناطش روستایی و شهری) و سایر
هزینهها (حمل و نقل ،خدمات فرهنگی ،لوازم خانگی ،پوشاک و کفش) کاسته شده و بر سرهم
هزینههای مسکن و ارتباطات افزوده شده است .در خانوارهای میانسرالسرپرسرت نیرز الگروی
مصرف هزینهها با خانوادههای جوانسرپرست تقریباً یکنواخرت اسرت برا ایرن تفراوت کره در
خانوادههای میانسالسرپرست عالوه برر هزینرههرای مسرکن و ارتباطرات ،برر سرهم هزینرهای
تحصیل و آموزش نیز افزوده میشود (به دلیل وجود فرزندان در سن تحصیل خانوارها).
جدول  .2روند تغییرات سهم هزینه های مصرفی خانوار شهری و روستایی به تفکیک سن سرپرست خانوار طی
دورۀ 1363-1392
خوراک
روستایی
شهری

درمان
روستایی
شهری

1363
1373
1383
1392

42.8
37.2
33.6
29

49.9
50.7
44.1
44.5

4.5
4.4
5.1
5.4

5.1
5.5
5.7
5.3

1363
1373
1383
1392

40
33.9
32.1
29.5

56.4
52.1
45.3
45.4

4.6
4.6
4.9
5.5

4.5
4.8
5.6
5.7

1363
1373
1383
1392

36.1
30.4
30.5
26.7

55.5
50.5
47.5
46.6

5.3
5
7
7.8

4.6
5.8
7.6
8.6

تحصیل و آموزش
مسکن
روستایی
شهری
روستایی
شهری
خانوار جوانسرپرست
0.61
0.93
18.6
28.2
0.71
1.29
23.5
38.4
0.34
1.59
22.3
33.8
0.6
1.75
25.2
41.3
خانوار میانسالسرپرست
1.45
1.89
16.6
33.2
1.85
2.32
22.9
42.7
1.27
2.46
20.8
35.7
1.7
2.85
23.9
41.4
خانوار سالمندسرپرست
0.49
0.72
23.5
44.6
0.58
1.02
29.5
52.4
0.61
0.81
24.7
47.7
0.68
1.16
29.2
52.3

ارتباطات
روستایی
شهری

سایر
روستایی
شهری

0.1
0.13
0.95
4.73

0.04
0.06
0.52
4.53

23.4
18.4
25
17.8

25.8
19.5
27.1
19.9

0.17
0.28
1.09
4.34

0.02
0.07
0.78
4.45

20.2
16.2
23.8
16.4

21
18.2
26.2
18.8

0.2
0.31
0.89
2.97

0.01
0.04
0.7
3.19

13.1
10.9
13.1
9.1

16
13.6
18.8
11.8
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در خانوارهای سالمندسرپرست با کاهش هزینههای خوراک (از  55به  46درصد و  36به
 27درصد به ترتیب در مناطش روستایی و شهری) و سرایر هزینرههرا (حمرل و نقرل ،خردمات
فرهنگی ،لوازم خانگی ،پوشاک و کفش) بر سهم هزینههای بهداشت و درمان و مسکن افرزوده
میشود .در مجموع الگوی مصرف خانوارهای روستایی به تفکیک سن سرپرست خانوار نشران
میدهد که برا تغییررات سراختار سرنی سرالمند ،ترجیحرات مصررفی خرانوار تغییررات شرایان
مالحظهای را به خود میگیرد .به طوری که سهم هزینههای بهداشرت و درمران در طرول دورۀ
مطالعه در مناطش روستایی و شهری به دوبرابر افزایش یافته است.
وضعیت رفاهی خانوار یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که در الگروی مصررف
خانوار روستایی نقش تعیینکنندهای دارد .جدول  ،3تغییرات الگوی مصرف خرانوار شرهری و
روستایی را در قالب سه گروه خانوار با وضعیت رفاهی متفاوت نشان میدهرد .در خانوارهرای
که از وضعیت رفاهی پایینتری برخوردارنرد ،سرهم هزینرههرای مسرکن و خروراک مهمتررین
مقولههای مصرفی به شمار میرود .افزون بر این ،در ایرن خانوارهرا در طرول دورۀ مطالعره از
هزینههای خوراک کاسته و بر سهم هزینههای مصرفی مسکن و ارتباطات افزوده شده است.
جدول  .3روند تغییرات سهم هزینههای مصرفی به تفکیک وضعیت رفاهی خانوار
مسکن

ارتباطات

سایر

تحصیل و آموزش

خوراک

درمان

1.05

0.03

17.5

1.31

0.05

14

1363

51.6

4.51

25.3

1373

46.6

5.17

32.9

0.58

18.3

1383

41.4

6.61

32

1.04

3.53

12.5

1392

37.6

6.05

39

1.34

وضعیت رفاهی پایین

وضعیت رفاهی متوسب
1363

48

4.56

25.5

1.46

0.08

20.4

1373

41.3

4.85

35.5

1.83

0.18

16.4

1383

37.1

5.34

32.2

1.59

0.93

22.9

1392

33.4

6

38.5

2.02

4.26

15.8

وضعیت رفاهی باال
1363

39.4

4.94

29

1.8

0.22

24.7

1373

33.6

4.32

39.8

2.4

0.37

19.6

1383

31.5

4.6

30.1

2.83

1.33

29.7

1392

28.9

5.7

37.3

3.47

4.68

19.9
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در بین خانوارهای با وضعیت رفاهی باال ،کاهش چشمگیر سهم هزینرههرای خروراک برا
افزایش سهم هزینههای تحصیل و آموزش ،ارتباطات توأم بوده است.
نتایج تحلیل چندمتغیره در قالب مدل چندسطحی در جدول  1مرنعک

اسرت .ترأثیرات

تصادفی برآوردشده در تبیین الگوی هزینههای مصرفی خانوارهای روستایی نشان میدهرد کره
متوسب هزینههای خوراک ،بهداشت و درمان ،مسکن و هزینرههرای مررتبب برا آن ،تحصریل و
آموزش و ارتباطات خانوارهرای شرهری و روسرتایی در دورۀ  1363-1392تفراوت معنراداری
دارد .مقدار ضریب کوواریان

متغیر دوره در سهم هزینههای مصرفی مسکن ( ،)8/96خروراک

( ،)7بهداشت و درمان ( ،)0/26ارتباطات ( )1/6و تحصریل و آمروزش ( )0/1از ترأثیر معنرادار
دورههای مورد بررسی در سهم هزینههای مصرفی خرانوار شرهری و روسرتایی حکایرت دارد.
بیشترین تأثیر متغیر دوره به ترتیب مرتبب با هزینههای مصرفی مسکن و خوراک اسرت .مقردار
ضریب کوواریان

متغیر نسل نیز از تفراوت نسرلی الگوهرای مصررف خانوارهرای روسرتایی

حکایت دارد .تأثیر متغیر نسل در هزینههای مصرفی خانوار شهری و روسرتایی بره ترتیرب بره
هزینههای بهداشرت و درمران ( ،)22/3خروراک ( ،)4/7مسرکن و هزینرههرای مررتبب (،)3/08
تحصیل و آموزش ( )0/48و ارتباطات ( )0/1اختصاص دارد.
نقش متغیر ترتیبات زندگی خانوار در سهم هزینههای مصرفی خوراک نشان میدهرد کره
خانوارهای تکنفره ( ،)-11/6خانوادۀ زنوشوهری بدون فرزند ( )-4/52و تکوالد ( )-4/3در
مقایسه با خانوادۀ گسترده به ترتیرب در سرهم هزینرههرای مصررفی خروراک ترأثیر معنرادار و
معکوسی دارد .سن سرپرست خانوار با ضریب معنادار و معکوس ،در سهم هزینههای خروراک
تأثیر کاهشی دارد؛ به عبارت دیگرر ،برا افرزایش سرن سرپرسرت خرانوار زمینرۀ کراهش سرهم
هزینههای خوراک خانوار فراهم میشود .مقدار ضریب تأثیر متغیر وضعیت رفراهی خرانوار در
سهم هزینههای خوراک ( )-0/6حکایت از این دارد که با افزایش وضعیت رفاهی خانوار سرهم
هزینههای خوراک خانوار به عنوان مهمترین کاالی اساسی خانوار کاهش مییابرد .خانوارهرای
شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی تأثیر معکوس و کاهنده در سهم هزینرههرای خروراک
خانوار داشته است .سهم هزینههای بهداشت و درمان سرن سرپرسرت خرانوار نقرش مثبرت و
افزایشی در سهم هزینههای بهداشت و درمان دارد؛ به عبارت دیگر ،با افزایش سرن سرپرسرت
خانوار بر سهم هزینههای بهداشت و درمان افزوده میشرود .وضرعیت رفراهی خرانوار نیرز برا
ضریب  -0/04بر سهم بهداشت و درمان نقش معکروس دارد؛ بره عبرارت دیگرر ،برا بهبرودی
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وضعیت رفاهی خانوار از سهم هزینههای بهداشرت و درمران کاسرته مریشرود .بررسری نقرش
ترتیبات زندگی خانوار نشان میدهد که در سهم هزینرههرای بهداشرت و درمران ،خانوارهرای
تکنفره و زنوشوهری با فرزند ازدواجنکرده تأثیر مستقیم و افزایشی و خانوادههای تکوالد و
زنوشوهری و با فرزند ازدواجنکرده در مقایسره برا خرانوادۀ گسرترده ،نقرش کاهشری دارنرد.
خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی در سهم هزینههای بهداشت و درمان تأثیر
افزایشی دارند.
جدول  . 1برآوردهای مدل چندسطحی در بررسی نقش متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی در تبیین تغییرات
الگوی مصرف خانوار
تأثیرات تصادفی

بهداشت و درمان

خوراک

مسکن و هزینههای مرتبب

تحصیل و آموزش

ارتباطات

ضریب کوواریان

خطای معیار

ضریب کوواریان

خطای معیار

ضریب کوواریان

خطای معیار

ضریب کوواریان

خطای معیار

*116885

206

*52614

92.8

*137297

242

*7214

12.7

*1891

3.3

باقیمانده

ضریب تأثیر

خطای معیار

ضریب تأثیر

خطای معیار

ضریب تأثیر

خطای معیار

ضریب تأثیر

خطای معیار

ضریب تأثیر

عرض از مبدأ

*64.7

0.9

*4.76

0.31

*11.58

0.83

*0.8

0.24

**0.66

خطای معیار

تأثیرات ثابت

ضریب کوواریان

دوره

*7

2.4

*0.28

0.07

*8.96

2.44

*0.1

0.03

*1.6

0.42

خطای معیار

نسل

**4.7

1.9

*22.25

10.2

**3.08

1.5

**0.48

0.24

**0.1

0.05

0.26

خاستگاه سکونتی
شهری

*-8.66

0.046

*0.06

0.03

*14.87

روستایی

0.05

*0.23

0.01

*-0.12

0.005

مرجع

سن سرپرست خانوار

*-0.001

0

*0.0008

0

*0.002

0

*-0.0003

0

*-0.0001

0

وضعیت رفاهی خانوار

*-0.6

0.002

*-0.04

0.001

*0.17

0.002

*0.05

0

*0.03

0

*-4.52

0.09

*-0.6

0.06

*7.5

0.1

*0.29

0.02

*0.08

0.01

خانوار تکنفره

*-11.6

0.1

*0.5

0.07

*1.5

0.11

*-0.89

0.02

*-0.22

0.01

خانوادۀ زن و شوهر بدون فرزند

*-4.3

0.08

*0.66

0.05

*7.1

0.08

*-1.26

0.02

*-0.21

0.01

خانوادۀ زن و شوهری با
فرزند ازدواجنکرده

ns- 0.09

0.05

*-0.36

0.03

*1.1

0.05

*0.21

0.01

*-0.07

0.006

ترتیبات زندگی خانوار
خانوادۀ تکوالد

خانوادۀ گسترده

مرجع

* معناداری در سطح  1درصد خطا ** معناداری در سطح  5درصد خطا

نتایج نشان میدهد وضعیت رفاهی خرانوار و سرن سرپرسرت خرانوار در افرزایش سرهم
هزینههای مسکن خانوار تأثیر مثبتی دارد .به عبارتی با افزایش سن سرپرست خانوار و افرزایش
سطح رفاه خانوار بر سهم هزینههای مسکن خانوار افزوده میشود .در انرواع مختلرف ترتیبرات
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زندگی خانوار نقش این متغیر مستقیم و مثبت بوده است ولی تفاوت مقردار ضررایب ترأثیر ،از
اهمیت این تأثیرگذاری حکایت دارد .خانوادههای تکوالد ،زنوشوهری بدون فرزنرد ،خرانوار
تکنفره و خانوادۀ زنوشوهری با فرزند ازدواجنکرده به ترتیب بیشترین ضریب تأثیر مثبرت را
داشتهاند .باالبودن سهم هزینههای مسکن در خانوارهرای شرهری سربب شرده اسرت ترا ترأثیر
خاستگاه سکونتی در سهم هزینههای مسکن مثبت و در سطح باالیی ( )14/87برآورد شود.
در هزینههای تحصیل و آموزش و ارتباطات ،جهت ضریب ترأثیر متغیرر سرن سرپرسرت
خانوار از تأثیر معکوس این متغیر حکایت دارد .تأثیر معکوس خانوار تکنفره و خرانوادۀ زن و
شوهری بدون فرزند و در مقابل تأثیر مستقیم خانوادههای تکوالد و زن و شروهری برا فرزنرد
ازدواجنکرده در سهم هزینههای تحصیل و آموزش در مقایسه با خانواده گسترده نشان میدهرد
که وجود جمعیت الزمالتعلیم و در حال تحصیل در خانواده سبب میشرود ترا بخشری از سربد
مصرفی خانوار به هزینههای تحصیل و آموزش تخصیص یابد .ترأثیر مثبرت منراطش شرهری در
سهم هزینههای تحصیل و آموزش از باالبودن سهم این هزینهها در مناطش شهری در مقایسه برا
مناطش روستایی حکایت دارد .مقایسه مقدار آکائیکۀ مدل شبهپانل در مردل صرفر (بردون ورود
متغیر مستقل) و مدل نهایی (با ورود متغیرهای مستقل) در مقولههای مصرفی مرورد مطالعره از
کاهش این مقدار در مدل نهایی و برازش مطلوب مدل نهایی شبهپانل حکایت دارد.
بحث و نتیجهگیری
کشور ایران در سالهای اخیر تغییرات جمعیتری بریسرابقهای را تجربره کررده اسرت کره ایرن
تغییرات موجب بروز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیشرماری شرده و زمینره را بررای طررح
موضوعات میانرشتهای فراهم ساخته است .همزمان برا ترأثیرات متقرابلی کره برین مؤلفرههای
پویایی جمعیت (باروری و مرگومیر و مهاجرت) و عوامل اقتصادی و اجتمراعی وجرود دارد،
مهمترین تأثیر ساختار جمعیت بر موضوعات اقتصادی و اجتماعی بر تغییرات ساختار سرنی در
سطح کالن و تغییرات جمعیتی خانوار در سطح خرد مبتنی است .یکی از مهمترین موضروعات
میانرشتهای اقتصاد و جمعیت که از تغییرات جمعیت تأثیرپذیر بوده ،تغییرات الگروی مصررف
است.
همزمان با تغییرات جمعیتی که در سطح ملی در سه دهۀ اخیر رخ داده است ،کنکاشی در
ویژگیهای اجتماعی و جمعیتری منراطش شرهری و روسرتایی از تغییررات اساسری در سراختار
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اجتماعی و جمعیتی این مناطش حکایت دارد .تغییرات ساختار سنی عمردتاً بره سربب تغییررات
شگرف باروری و روندهای مهاجرتهای روستا -شهری ،تغییرر در ترتیبرات زنردگی خرانوار،
کاهش مرگومیر و افزایش امید زنردگی نشران از ایرن واقعیرت دارد کره منراطش روسرتایی در
مقایسه با مناطش شهری ،تغییرات ساختاری جمعیتی سریعتری را تجربه کردهاند .این امر سربب
شده است تا تأثیرپذیری متغیرهای اقتصادی و اجتمراعی از تغییررات جمعیتری حتری بیشرتر از
مناطش شرهری احسراس شرود .تروأم برا ایرن تغییررات ،تغییررات اساسری در الگروی مصررف
خانوارهای روستایی و شهری فرض ارتبا تنگاتنگ میان الگروی مصررف خرانوار و تغییررات
جمعیتی را بیش از پیش تقویت میکرد .باالخص اینکه این مهم ،در تحقیقات مختلف به اثبات
رسیده است .مطالعۀ روابب جمعیت و الگوی مصرف از آن حیث ضرورت دارد که با شرناخت
الگوهای مصرف به تفکیک گروههای اجتماعی و جمعیتی زمینۀ مردیریت جمعیتری مصررف و
تخصیص بهینۀ منابع محدود را که یکی از مهمترین مسائل کنونی اقتصاد ایران به شمار میرود
فراهم میسازد .از این رو این مقاله سعی بر این داشته است تا نقش تغییررات جمعیتری منراطش
روستایی و شهری و خانوارهای روستایی و شهری را در قالب مدلی طولی و زمانمنرد بررسری
کند .به منظور نیل به این هدف از دادههای پیمایش هزینه و درآمد خانوار طی دورۀ 1363-92
استفاده و مدل شبهپانل در قالب مدل چندسطحی متقاطع بهکاربرده شده است.
نتایج مدل چندسطحی نشان میدهد که متغیر نسل و دوره به عنوان متغیرهای سطح دوم،
بر متوسب سهم هزینههای مصرفی خانوار در همۀ مقولههرای مصررفی ترأثیر معنراداری دارنرد.
مقدار ضریب کوواریان

دوره نشان میدهد کره ترأثیر دوره بره ترتیرب در سرهم هزینرههرای

مسکن ،خوراک ،بهداشرت و درمران ،تحصریل و آمروزش و ارتباطرات خرانوار بیشرتر اسرت.
همچنین مقدار ضریب کوواریان

متغیر نسل نشران مریدهرد کره ترأثیر ایرن متغیرر در سرهم

هزینههای خوراک ،مسکن و ارتباطات در مقایسه با سایر هزینههای بیشرتر بروده اسرت .نسرل
جدید (متولدین مابعد سال  )1355بر هزینههای خوراک ،تحصیل و آموزش تأثیر کاهشی و برر
هزینههای ارتباطات و مسکن و هزینههای مرتبب تأثیر افزایشی دارد؛ به عبارت دیگر ،این نسل
در مقایسه با سایر نسلها هزینههای خوراک و تحصیل کمتر و هزینههای ارتباطرات و مسرکن
باالتری دارد .در مقابل ،تعلش به نسل سالمند بر هزینههای خوراک و بهداشرت و درمران ترأثیر
افزایشی دارد .این به این معناست که اگر چه زمینههای برخورداری از الگروی خراص مصررف
برای همۀ نسل فراهم بوده است ولی به دلیل تجربیات مشترک نسلی در برخی نسلها تررجیح
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مصرفی در مقایسه با نسلهای دیگر متفاوت بوده است .تأثیر معکوس خانوارهای ترکنفرره و
خانوادههای زنوشوهری بدون فرزند در مقایسه با خانوادههای گسرترده در سرهم هزینرههرای
خوراک ،تحصیل و آموزش و ارتباطات و در مقابل تأثیر معکوس آن در سهم هزینههای مسکن
و بهداشت و درمان میتواند شاهدی بر ادعای تأثیر ترتیبات زندگی و تغییرات الگوی مصررف
خانوار باشد که تا حدودی از ساختار سنی متأثر است؛ به عبارت دیگرر ،برا تغییررات ترتیبرات
زندگی خانوار تغییراتی در الگوی مصرف خانوار شکل میپذیرد .هر چقدر به خانوارهای تک-
نفره و زنوشوهری بدون فرزند افزوده میشود از سهم هزینههای خوراک ،تحصیل و آمروزش
و ارتباطات خانوار کاسته شده و بر هزینههای بهداشت و درمان و مسکن با آن افزوده میشود.
تأثیر منفی سن سرپرست خانوار در سهم هزینههای مصرفی خوراک ،تحصیل و آمروزش
و ارتباطات و در مقابل تأثیر مثبت این متغیر در سهم هزینههرای مسرکن و بهداشرت و درمران
میتواند نشاندهندۀ این واقعیت باشد که هرچقدر الگوی سنی سرپرسرتان خانوارهرای منراطش
روستایی و شهری به الگوی سنی جوان تغییر کند ،بر سهم هزینههرای ارتباطرات و تحصریل و
آموزش افزوده میشود .این امر نشان از این واقعیت دارد که در بستر گذار سرنی جمعیرت بره
جوانی و سالمندی ،الگوی قالب مصرف در کشور را تحتالشعاع قرار میدهد.
خاستگاه سکونتی مهمترین متغیری است که بر میزان تخصیص سبد هزینهای خرانوار بره
مقولههای متفاوت مصرفی تأثیر قابل توجهی دارد .نتایج نشان داد که خوراک مهمتررین کراالی
ضروری خانوار است که تعلش به خاستگاه سکونتی روستایی تأثیر مثبتی در افزایش آن دارد؛ به
عبارت دیگر ،در مناطش روستایی در مقایسره برا منراطش شرهری بخرش قابرل تروجهی از سربد
هزینهای خانوار به خوراک اختصاص دارد .این در حالی است که در مناطش شهری ،هزینههرای
مسکن سهم غالب سبد هزینهای را داراسرت .تعلرش بره خاسرتگاه سرکونتی شرهری زمینهسراز
افزایش سهم هزینههای تحصیل و آموزش ،مسکن و بهداشت و درمان است.
مودیگیلیانی در بررسی چرخۀ زندگی مصرف بیان کررد در چرخرۀ زنردگی ،مصررف برا
روند افزایشی بطئی مواجه است .همچنین نشران داد کره درآمرد در چرخرۀ زنردگی در سرنین
فعالیت اقتصادی به اوج خود رسیده و بنابراین برآیند درآمد براال در سرنین فعالیرت و کراهش
درآمد در سنین کودکی و سرالمندی و همچنرین تحقرش رونرد افرزایش بطئری مصررف مقردار
پ انداز فرد را مشخص خواهد کرد .با تعمیم نظریۀ مودیگیلیانی در سطح کالن میتوان گفت
با استقرار فاز جوانی و میانسالی در بستر گذار ساختار سرنی زمینرۀ افرزایش درآمرد و کراهش
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مصرف فراهم میشود .نتایج این تحقیش نشان داد که مصرف در چرخۀ زندگی در مقولرههرای
مصرفی مورد مطالعه از الگوی متفاوتی برخوردار اسرت و لزومراً رونردی خطری نردارد .سرهم
هزینههای مصرفی ارتباطات و تحصیل و آموزش در سبد خرانوار در دورۀ جروانی و میانسرالی
افزایش و سپ

در دورۀ سالمندی کاهش مییابد .سهم هزینههای بهداشت و درمان در چرخرۀ

زندگی روند افزایشی خطی دارد.
نظریهپردازان جامعهشناسی مصرف در بررسی زمینههای اجتماعی الگوی مصرف بر نقش
تمایزات اجتماعی تأکید ویژهای داشتهاند .در حقیقت سؤال اصرلی جامعرهشناسران در بررسری
الگوی مصرف این بوده است که چگونه گروههای خاص به ویژه طبقات اجتماعی و اقتصرادی
از میان سایر چیزها انواع کاالهای مصرفی را به کار میگیرند تا روش زندگی مجرزای خرود را
مشخص کنند و خود را از دیگران متمایز سازند؛ بنابراین ،یکی از مهمترین مفروضات مطرروح
در جامعهشناسی این بوده است که میزان و ترکیرب مصررف در برین گرروههرای اجتمراعی از
الگوی متفاوتی تبعیت میکند .مفهوم نسل از متغیرهایی است که در ادبیات پژوهشی اجتمراعی
همواره به عنوان ویژگی مطرح میشود که بازنمودی از تجربیات مشترک اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی نسلی است؛ بنابراین ،افرادی که به یک نسل موالید همسران تعلرش دارنرد از تجربیرات
مشترکی برخوردارند که میتواند زمینهساز انجام کنشهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی باشرد.
در زمینۀ الگوی مصرف نیز فررض برر ایرن اسرت کره تجرارب نسرلی مشرترک مریتوانرد در
برخورداری از الگوی تقریباً همسان مصرفی مؤثر باشد .نتایج این پژوهش نشان داد که افررادی
که از سطح رفاه مشترکی برخوردارند ،الگوی مصرفی نسربتاً همسرانی دارنرد .تفراوت معنرادار
نسلی در سهم هزینههای مصرفی خوراک ،مسکن ،بهداشرت و درمران ،تحصریل و آمروزش و
ارتباطات در این پژوهش بر نقش وجود تأثیر تجربیات نسلی در الگوی مصرف صحه گذاشرته
است.
نتایج ایرن مقالره نشران داد کره بخرش شرایان تروجهی از تغییررات در الگروی مصررف
خانوارهای شهری و روستایی ،متوجه تغییر ساختار سنی ،ترتیبات زنردگی خرانوار و وضرعیت
رفاهی خانوار بوده است .از این رو ،پیشنهادهای زیر با هدف فراهمسازی زمینههرای شرناختی
جهت انجام سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی ارائه میشود:
 نتایج نشان داد که گذشته از تفاوتهای مقطعی الگوی مصررف خرانوار بره تفکیرک
ترتیبات زندگی و تغییرات آن در طی دورۀ مرورد مطالعره ،زمینرۀ تغییررات الگروی مصررف و
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ترجیحات مصرفی فراهم شده اسرت .خانوارهرای ترکنفرره کره عمردتاً خانوارهرای سرالمند-
سرپرستاند ،با کاهش قابل توجه در هزینههای خوراک و افزایش شایان توجه در سهم هزینه-
های مسکن و بهداشت و درمان مواجه بودهاند .این تغییرات با الگوی متفراوت در سرایر انرواع
ترتیبات زندگی خانوار نیز مشراهده مریشرود؛ بنرابراین ،هرر گونره سیاسرتگرذاری در زمینرۀ
تخصیص منابع و اعمال اقدامات حمایتی در مناطش شهری و روستایی بایستی تغییرات سراختار
ترتیبات زندگی را مطمح نظر قرار دهد.
 با توجه به نقش مهم سن و ساختار سنی در الگوی مصرف خانوار با تکیه برر نترایج
این مقاله و با عنایت به گذار ساختار سنی به ساختار سنی سرالخورده در کشرور ،برا تکیره برر
اطالعات پیشبینیهای جمعیتی انجامشده ،لزوم توجه به ساختار سنی خانوار در برنامهریزی و
اعمال سیاستهای مداخلهای اقتصادی و اجتماعی گوشزد میکند .نتایج نشان داد که برا تغییرر
ساختار سنی خانوار به ساختار سالخورده ،سهم هزینههای خروراک کراهش و در مقابرل سرهم
هزینههای مسکن و همچنین بهداشت و درمان افزایش مییابد؛ بنابراین ،سیاستهرای حمرایتی
که برای تخصیص منابع و کاالها در منراطش شرهری و روسرتایی انجرام مریشرود ،بایسرتی برر
شناخت الگوی مصرف به تفکیک ساختار سنی خانوار مبتنی باشد.
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