
 
 

 
 

بررسی نقش عوامل اجتماعی و جمعیتی در تغییرات الگوی مصرف 

  خانوارهای شهری و روستایی ایران
 

 4حسین راغفر و 3صادقیرسول  ،2، محمود قاضی طباطبایی1*محمد شیری
 09/12/1394تاریخ پذیرش:  - 17/06/1394تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

از تغییرات اجتماعی و جمعیتی بسیار  موضوعاتی است که نیترمهمتغییر الگوی مصرف خانوار در ایران یکی از 

ۀ تخصیص منابع محدود کشور و مدیریت جمعیتی الگوی مصرف خانوارهای مسئلتأثیر پذیرفته است. توجه به 

از اهمیت باالیی برخوردار باشد.  بر آن مؤثرکشور سبب شده است تا بررسی تغییرات الگوی مصرف و عوامل 

الگوی مصرف خانوارهای روستایی و شهری بوده  هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر پویایی جمعیت بر تغییرات

به منظور نیل به اهداف این مقاله از روش تحلیل ثانویه، با تکیه بر اطالعات هزینه و درآمد خانوارهای  ت.اس

در بررسی نقش تغییرات جمعیت در  استفاده شده است. همچنین 1363-1392شهری و روستایی طی دورۀ 

به کار برده  مندمدلی زمان پانل در قالب مدل چندسطحی تقاطعی برای انجامتغییرات الگوی مصرف، مدل شبه

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 

های موالید ها و نسلشان داد که الگوی مصرف خانوار در دورهپانل نداری دارد. همچنین، نتایج مدل شبهمعنا

های شوهریِ بدون فرزند در مقایسه با خانوادهوهای زننفره و خانوادهداری دارد. خانوارهای تکتفاوت معنا

های های خوراک، تحصیل و آموزش و ارتباطات تأثیر معکوس و در مقابل در سهم هزینهگسترده در سهم هزینه

های خوراک، سکن و بهداشت و درمان تأثیر مستقیم و مثبتی دارند. با افزایش سن سرپرست خانوار سهم هزینهم

یابد. های مسکن و بهداشت و درمان خانوار افزایش میتحصیل و آموزش و ارتباطات کاهش و سهم هزینه

و بهداشت و درمان تأثیر کاهشی  های خوراکای خانوار به مقولهوضعیت رفاهی خانوار در میزان تخصیص هزینه

 و بر مسکن، ارتباطات و تحصیل و آموزش تأثیر افزایشی دارد.
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 و بیان مسئله مقدمه

است که تحقیقات مختلف با تکیه برر رویکردهرای  بعدیالگوی مصرف خانوار موضوعی چند

ها و تمایزات الگوی مصرف افراد جامعه اند. تفاوتمختلف اقتصادی و اجتماعی به آن پرداخته

ی همچون نظریات بوردیرو، شناختجامعهاز موضوعاتی بوده است که برخی رویکردهای نظری 

یه بر نظریات مرذکور بره بررسری نقرش اند. تحقیقات مختلف با تکوبلن و وارد به آن پرداخته

انرد. در کنرار اتخراو رویکررد ی اقتصادی و اجتماعی در سطح فرد و خانوار پرداخترههایژگیو

ی و سطح خرد در بررسی نقش عوامل مختلف اقتصرادی و اجتمراعی برر الگروی شناختجامعه

حروزۀ  مصرف، توجه به تغییرات جمعیتی در الگوی مصرف برر غنرای علمری تحقیقرات ایرن

 مطالعاتی خواهد افزود.

ومیر و مهاجرت رشد، ساختار سنی، باروری، مرگ پویایی جمعیت و ابعاد آن یعنی میزان

بره شرد ت مترأثر از محریب و بسرتر اجتمراعی در حرال تغییرر  هرچندو پویایی ترکیب خانوار 

سرعۀ اجتمراعی، ها خود، ابعاد مختلف توسعه نظیر توسعۀ اقتصرادی، توپیرامونی خودند، اما آن

 کنرار تغییررات دهند. پویرایی جمعیرت درتوسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار را تحت تأثیر قرار می

تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی در پری داشرته باشرد. ساختار و ترکیب خانوار می

رف یکی از پیامدهای اقتصادی این تغییرات، تغییر در میزان مصرف کرل و تغییرر الگروی مصر

 است.

انرداز و مدیریت مصرف و تالش برای اصالح الگوی مصرف و به تبرع آن افرزایش پر 

( معتقد است 1383) 1های توسعۀ اقتصادی است. برانسونترین زمینهگذاری یکی از مهمسرمایه

، در اقتصاد سبب انتقال مسیر رشرد اقتصرادی اندازپ کاهش مصرف و به تبع آن افزایش نرخ 

اندازۀ متغیرهای کلیردی اقتصراد  اندازپ نرخ  شود. به عبارتی، افزایشباالتر می پایا به سطحی

بنررابراین اصررالح الگرروی مصرررف از ؛ دهرردرا افررزایش داده و رفرراه اقتصررادی را توسررعه مرری

میرزان مصررف در ایرران نشران  های توسعه و رشد اقتصادی است. بررسی تغییرراتزمینهپیش

هرای گذشرته در حرال افرزایش د ناخالص داخلی در طول سالدهد که سهم مصرف از تولیمی

تروجهی از  درصد بوده است که سهم شرایان 70این مقدار تقریباً برابر با  1388بوده و در سال 

بنابراین دسرتیابی بره الگروی ؛ (1388مرکز آمار ایران، ست )این میزان مصرف، متوجه خانوارها

                                                           
1. Branson 
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الح الگروی مصررف دشروار اسرت. از سروی دیگرر، پایدار توسعۀ اقتصادی بدون توجه به اص

های میرزان و ترکیرب مصررف و مؤلفره اصالح الگوی مصرف، بدون شناخت جرامع تغییررات

برر  مرؤثرناپذیر است. شناسرایی عوامرل اجتمراعی و جمعیتری تأثیرگذار بر آن در جامعه امکان

شناخت الگوی شد. ریت جمعیتی اصالح مصرف مفید باتواند در مدیمی الگوی مصرف خانوار

ی منابع اقتصادی و زیربرنامههای هدف در تواند در شناخت گروهمی مصرف خانوارهای کشور

  ثمربخش باشد. آن تخصیص بهینۀ

-45درصرد در دورۀ  5در کنار تغییرات کاهشی میزان رشد جمعیرت منراطش شرهری از 

منراطش روسرتایی و ، تغییرات کاهشی رشد جمعیرت 1385-90درصد در دورۀ  96/1به  1335

( و تداوم آن در دورۀ -44/0)1375-85شدن میزان رشد جمعیت مناطش روستایی از دورۀ منفی

های زیاد و شتابان جمعیتری منراطش روسرتایی در دهره دهندۀ تغییرات( نشان-63/0)90-1385

شدن رشد جمعیت مناطش روستایی در کنار تغییرر تقسریمات کشرور و منفی اخیر است. کاهش

و  ریوممرگباروری، ) تیجمعی پویایی هامؤلفهاز تغییرات چشمگیر  (ها به شهربدیل روستا)ت

 4/8) ییروسرتامنراطش  (. سطح باالی میزان باروری کل1392صادقی، دارد ) تیحکامهاجرت( 

در سرال  های پ  از انقالب اسالمی، با طی روند مستمر کاهشی( در سال1363فرزند در سال 

(. افرزایش 1392عباسی شروازی، است )فرزند( رسیده  19/2اروری جانشینی )به سطح ب 1390

( در 1390سال در سال  70به  1365سال در سال  55 از) ییروستاامید زندگی بدو تولد مناطش 

عرواملی  نیتررمهمهای سالمت و ارتقای سطح بهداشتی و درمرانی از نتیجۀ توسعۀ زیرساخت

برودن سرطح ای داشته است. باالکنندهاین مناطش نقش تعیین بوده است که در تغییرات جمعیتی

شهری که  -مهاجران روستا شهری در نیم قرن اخیر به همراه الگوی سنی -های روستامهاجرت

( از 1387قاسمی اردهایی و دیگران، است )دهندۀ مهاجرت جوانان مناطش روستایی اغلب نشان

نراطش روسرتایی و افرزایش جمعیرت منراطش در کاهش رشرد جمعیرت م عواملی بوده است که

؛ پراهمیرت بروده اسرت و تغییرات ساختار سنی و ترتیبات زندگی خانوار در این مناطش شهری

ی پویایی جمعیت هامؤلفه نیترمهمبنابراین، تغییرات ساختار سنی و ترتیبات زندگی خانوار از 

و مهراجرت رخ داده اسرت. مجموعرۀ تغییررات  ریروممرگاست که به تبع تغییررات براروری، 

جمعیتی مذکور همراه با ابعاد مختلف تغییرات اجتماعی در منراطش روسرتایی و شرهری سربب 

در ابعراد اقتصرادی و اجتمراعی توجره بیشرتری شرود.  شده است تا به پیامدهای این تغییررات
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عاتی است که از تغییررات های مطالحوزه نیترمهمهای مصرف خانوار از تغییرات الگوی هزینه

 در تحقیقات متعدد به اثبات رسیده است. بوده و ریرپذیتأثشده جمعیتی و اجتماعی وکر

کره در چرخرۀ زنردگی، تغییررات  نشران داد (2008) 2و نیمون 1نتایج تحقیقات ارلندسن

ار داری دارد. افزایش باروری و سپ  کراهش آن در کنرساختار سنی بر میزان مصرف تأثیر معنا

وجود آمدن تغییرات اساسی در ساختار سنی و حجرم  ومیر در طول زمان سبب بهکاهش مرگ

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 

کنرون،  لردویآتف ؛2012)مارتینز و دیگرران،  یابدضای مصرف افزایش میساختار سالخورده تقا

؛ 2003، ارلندسررن ؛2006؛ هرروک و ویررل، 2011 همکرراران، و ؛ گرروارا1996؛ میسررون، 2003

 (.2007؛ لفبور، 2008ارلندسن و نیمون، 

در سطح خرد نیز، تغییرات میزان مصرف با تکیه بر تغییرات ترتیبات زنردگی و سراختار 

های خرانوار در الگروی در زمینۀ نقش ویژگی گرفتهانجامشود. نتایج تحقیقات خانوار تبیین می

)رنترز،  دهد که ساختار خانوار در ابعاد مختلف آن نظیر ترکیرب سرنیمصرف خانوار نشان می

(، تعررداد کودکرران، 2003؛ مانیرراچی، 1986)مودگیلیررانی،  بعررد خررانوار (؛2007؛ لفبررور، 1991

(، محررل 2004همکرراران،  ؛ کروگرررو5: 2003و سررالمندان در خررانواده )هالورسررن، نوجوانرران 

؛ بانکز 2003مانیاچی، )(، وضعیت اشتغال افراد خانوار 6: 2010؛ یوسف، 2004سکونت )سان، 

)مارتینز،  (، تعداد مرد و زن در خانوار، درآمد خانوار و سن سرپرست خانوار1998و همکاران، 

( بر میزان مصرف کل و میرزان 2010؛ مارکو و صالحی اصفهانی،1390؛ رضایی قهرودی، 2012

دار دارد. برخی از تحقیقات نیرز برر منراطش روسرتایی های مصرفی تأثیر معنامصرف در ترکیب

متمرکز بوده و بر نقش عوامل جمعیتی )ساختار سنی، ترتیبات زندگی خانوار، ترکیب خرانوار(، 

وضع زناشویی، وضعیت اشرتغال، درآمرد خرانوار( در  سطح تحصیالت،) یاقتصاداجتماعی و 

؛ چراترجی و 2012؛ سرتی و دیگرران، 2012)ایبررو و دیگرران،  اندداشتهالگوی مصرف تأکید 

 (.1969دیگران، 

نگاهی مقطعی و زمانمند بر الگوی مصرف خانوار در کشور، برر وجرود تفراوت الگروی 

د. الگوی مقطعی مصرف خانوار مناطش مصرف خانوار در مناطش شهری و روستایی حکایت دار

                                                           
1. Erlandsen  

2. Nymoen 
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ی مصرفی خوراک، مسکن، بهداشت و درمان از هانهیهزکه سهم  دهدیمنشان  روستایی کشور

های مصرفی ی مصرفی خانوارهاست. در مقابل، در مناطش شهری، سهم هزینههانهیهز نیترمهم

راک و بهداشرت و درمران های خوهای مصرفی خانوار باالتر بوده و هزینهمسکن از سایر هزینه

-1392طری دورۀ  هرای مصررف خرانواردر درجۀ دوم اهمیت قرار دارد. تغییر در سهم هزینره

کراهش سرهم  چه در منراطش شرهری و چره در منراطش روسرتایی قابرل اسرتنبا  اسرت. 1363

 نیترمهماز  ی مسکن، بهداشت و درمان و ارتباطاتهانهیهزهای خوراک و افزایش سهم هزینه

ی از دارمعنرااساسی این است که آیرا الگروی  سؤالالوصف، های این تغییرات است. معیویژگ

ی مصرف خانوارهای روستایی و شهری قابرل شناسرایی اسرتو عوامرل هانهیهزتغییرات سهم 

ی مصررف خانوارهرای روسرتایی و هانهیهزالگوی  اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی بر تغییرات

تغییرات ساختار سرنی سرپرسرت خرانوار، وضرعیت رفراه خرانوار و  شهری چه تأثیری دارندو

ی مصرفی خانوار روستایی و شهری چه نقشی هانهیهزترتیبات زندگی خانوار بر تغییرات سهم 

 دارندو

در تحقیقات  آنچههای مذکور است. افزون بر این، هدف اصلی این مقاله پاسخ به پرسش

منرد تغییررات ی طولی و زمانسازمدلعدم توجه به پویایی الگوی مصرف، مغفول مانده است، 

ی مقطعی الگوی مصرف خانوارها، آن هم در سطح سازمدلو تمرکز بر  الگوی مصرف خانوار

بنرابراین، هردف اصرلی ایرن مقالره ؛ خانوارهای کل کشور و یا خانوارهای شهری بروده اسرت

منرد و برا پانل و زمانشبه در قالب مطالعۀ بررسی الگوی مصرف خانوارهای روستایی و شهری

 استفاده از رویکرد چندسطحی است.

 
 نظری چارچوب

هرای مطالعراتی ای به سبب برخورداری از تأثیرپذیری چندوجهی از حوزهرشتهموضوعات میان

بره عبرارت ؛ گرفتن ابعاد مذکور نیازمندنردنظرتبیینی جامع با در -خود، به طراحی مدلی نظری

نگرانره نگرانره و کرالنهای نظری، به طور همزمان، بر رویکردهای خردتبییندیگر، بایستی در 

های اجتمراعی گرا با تکیه بر نقش عاملیت در تغییرات پدیدهتوجه داشت. رویکردهای عاملیت

برا  گرراکنند. در مقابل، رویکردهای ساختارو اقتصادی رویکرد تبیینی سطح خرد را انتخاب می

ای را نشران نگرانرهختار و الگوی ساختاری حاکم، چارچوب تبیینری کرالنتوجه به تغییرات سا
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نگرانره، مردل الوصف، تقلیل چارچوب تبیینی به رویکردهای جزنگرانره و یرا کرلدهند. معمی

گرایانه و کارآمد با مشکل مواجه خواهد ساخت. بررسی نقش های واقعتبیینی را در بیان تحلیل

الگرروی مصرررف از  جتمرراعی و جمعیترری خررانوار در تغییررراتتغییرررات سرراختار اقتصررادی، ا

نبروده و بره  مسرتثناشناسی است که از قاعدۀ مذکور ای اقتصاد و جمعیترشتهموضوعات میان

 سطحی نیازمند است.ای و چندرشتهرویکرد نظری میان

مصررف  ترین نظریۀ مرتبب برا تغییررات( مهم1986مودیگیلیانی) "نظریۀ چرخۀ زندگی"

که ارتبا  تنگاتنگ آن با ساختار جمعیت انکارناپذیر است. مودگیلیانی در نظریۀ خود برر  است

انرداز اشراره دارد. از دیرد مودگیلیرانی، نقش چرخۀ زندگی در رابطۀ بین درآمد، مصرف و پ 

یابد. در مقابل، درآمد افرراد در طول چرخۀ زندگی افزایش می مصرف افراد با روند ثابت بطئی

بنرابراین در دوران ؛ یابردن کودکی و سالمندی کاهش و در دوران فعالیت افرزایش مریدر دورا

فعالیت منحنی درآمد با شکاف بیشتری باالتر از منحنی مصرف خواهد بود. در مقابرل، در دورۀ 

. استتر از مصرف بودن سطح مصرف، منحنی درآمد پایینسالمندی و کودکی با توجه به ثابت

یم این نظریه در سرطح تعمانداز صفر افراد در طول چرخۀ زندگی است. با پ برآیند این مهم، 

انرداز توان اوعان داشت با تغییرات ساختار سنی در طول زمان، درآمد، مصررف و پ کالن می

به عبارت دیگر، با استقرار الگوی خاصی از سراختار ؛ در جامعه نیز دستخوش تغییر خواهد شد

کند. تبیین روابب این سه متغیرر در قالرب انداز تغییر میرف و پ کنش درآمد، مصسنی، درهم

کند. در بسرتر گرذار سرنی برا اسرتقرار فراز می ترآسانفازهای گذار سنی درک این موضوع را 

کودکی و سالمندی در ساختار جمعیت یک کشور، سهم مصرف جامعه بیشتر شده و جامعه بره 

به طور ال )ابل، با استقرار ساختار جوان و میانسکند. در مقسوی یک جامعۀ مصرفی حرکت می

ی جمعیت در سنین فعالیت(، در ساختار جمعیت یک کشور زمینۀ کاهش مصرف و افرزایش کل

 تولید و درآمد افزایش خواهد یافت.

 ها فردی است که بره قصرد حرداکثرنئوکالسیک ۀیژه در نظریبه ونشگر در علم اقتصاد ک

کنشرگر در تعامرل برا  یشناسردر جامعه که یحال کند. درعمل میاش مندیکردن سود و فایده

 ندهسرت ها این است که با کنشگر عقالنری روبرروشود. فرض نئوکالسیکسایر افراد بررسی می

کننده اسرت. رفترار عقالنری مصررف ۀمطالعر ،دهد. لذا مصررفکه بهترین انتخاب را انجام می

کننده د و تنهرا بره تحلیرل فررد مصررفنرکنلقری میمصرفی را امر بیرونی ت ۀان جامعناقتصادد

 .(2010مارتینز، ) رندیگیتجربی و ریاضی سود م یهاو در این راه از روش پردازندیم
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 و رفتار مصرفی آنان را کنندگانشناختی مصرف سعی دارند تا مصرفرویکردهای جامعه

جتمرراعی، نهادهررا و تضررادهای ا هررای سررازمان اجتمرراعی، تمررایزات ودر ارتبررا  بررا ویژگی

 1مطرابش برا نظرر وارد دهند کنکاش کنند.هایی که ساختار و رفتار اجتماعی را شکل میمکانیزم

شرود کره تمرایزات اجتمراعی را در برر شناسی مصرف موضوعاتی را شرامل می( جامعه1990)

شناسران آمرده اسررت. و سررایر جامعه 4، بوردیرو3، وبرر2گیررد. ایرن مهرم در کارهررای وبلرنمی

گیررد. یی را به عنوان شکلی از فرهنگ و جامعۀ مصررفی در نظرر میگرامصرفشناسی، جامعه

موضروعاتی همچرون قشرربندی اجتمراعی،  شردنمطرحی مصرف، زمینرۀ شناسجامعهتوجه به 

 (.2012سازد )مارتینز، های سیاسی را فراهم میتحرک اجتماعی و کنش

ی است که بر رابطۀ الگروی مصررف و شناسانجامعه نیترمهمن گفت بوردیو از شاید بتوا

ها برا کمیرت و کیفیرت ای داشته است. بره براور بوردیرو، انسرانتمایزات اجتماعی توجه ویژه

یابند. بوردیو در نظر داشت ترا کنند و از این طریش تشخص میمصرف، خودشان را تعریف می

ی خاص به ویرژه طبقرات اجتمراعی و اقتصرادی از میران سرایر هاتحلیل کند که چگونه گروه

گیرند تا روش زندگی مجزای خود را مشخص کنند چیزها، انواع کاالهای مصرفی را به کار می

(. از دید بوردیو میرزان مصررف و چگرونگی 1390و خود را از دیگران متمایز سازند )بوردیو، 

مراعی متمرایز او در جامعره بروده اسرت. ترکیب مصرف تبلروری از موقعیرت اقتصرادی و اجت

و اثرر  5نمایشری دو مفهروم اثرر پرداز اقتصرادی مصررف مشرهور اسرت،روزنبری که به نظریه

شناختی تبیین کرده است. بر مبنای مفهوم اثرر مصرف را در قالب رویکرد جامعه 6ای،دندهچرخ

مبتنری نیسرت بلکره ترا نمایشی میزان و ترکیب مصرف افراد در جامعه، تنها برر سرطح درآمرد 

گروه در جامعه نیز مبتنی است. این مفهوم با نظرر بوردیرو حدودی بر مصرف و درآمد افراد هم

شان قرابت دارد. در زمینۀ انطباق الگوی مصرف افراد در جامعه با موقعیت اقتصادی و اجتماعی

ی در مقابرل کرردن بره یرک سرطح مصررفدهد که افراد پ  از عادتای نشان میدندهاثر چرخ

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

                                                           
1. Warde 
2. Veblen 

3. Weber 

4. Bourdieu 
5. Demonstration Effect 

6. Ratchet Effect 
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تررین چرارچوب نظرری اسرت کره در ارتبرا  میران مهم 1شناختینظریۀ چرخۀ جمعیت

اقتصادی و اجتماعی بیان شرده اسرت. برر طبرش ایرن  و نقش آن در تغییرات جمعیتی تغییرات

زۀ جمعیرت و رشرد جمعیرت، الگوهرای ۀ تفراوت در انرداواسرط بهنظریه، متابولیسم جمعیتی 

دهد. ایرن نظریره بیشرتر های متفاوت شکل میجمعیتی متفاوتی را در طول زمان در قالب دوره

جمعیتی در موضوعات اقتصادی و اجتماعی به کار رفته اسرت.  در تبیین تاریخی نقش تغییرات

 ادی و عردم برهمسائل مرتبب با تحلیل نظری و عدم دسترسی برر اطالعرات جمعیتری و اقتصر

 شناختی در برهترین نقد روشها، مهمهای دقیش تبیینی در مطالعۀ نقش این دورهکارگیری روش

( با هدف توسعۀ روشی بررای 2003) 2شناختی بوده است. نفدوکارگیری نظریۀ چرخۀ جمعیت

 جمعیتری راهای شناختی، نقش دورههای جمعیتهای نوعی دورهانجام این کار و تعیین ویژگی

های ترکیب جمعیتی استوار بوده اسرت، برر مؤلفره که بر میزان رشد جمعیت، اندازۀ جمعیت و

 های کشاورزی مطالعه کرده است.اقتصادی همچون سطح زیر کشت، مصرف، توسعۀ زمین

هرای جمعیتری در پیامردهای هرای جمعیتری در بررسری نقرش چرخرهبنردی دورهتقسیم

ه بر رشد جمعیت، اندازۀ جمعیت در حقیقت مراحل انتقال جمعیتی اقتصادی و اجتماعی با تکی

سازد. با وجود این، توجه به تغییرات ساختار سرنی و ترتیبرات زنردگی خرانوار از را متبادر می

ی برر نظریرۀ چرخرۀ جمعیتری شرناختروشتواند در رفرع انتقراد ترین مسائلی است که میمهم

 ثمربخش باشد.

هرای جمعیتری متفراوت منجرر دوره ایجراد برهمتابولیسم جمعیتری با تکیه بر این نظریه، 

؛ اسرت مرؤثرهرای اقتصرادی و اجتمراعی یری دورهگشرکلهای جمعیتی در شود. این دورهمی

براروری، سراختار سرنی،  های متفاوت از نظر رشرد جمعیرت، تغییرراتبنابراین شناسایی دوره

ای اقتصادی و اجتماعی مفیرد و کارآمرد باشرد. تواند در تبیین پیامدهساختار خانوار و غیره می

هرای ترین رفتارهای اقتصادی اسرت کره تبیرین آن در قالرب دورهالگوی مصرف از جمله مهم

های مطالعراتی جدیرد در شناختی یکی از جنبرهجمعیتی مطمح نظر است.نظریۀ چرخۀ جمعیت

های پویرایی کارگیری مردل ها بهاین چرخه ترین ویژگیتاریخ اجتماعی و اقتصادی است. مهم

 جمعیتی است. 

                                                           
1. Demographic Cycle Theory  

2. Nefedov 
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اسرراس نظریررۀ چرخررۀ  1شررناس آمریکررایی ریمونررد پیرررلشررناس و زیستجمعیت

( 2003) ریزی کرد. نفردوشناسی را از طریش بررسی تغییرات کمی جمعیت انسانی پایهجمعیت

را شناختی، مدل ریاضی های جمعیتهای نوعی دورهبا هدف توسعۀ روشی برای تعیین ویژگی

شناختی مرذکور های جمعیتپیشنهاد کرد که بر اساس آن بتوان فرایندهای اقتصادی را در دوره

هرای جمعیتری کره برر میرزان رشرد جمعیرت، انردازۀ سازی کرد. در این مدل، نقش دورهشبیه

های اقتصرادی همچرون سرطح زیرر کشرت، ترکیب جمعیتی استوار بوده برر مؤلفره جمعیت و

 ی کشاورزی مطالعه شده است.هامصرف، توسعۀ زمین

اقتصرادی تأکیرد  در اغلب تحقیقات اقتصادی که بر ارتبا  پویایی جمعیرت برا تغییررات

تروان مبنرای نظرری های جمعیتی مبتنی بر رشد جمعیت تعریف شده اسرت؛ میاند، دورهداشته

عبرارت  بره؛ های جمعیتی را در قالب نظریۀ انتقال جمعیتی مطررح کرردبندی دورهبرای تقسیم

دیگر، مطالعۀ میزان رشد اقتصادی، تحول میزان مصرف، میزان بیکاری، میزان تورم بره تفکیرک 

 شود.های نظریۀ انتقال جمعیتی انجام میهای جمعیتی در قالب چرخهدوره

های انتقال جمعیتری و میرزان رشرد های جمعیتی با تکیه بر دورهبندی دورهاگرچه تقسیم

ی را نمایران سرازد، ولری در نظرر گررفتن و اجتماعمدت اقتصادی کوتاه تواند ابعادجمعیت می

هرای بندی دورهساختار سنی به مثابۀ وجۀ تکملۀ گذار جمعیتی در تقسیم گذار سنی و تغییرات

سراختار سرنی و پیامردهای اقتصرادی و  ترر، تغییرراتجمعیتی پراهمیت است. به بیان روشرن

 ۀ انتقال جمعیتی است چرا که این تغییراتکنندکامل اجتماعی آن همچون پنجرۀ جمعیتی بخش

های جمعیتی بایستی عالوه بر سازی دورهبنابراین، در مدل؛ دهدیجۀ گذار جمعیتی رخ میدر نت

 رشد و ترکیب جمعیت به گذار ساختار سنی توجه کرد.

ی مصرف عالوه بر درآمد، ترابعی اسرت هانهیهزبه طور کلی، بر طبش نظریۀ مودیگیلیانی 

ی مصرف برر الگروی هانهیهزاز تغییرات ساختار سنی. با وجود این، ساختار سنی عالوه بر کل 

اسرت. خانوارهرایی کره  مؤثرنیز  ی مصرفی و یا به عبارت بهتر ترکیب مصرفی خانوارهانهیهز

اعی متفراوتی برخوردارنرد، هرای اقتصرادی و اجتمردارند و یا از ویژگری ساختار سنی متفاوتی

توانرد در بنرابراین، تغییررات سراختار جمعیرت مری؛ ی مصرفی متفاوتی دارنردهانهیهزالگوی 

 شناسی نیز برر نقرش تغییرراتالگوی مصرف نقش داشته باشد. نظریۀ چرخۀ جمعیت تغییرات

نسرلی و ساختار سنی بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد. تأثیر تجارب مشرترک درون

                                                           
1. Raymond Pearl 
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برخورداری از الگوی مصرف از مباحثی است که نقش نسل را در پیامدهای اقتصادی و  تفاوت

، مدل تحلیلی مقاله را در بررسی نقش عوامل جمعیتری در 1سازد. شکل تر میرنگاجتماعی پر

دهد. در مدل دوسطحی متقاطع مورد استفاده در ایرن دهی الگوی مصرف خانوار نشان میشکل

و ترأثیر  1هرای جمعیتری خرانوار در سرطح بر اساس ویژگی های مصرفیه، میانگین هزینهمقال

نسرل بررآورد  9و  1392ترا  1363دوره از سرال  30تصادفی متقاطع دوره و نسل بره تفکیرک 

 خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بر الگوی مصرف خانوار مؤثرتحلیلی عوامل اجتماعی جمعیتی  مدل .1شکل 

 

 تحقیق روش

 مرؤثرمصرف خانوارهای روستایی و شهری و عوامل جمعیتری  به منظور بررسی روند تغییرات

های پیمایش هزینه و درآمد خانوار بر این تغییرات از روش تحقیش تحلیل ثانویه با تکیه بر داده

 از خرانوار درآمد و هزینه آمارگیری طرح استفاده شده است. پرسشنامۀ 1363-1392طی دورۀ 

امکانرات تسرهیالت خرانوار،  خرانوار، اطالعرات اعضرای جمعیتری خصوصیات قسمت چهار

 خانوار تشکیل شده است. اعضای و درآمدهای خانوار هایهزینه

 ترتیبات زندگی خانوار

 الگوی مصرف خانوار :

 های خوراکهزینه

های های مسکن و هزینههزینه

 مرتبط

 درمان های بهداشت وهزینه

 های تحصیل و آموزشهزینه

 های ارتباطاتهزینه
 

 نسل

  دوره

 وضعیت رفاهی خانوار

  خانوار سرپرست سن

 اقتصادی-ابعاد جمعیتی

 خانوار

 خاستگاه سکونتی
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شرده در طررح هزینره و گذشته از خطای معیار پایین و مورد قبول اطالعرات گرردآوری

ها استفاده شده اسرت: اعتماد داده درآمد خانوار، از دو روش به منظور ارزیابی صحت و قابلیت

ی به روش اعتبار معیار. نتایج ارزیابی صحت گزارش سرن ابیو ارزارزیابی صحت گزارش سن 

ها برای مردان و های ویپل، مایرز و باچی از رقم مورد قبول این شاخصبا به کارگیری شاخص

نرد تغییررات مقرادیر افرزون برر ایرن، ثبرات رو حکایت دارد. 1363-1392زنان در طول دورۀ 

شده در این های ویپل، مایرز و باچی در طول دورۀ مزبور از پایایی اطالعات گردآوریشاخص

های پیمایش هزینه و درآمرد خرانوار، مقردار پیمایش حکایت دارد. در بررسی اعتبار معیار داده

یج سرشماری از تشابه ساختمان سنی منتج از نتا 1مورد قبول شاخص عدم تشابه ساختمان سنی

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 

 شده است.نفوس و مسکن نیز شاهدی بر وجود اعتبار معیار اطالعات گردآوری

جامعۀ آماری این پژوهش خانوارهای کل کشور است. نمونۀ مورد بررسی نیز از جمعیت 

 ی بوده اسرت.اچندمرحلهای کل کشور انتخاب شده است. شیوۀ انتخاب نمونه به روش خوشه

ای به صورت مستقل و برا انتخراب مسرتقل گیری چندمرحله، نمونه1388در دورۀ قبل از سال 

شد. به عبارت بهتر خانوارهای نمونره برا وارهای مورد مطالعه انجام میها و خانها، بلوکخوشه

انتخراب تصرادفی سیسرتماتیک  تراًینهاها و ها در داخل خوشهها در استان، بلوکانتخاب خوشه

گیری برر مبنرای نمونرۀ پایرۀ ، نمونره1388در دورۀ پر  از سرال  اند.خانوارها انتخراب شرده

گیری مرحلۀ اول طرح نمونه، پایۀ به طوری که چارچوب نمونه ها استوار بوده است.سرشماری

. هرر شرودیمها( خوشرهاول )گیری مرحلۀ های نمونهآمارگیری خانواری است که شامل واحد

ای از چند بلوک کوچک بلوک، بخشی از بلوک بزرگ یا در مواردی مجموعهخوشه شامل یک 

 ت.است که بر اساس اطالعات سرشماری ساخته شده اس

 

  

                                                           
برای  9.8) 1385 در برای زنان( 4/8برای مردان و  7/6) 1375 سالاست که در  10 با مقدار معیار شاخص عدم تشابه ساختمان سنی برابر.  1

 تر است. برای زنان( مقدار این شاخص از مقدار استاندارد پایین 9/5برای مردان و  8) 1390 در سال برای زنان( و 3/7مردان و 
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 متغیرهای تحقیق

مصررف خرانوار  بیردر ترک یمصررف یهراسهم هر کدام از مقولره شیتحق نیوابسته در ا ریمتغ

خوراک، بهداشت و درمران، ارتباطرات، مسرکن،  یمصرف یهانهیاست. به عبارت بهتر، سهم هز

و درآمرد  نرهیخرانوار اسرت. در طررح هز یانرهیو آموزش از سبد هز لیآب و سوخت، تحص

خرانوار برابرر فررض  یمصرف یهانهیهز زانیم راتییخانوار با تغ فمصر زانیم راتییخانوار تغ

مختلرف  یاقرالم مصررف نیتأم یکه خانوار برا یپول یهانهیمقدار هز گر،ی؛ به عبارت دشودیم

 نیتأم یشده براصرف یهانهیمقدار هز ن،یمصرف است؛ بنابرا زانیم ۀدهندنشان کند،یصرف م

 یمصررف یهامقوله کیبه تفک هانهیسهم هز ی،مصرف یهانهیهزها از کل مقدار از مقوله کیهر 

اسرت کره  نیرقابل وکر است ا یمصرف یهانهیهز زانیم زمینۀ؛ اما آنچه در سازدیرا مشخص م

 یمصررف یهرانرهیبه عبارت بهترر از مقردار هز ی؛است نه واقع یاسم متیفوق به ق یمقدارها

 صورت نگرفته است.  ییزداتورم

سرال  کیر یبررا یاسم یهامتیمصرف با ق بیدر ترک یمصرف یهانهیهز همس ۀمحاسب

 یهرانهیسهم هز راتییتغ یکه هدف، بررس یاما در صورت کندینم جادیا یرییتغ جیدر نتا نیمع

مقردار مصررف  ۀدر محاسرب یاسرم یهرامتیاز ق یریگباشد بهره یمتوال ۀخانوار در طول دور

سرهم خرانوار در  راتییتغ یبررس زین مطالعه نیخانوار با خطا مواجه است. همچنان که هدف ا

 نیریتع یبررا یواقعر یهامتیمنبع خطا از ق نیکنترل ا یبرا نیاست، بنابرا 1363-1392 ۀدور

 یواقعر یهامتیق ۀاست. با محاسب ی استفاده شدهمصرف یهابیخانوار در ترک یهانهیسهم هز

مرورد  ۀدر طرول دور یمصررف یهرانرهیهز رمقردا رییتغ ها،نهیاز مقدار هز ییزداتورم شیاز طر

 شیمصرف از طر یواقع یهانهیمصرف خواهد بود. مقدار هز زانیم راتییتغ ۀدهندنشان یبررس

 یهرامتنرارر هرر کردام از مقولره متیبر مقدار شاخص ق یمصرف یهادر مقوله هانهینسبت هز

 .دیآیبه دست م یمصرف

انرد. در سرازی شردهمتغیرهای مستقل در تبیین الگوی مصرف خانوارها در دو سطح مدل

 سطح خانوار، متغیرهای مستقل تحقیش به شرح زیر است:
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 ،و خاسرتگاه  2سن سرپرست خانوار، وضعیت رفراهی خرانوار 1ترتیبات زندگی خانوار

 سکونتی.

 اسرت. ترأثیر  سازی شدهرت تقاطعی مدلبه صو در سطح دوم، متغیرهای نسل و دوره

هرای مصررفی خروراک، بهداشرت و نسل و دوره )سطح دوم( در الگوی مصرف )سهم هزینره

های مرتبب، تحصیل و آموزش و ارتباطات( در قالب ترأثیرات تصرادفی درمان، مسکن و هزینه

ده اسرت. سازی شرمدل 1363-1392دوره از سال  30سازی شده است. متغیر دوره شامل مدل

-1314 نیمتولرد، 1294-1304 نیمتولرد، 1294قبرل از سرال  نیمتولدنسل  9متغیر نسل نیز 

-1354 نیمتولرد، 1335-1344 نیمتولد، 1325-1334 نیمتولد، 1315-1324 نیمتولد، 1305

 شود.را شامل می 1365-1374 نیمتولدو  1355-1364 نیمتولد، 1345

 

 پانلمدل چندسطحی شبه

 هرای طرولی و پرانلی در بررسری تغییرراتهای مختلرف در گرردآوری دادهمحدودیتبه دلیل 

های خانواری مسرتقل مقطعری بره طرور گیری از اطالعات آمارگیریاقتصادی و اجتماعی، بهره

توانرد در دسرتیابی بره نترایج مری( سرال کیتر از زمانی منظم )ساالنه یا کم ۀمکرر در یک دور

هایی، خانوارهای متفاوتی در که در چنین آمارگیری فید باشد. با اینطولی بسیار متحقیقات شبه

                                                           
 ریشده است. متغ یریگخانوار با سرپرست خانوار اندازه یاعضا ۀرابط شیخانوار است از طر بیترک نیکه مب خانوار ترتیبات زندگی ریمتغ. 1

بردون فرزنرد،  شروهریوزننفرره، خرانواده شده است؛ خانوار تک یریگخانوار اندازه بینوع ترک 5پژوهش در قالب  نیخانوار در ا بیترک

  گسترده. ۀوالد و خانوادتک ۀبا فرزند ازدواج نکرده، خانواد شوهریوزنخانواده 

ها از تسهیالت زندگی و امکانات رفراهی خرانوار اسرت، ترکیبری از دهندۀ میزان برخورداری خانواروضعیت رفاهی خانوار که نشان متغیر. 2

 کردهای امکانات مهندسی بهداشت، وسایل منزل، نوع تصرف منزل مسکونی، تعداد اتاق در اختیار بوده است. به منظرور ایجراد ایرن متغیرر،

و نوع مصرالح مرورد اسرتفادۀ  خانوار، نحوۀ تصرف منزل مسکونی، تعداد اتاق در اختیار خانوار رفاهی وسایل و امکانات هب مربو  متغیرهای

 مرورد یهاوزن خانوار، متغیر موقعیت اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده است. وزن مجموع از استفاده با سپ  و شده داده وزن منزل مسکونی

 برخوردارند و لیکه از اتومب ییخانوارها یبرا 3ۀ خانوار، نمر یرفاه لیامکانات و وسا یرهایمتغ :ازاند عبارت متغیرها از یک هر برای استفاده

تصررف منرزل  ۀنحرو ریرمتغ زمینرۀاختصاص داده شده است. در  یزندگ لیبرخوردار از هر کدام از امکانات و وسا یخانوارها یبرا 2 ۀنمر

که نوع تصرف  یشهر یخانوارها یبرا 5 ۀاست، نمر انیعرصه و اع یکه نوع تصرف منزل مسکون یشهر یاخانواره یبرا 6 ۀنمر ،یمسکون

کره نروع  ییخانوارها یبرا 1است و نمرۀ  یااجاره یکه نوع تصرف منزل مسکون یشهر یخانوارها یبرا 2است، نمرۀ  انیاع یمنزل مسکون

است، نمرۀ  انیعرصه و اع یکه نوع تصرف منزل مسکون ییروستا یخانوارها یبرا 4نمرۀ  به جز سه نوع مذکور است. یتصرف منزل مسکون

 یکره نروع تصررف منرزل مسرکون ییروستا یخانوارها یبرا 2است، نمرۀ  انیاع یکه نوع تصرف منزل مسکون ییروستا یخانوارها یبرا 3

نوع مصالح مورد استفاده  ریمتغ زمینۀاست. در  کوروع مذبه جز سه ن یکه نوع تصرف منزل مسکون ییخانوارها یبرا 1است و نمرۀ  یااجاره

اسکلت آجر و آهن  از یاگر منزل مسکون :3نمرۀ  ؛بتن آرمه باشد ایو  یفلز یاسکلت واحد مسکون یاگر منزل مسکون :4نمرۀ ی؛ منزل مسکون

با هر نوع سقف، تمام آجر، سنگ و  یمانیچوب، بلوک س چوب، سنگ و و سکلت آجرااز  یاگر منزل مسکون :2نمرۀ  ؛سنگ و آهن باشد ای

 خشت و گل باشد. ایچوب و  از خشت و یاگر اسکلت واحد مسکون :1نمرۀ  ؛تمام چوب باشد ایآجر و 
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کردن هیچ یک از افراد در طول زمران ای که امکان دنبالشوند، به گونهانتخاب می آمارگیریهر 

)افرادی که تاریخ تولد یکسان دارند( از یک آمارگیری  گروهوجود ندارد، ولی پیگیری افراد هم

پرذیر های متفاوتی امکرانپانلی از روشهای شبهپذیر است. انجام مدلامکان به آمارگیری دیگر

پانل معرفری سطحی برای انجام مدل شبهو همکاران در قالب مدل چند 1است اما روشی که لی

هرای چندسرطحی خطری هاسرت. مردلترین روشبدون شک یکی از بهترین و جدید اندکرده

و دوره بره صرورت تقراطعی در سرطح دوم و متغیرهرای  سازی متغیرهای نسرلمتقاطع با مدل

پانل برای بررسی روندی ( امکان انجام مدل شبه1خانوار )سطح اقتصادی و اجتماعی در سطح 

ثابت  تأثیرات خطی چندسطحی هایو طولی الگوی مصرف خانوار را فراهم ساخته است. مدل

 درون )سطح خانوار( یرا 1 سطح: است شده تشکیل فرعی مدل دو از متقاطع الگوی و تصادفی

یرا مردل  خرانواردر مردل سرطح  .طبقرات سلول بین یا )نسل*دوره(2سطح  و طبقه هر سلول

 kو  jیعنرری  2واحرردهای سررطح  ۀبرره واسررط i فررردسررلولی میررزان متغیررر تررابع برررای درون

 اند.شدهی بندفرمول

 

 jkدر سرلول  iدر فرد  p نیبشیمتغیرهای پ ، خانوار ضرایب رگرسیونی سطح 

 خانوار سطح واریان  یا  واریان  خانوار، تصادفی سطح  راتیتأث)دورۀ*نسل(،

 .است

دوره و  یرهایمتغ یتعامل آثارشدن مدل، دهیچیپ لیبه دل این پژوهش یچندسطح سازیدر مدل

 رییردوره و نسرل کره برر حسرب دوره و نسرل تغ یرهرایمتغ یتصادف راتیتأث نینسل و همچن

سطح دوم با در نظر گرفتن مروارد مرذکور  ییمدل نها ن،یمطمح نظر نبوده است؛ بنابرا ،کنندیم

 :بود هدخوا ریز بیبه ترت

 
  

                                                           
1. Lee 
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 ی تحقیقهایافته

ای مسرتقل و متوسرب سرهم هرای توصریفی رونرد تغییررات متغیرهردر این بخش نتایج تحلیل

سن سرپرسرت خرانوار،  تغییراتهای دو متغیره و چند متغیره تأثیر های مصرفی و تحلیلهزینه

الگروی مصررف  خاستگاه سکونتی، ترتیبات زنردگی و وضرعیت رفراهی خرانوار برر تغییررات

، رونرد تغییررات 2شکل  شود.بیان می 1392تا  1363خانوارهای شهری و روستایی برای دورۀ 

هم دهد. تغییررات نزولری سرهای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی را نشان میسهم هزینه

وجروه مشرترک  نیتررمهم( از 1363-1392های خوراک در طرول دورۀ مرورد مطالعره )هزینه

هرای توان دریافرت کره سرهم هزینرهتغییرات الگوی مصرف است. با اتخاو رویکرد مقطعی می

خوراک، بهداشت و درمان خانوار روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری در سرطح براالتری 

های مرتبب با مسکن خانوار در خانوار شهری در سطح باالتری سهم هزینه قرار دارد. در مقابل،

وارهرای شرهری و روسرتایی بره چشرم در روند تغییرات الگروی مصررف خان آنچهقرار دارد. 

های ارتباطات خرانوار اسرت. اگرچره خانوارهرای خورد، افزایش شایان مالحظۀ سهم هزینهمی

وستایی از برتری برخوردارند، ولری رونرد افزایشری شهری از این حیث نسبت به خانوارهای ر

متروازن  نسربتاًی شهری و روستایی از همگرایی و توسرعۀ خانوارهاسهم این مقوله مصرفی در 

 آن حکایت دارد.

 

 
 

 
 1363-1392. روند تغییرات الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی طی دورۀ 2شکل 
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مصرفی حمل و نقل، پوشراک و کفرش، خردمات فرهنگری، لروازم خرانگی و های هزینه

بنردی شرده اسرت. الگروی ها طبقرهخدمات متفرقه که به صورت انباشتی در قالب سایر هزینه

های مذکور نیز شایان توجه است. به عبرارتی، سرهم همگرای تغییرات شهری و روستایی هزینه

هرای پایرانی اواسرب دورۀ مرورد مطالعره، در سرال ها پ  از طی روندی افزایشی دراین هزینه

های تحصیل و آمروزش در اواسرب روندی کاهشی را در پیش گرفته است. افزایش سهم هزینه

توانرد شراهدی برر ادعرای افرزایش های پایانی دوره میدورۀ مورد مطالعه و کاهش آن در سال

  جمعیت تحت تعلیم و آموزش باشد.

در کنار بسیاری از الگوهای  نظری و پژوهشی نیز اشاره شد،در بخش ادبیات  همچنان که

های اقتصادی تغییرات مصرف تأکید دارند، تغییرات ساختار جمعیت و نظری که بیشتر بر جنبه

شرک در تغییررات الگروی مصررف های مطالعاتی است که بیاجتماعی از جمله حوزه تغییرات

 نیتررمهمهرای اخیرر یکری از خرانواده طری دورهترتیبات زندگی خانوار/  است. تغییرات مؤثر

های پ  شود. در سالساختار خانواده به آن اشاره می موضوعاتی است که در کنکاش تغییرات

از انقالب اسالمی ایران که مقارن با دورۀ مطالعه این پژوهش است، تداوم برتری سهم خانوار/ 

ر منراطش روسرتایی در مقایسره برا سرایر نکررده دهای زن و شوهری برا فرزنرد ازدواجخانواده

از )هرای گسرترده خورد. بدون شک کاهش سهم خرانوادهالگوهای ترتیبات زندگی به چشم می

نفرره ( و جایگزینی آن با خانوارهای ترک1392درصد در سال  10به  1363درصد در سال  23

 7از رزنرد )ف( و زن و شروهری بردون 1392درصد در سرال  7به  1363درصد در سال  4از )

هرایی اسرت کره برر رهرور (، یکی از نشرانه1392درصد در سال  12به  1363درصد در سال 

را به  ، نمای شماتیک این تغییرات2ساختار سنی سالمند در مناطش روستایی داللت دارد. شکل 

 کشد.خوبی به تصویر می
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  شهری خانوار

 خانوار روستایی

 
 

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

 

، 1363-1392وضعیت رفاهی خانوارهرای شرهری و روسرتایی طری دورۀ  روند تغییرات

شود، از روند رو به بهبود این شراخص در کشرور حکایرت مشاهده می 4در شکل  همچنان که

نسبت به خانوارهای روستایی در کل دورۀ مطالعه به  ی شهریخانوارهادارد. برتری سطح رفاه 

شکاف رفاهی خانوارهای روستایی  خورد. با وجود این، روند تغییرات این شاخص ازچشم می

همگرای بیش از پیش مناطش شرهری و روسرتایی از نظرر وضرعیت  و شهری در ابتدای دوره و

و اجتماعی مناطش روستایی و امکران دهندۀ توسعۀ اقتصادی رفاهی حکایت دارد. این امر، نشان

 مندی هرچه بیشتر روستاییان از امکانات رفاهی خانوار است.بهره
 

 
 1363-92روستایی طی دورۀ -. روند تغییرات شاخص وضعیت رفاه خانوار به تفکیک مناطش شهری4شکل 



 1394 تابستان و بهار ،1 شمارۀ هفتم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  18 

 

در ، روند تغییرات الگوی مصرف خانوار را به تفکیک ترتیبات زندگی خانوار 1جدول 

توان گفرت الگروی مصررف خرانوار و رونرد دهد. در حالت کلی میمناطش روستایی نشان می

تغییرات آن بره تفکیرک ترتیبرات زنردگی خرانوار از تفراوت معنراداری برخروردار اسرت. در 

 و( 1392درصد در سرال  24و  42خوراک )های نفرۀ روستایی و شهری، هزینهخانوارهای تک

روند. این مهم های مصرفی به شمار میمقوله نیترمهم( 1392درصد در سال  38و  59مسکن )

همواره در دورۀ مطالعه غالب بوده است. این در حالی است که در خانوارهای گسرترده، سرهم 

 های مسکن در مقایسه با سایر خانوارهای مورد مطالعه کمتر است. روند افرزایش شرایانهزینه

و  8/8به  1363درصد در سال  24/5و  8/4های بهداشت و درمان )افزایش از توجه سهم هزینه

هرای ویژگری نیتررمهمبه ترتیب در مناطش روستایی و شرهری( از  1392درصد در سال  45/6

هرای بهداشرت و درمران، نفره است. روند افزایشی سهم هزینرهالگوی مصرفی خانوارهای تک

شوهری بدون فرزنرد ودر خانوارهای زن های خوراکهو روند کاهشی هزین مسکن و ارتباطات

 نتایج الگوی مصرف به تفکیک ترتیبات زندگی خانوار است. نیترمهماز 

 

های مصرفی خانوارهای مناطش شهری و روستایی به تفکیک ترتیبات زندگی . روند تغییرات سهم هزینه1جدول 

 1363-1392خانوار طی دورۀ 
  خوراک درمان مسکن آموزشتحصیل و  ارتباطات سایر

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی
 نفرهخانوار تک

15.6 

10.6 

11.7 

7.8 

13.5 

7.5 

9.8 

6.5 

0.01 

0.02 

0.67 

2.04 

0.16 

0.19 

0.93 

2.53 

0.14 

0.01 

0.09 

0.05 

0.5 

0.66 

0.65 

0.7 

34 

43.5 

35.1 

38.4 

49.9 

62.2 

55.5 

59.7 

4.82 

5.63 

8.15 

8.86 

5.24 

4.6 

6.56 

6.45 

45.5 

40.3 

44.3 

42.8 

30.6 
24.9 

26.5 

24.2 

1363 

1373 

1383 

1392 

 شوهری بدون فرزندوزن خانوادۀ
18.2 17.8 0.02 0.17 0.07 0.54 23.9 39.5 4.91 4.59 52.9 37.4 1363 

12.3 13.2 0.04 0.31 0.03 0.37 29.4 51.5 6.84 4.34 51.4 30.6 1373 

19.1 18.6 0.64 0.94 0.08 0.68 26 43.5 8.57 5.98 45.6 30.3 1383 

13.7 13.6 3.62 3.87 0.17 0.7 29 47.2 8.3 7.36 45.3 27.3 1392 

 نکردهازدواج فرزند با شوهریوزن خانوادۀ
21.4 20.4 0.02 0.15 1.43 1.8 16.4 31.9 4.65 4.52 56.1 41.2 1363 

17.9 16.4 0.07 0.26 1.79 2.28 22.9 41.8 4.78 4.68 52.5 34.6 1373 

26.3 24.2 0.74 1.05 1.26 2.4 20.8 34.8 5.51 4.95 45.4 32.6 1383 

19.3 16.8 4.49 4.36 1.69 2.96 23.4 40.7 5.44 6.45 45.6 29.7 1392 

 والدخانوادۀ تک
18.8 16.6 0.03 0.18 1.64 1.86 22.8 38.8 4 4.94 52.7 37.6 1363 

18.6 14 0.12 0.26 2.36 2.36 25.8 47.6 4.94 4.51 48.2 31.3 1373 

21.5 18 0.91 1.1 1.06 2.4 24.7 42.4 6.75 5.54 45.1 30.7 1383 

15.5 13.2 4.26 4.1 1.88 2.65 26.2 47 5.74 5.67 46.5 27.4 1392 

 خانوادۀ گسترده
23.2 21.5 0.02 0.19 1.09 1.61 15.1 31.7 4.59 4.48 56 40.2 1363 

20.4 16.6 0.07 0.29 1.25 1.87 20.6 41.7 5.31 4.76 52.4 34.8 1373 

26.9 21.9 0.71 1.08 0.86 1.81 18.8 36.1 5.94 5.76 46.8 33.4 1383 

19.4 14.8 4.58 4.28 1.6 2.55 20.3 39.9 7.21 6.57 46.9 31.8 1392 
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تررین های خوراک اگرچه غالربنکرده، هزینهشوهری با فرزند ازدواجودر خانوارهای زن

های پایانی مطالعه، روند کاهشری داشرته اسرت. در مقولۀ مصرفی خانوار است اما در طول سال

های حمل و نقل، خدمات فرهنگی، لروازم خرانگی، پوشراک و کفرش کره در مقابل سهم هزینه

شروهری وهای زنایش یافته است. الگوی مصرف خانوادهبندی شده، افزقالب مقولۀ سایر طبقه

هرای والرد دارد. کراهش سرهم هزینرههای ترکنکرده شباهت زیادی با خانوادهبا فرزند ازدواج

درصد به ترتیب در مناطش روستایی و شهری(  32درصد به  40درصد و  47به  56خوراک )از 

درصد به ترتیب در  28/4به  2/0درصد و  6/4به  02/0های ارتباطات )از و افزایش سهم هزینه

 های گسترده است.های الگوی مصرف خانوادهویژگی نیترمهم ( ازمناطش روستایی و شهری

خرانوار )جردول الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک سن سرپرسرت 

هرای سرپرسرت در طرول زمران از سرهم هزینرهدهد که در بین خانوارهای جروان( نشان می2

درصد به ترتیب در مناطش روستایی و شهری( و سایر  29به  43درصد و  45به  50خوراک )از 

ها )حمل و نقل، خدمات فرهنگی، لوازم خانگی، پوشاک و کفش( کاسته شده و بر سرهم هزینه

سرپرسرت نیرز الگروی های مسکن و ارتباطات افزوده شده است. در خانوارهای میانسرالهزینه

یکنواخرت اسرت برا ایرن تفراوت کره در  باًیتقرسرپرست های جوانها با خانوادهمصرف هزینه

ای هرای مسرکن و ارتباطرات، برر سرهم هزینرهسرپرست عالوه برر هزینرههای میانسالخانواده

 به دلیل وجود فرزندان در سن تحصیل خانوارها(.شود )تحصیل و آموزش نیز افزوده می
  

های مصرفی خانوار شهری و روستایی به تفکیک سن سرپرست خانوار طی هزینه. روند تغییرات سهم 2جدول 

 1363-1392دورۀ 
  خوراک درمان مسکن تحصیل و آموزش ارتباطات سایر

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی
 سرپرستخانوار جوان

25.8 23.4 0.04 0.1 0.61 0.93 18.6 28.2 5.1 4.5 49.9 42.8 1363 

19.5 18.4 0.06 0.13 0.71 1.29 23.5 38.4 5.5 4.4 50.7 37.2 1373 

27.1 25 0.52 0.95 0.34 1.59 22.3 33.8 5.7 5.1 44.1 33.6 1383 

19.9 17.8 4.53 4.73 0.6 1.75 25.2 41.3 5.3 5.4 44.5 29 1392 

 سرپرستخانوار میانسال
21 20.2 0.02 0.17 1.45 1.89 16.6 33.2 4.5 4.6 56.4 40 1363 

18.2 16.2 0.07 0.28 1.85 2.32 22.9 42.7 4.8 4.6 52.1 33.9 1373 

26.2 23.8 0.78 1.09 1.27 2.46 20.8 35.7 5.6 4.9 45.3 32.1 1383 

18.8 16.4 4.45 4.34 1.7 2.85 23.9 41.4 5.7 5.5 45.4 29.5 1392 

 سرپرستسالمندخانوار 
16 13.1 0.01 0.2 0.49 0.72 23.5 44.6 4.6 5.3 55.5 36.1 1363 

13.6 10.9 0.04 0.31 0.58 1.02 29.5 52.4 5.8 5 50.5 30.4 1373 

18.8 13.1 0.7 0.89 0.61 0.81 24.7 47.7 7.6 7 47.5 30.5 1383 

11.8 9.1 3.19 2.97 0.68 1.16 29.2 52.3 8.6 7.8 46.6 26.7 1392 
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به  36درصد و  46به  55های خوراک )از سرپرست با کاهش هزینهدر خانوارهای سالمند

هرا )حمرل و نقرل، خردمات و سرایر هزینره (درصد به ترتیب در مناطش روستایی و شهری 27

های بهداشت و درمان و مسکن افرزوده فرهنگی، لوازم خانگی، پوشاک و کفش( بر سهم هزینه

الگوی مصرف خانوارهای روستایی به تفکیک سن سرپرست خانوار نشران شود. در مجموع می

دهد که برا تغییررات سراختار سرنی سرالمند، ترجیحرات مصررفی خرانوار تغییررات شرایان می

های بهداشرت و درمران در طرول دورۀ گیرد. به طوری که سهم هزینهای را به خود میمالحظه

 بر افزایش یافته است.برامطالعه در مناطش روستایی و شهری به دو

متغیرهای اقتصادی است که در الگروی مصررف  نیترمهموضعیت رفاهی خانوار یکی از 

، تغییرات الگوی مصرف خرانوار شرهری و 3جدول ی دارد. اکنندهنییتعخانوار روستایی نقش 

 دهرد. در خانوارهرایروستایی را در قالب سه گروه خانوار با وضعیت رفاهی متفاوت نشان می

 نیتررمهمهرای مسرکن و خروراک تری برخوردارنرد، سرهم هزینرهکه از وضعیت رفاهی پایین

از  رود. افزون بر این، در ایرن خانوارهرا در طرول دورۀ مطالعرههای مصرفی به شمار میمقوله

 های مصرفی مسکن و ارتباطات افزوده شده است.های خوراک کاسته و بر سهم هزینههزینه

 
 های مصرفی به تفکیک وضعیت رفاهی خانوارییرات سهم هزینه. روند تغ3جدول 

  خوراک درمان مسکن تحصیل و آموزش ارتباطات سایر

 وضعیت رفاهی پایین

17.5 0.03 1.05 25.3 4.51 51.6 1363 

14 0.05 1.31 32.9 5.17 46.6 1373 

18.3 0.58 1.04 32 6.61 41.4 1383 

12.5 3.53 1.34 39 6.05 37.6 1392 

 وضعیت رفاهی متوسب

20.4 0.08 1.46 25.5 4.56 48 1363 

16.4 0.18 1.83 35.5 4.85 41.3 1373 

22.9 0.93 1.59 32.2 5.34 37.1 1383 

15.8 4.26 2.02 38.5 6 33.4 1392 

 وضعیت رفاهی باال

24.7 0.22 1.8 29 4.94 39.4 1363 

19.6 0.37 2.4 39.8 4.32 33.6 1373 

29.7 1.33 2.83 30.1 4.6 31.5 1383 

19.9 4.68 3.47 37.3 5.7 28.9 1392 
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هرای خروراک برا در بین خانوارهای با وضعیت رفاهی باال، کاهش چشمگیر سهم هزینره

 های تحصیل و آموزش، ارتباطات توأم بوده است.افزایش سهم هزینه

ترأثیرات  مرنعک  اسرت. 1نتایج تحلیل چندمتغیره در قالب مدل چندسطحی در جدول 

دهرد کره های مصرفی خانوارهای روستایی نشان میدر تبیین الگوی هزینه تصادفی برآوردشده

هرای مررتبب برا آن، تحصریل و های خوراک، بهداشت و درمان، مسکن و هزینرهمتوسب هزینه

داری تفراوت معنرا 1363-1392آموزش و ارتباطات خانوارهرای شرهری و روسرتایی در دورۀ 

(، خروراک 96/8های مصرفی مسکن )ریب کوواریان  متغیر دوره در سهم هزینهدارد. مقدار ض

دار ( از ترأثیر معنرا1/0( و تحصریل و آمروزش )6/1(، ارتباطات )26/0(، بهداشت و درمان )7)

های مصرفی خرانوار شرهری و روسرتایی حکایرت دارد. های مورد بررسی در سهم هزینهدوره

های مصرفی مسکن و خوراک اسرت. مقردار رتیب مرتبب با هزینهبیشترین تأثیر متغیر دوره به ت

ضریب کوواریان  متغیر نسل نیز از تفراوت نسرلی الگوهرای مصررف خانوارهرای روسرتایی 

های مصرفی خانوار شهری و روسرتایی بره ترتیرب بره حکایت دارد. تأثیر متغیر نسل در هزینه

(، 08/3هرای مررتبب )سرکن و هزینره(، م7/4خروراک )(، 3/22درمران )های بهداشرت و هزینه

 ( اختصاص دارد.1/0ارتباطات )( و 48/0آموزش )تحصیل و 

دهرد کره های مصرفی خوراک نشان مینقش متغیر ترتیبات زندگی خانوار در سهم هزینه

( در -3/4والد )( و تک-52/4شوهری بدون فرزند )وخانوادۀ زن (،-6/11) نفرهخانوارهای تک

دار و هرای مصررفی خروراک ترأثیر معنراخانوادۀ گسترده به ترتیرب در سرهم هزینرهمقایسه با 

های خروراک دار و معکوس، در سهم هزینهمعکوسی دارد. سن سرپرست خانوار با ضریب معنا

کراهش سرهم  به عبارت دیگرر، برا افرزایش سرن سرپرسرت خرانوار زمینرۀ؛ تأثیر کاهشی دارد

مقدار ضریب تأثیر متغیر وضعیت رفراهی خرانوار در  شود.های خوراک خانوار فراهم میهزینه

از این دارد که با افزایش وضعیت رفاهی خانوار سرهم  تی( حکا-6/0خوراک )های سهم هزینه

یابرد. خانوارهرای کاالی اساسی خانوار کاهش می نیترمهمهای خوراک خانوار به عنوان هزینه

هرای خروراک معکوس و کاهنده در سهم هزینره شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی تأثیر

های بهداشت و درمان سرن سرپرسرت خرانوار نقرش مثبرت و سهم هزینه خانوار داشته است.

به عبارت دیگر، با افزایش سرن سرپرسرت ؛ های بهداشت و درمان داردافزایشی در سهم هزینه

رفراهی خرانوار نیرز برا . وضرعیت شرودیمهای بهداشت و درمان افزوده خانوار بر سهم هزینه

بره عبرارت دیگرر، برا بهبرودی ؛ بر سهم بهداشت و درمان نقش معکروس دارد -04/0 ضریب
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شرود. بررسری نقرش های بهداشرت و درمران کاسرته مریوضعیت رفاهی خانوار از سهم هزینه

ای بهداشرت و درمران، خانوارهرای هردهد که در سهم هزینرهترتیبات زندگی خانوار نشان می

والد و های تکنکرده تأثیر مستقیم و افزایشی و خانوادهشوهری با فرزند ازدواجوو زننفره تک

نکرده در مقایسره برا خرانوادۀ گسرترده، نقرش کاهشری دارنرد. ی و با فرزند ازدواجوشوهرزن

های بهداشت و درمان تأثیر خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی در سهم هزینه

 رند.افزایشی دا

 
 . برآوردهای مدل چندسطحی در بررسی نقش متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی در تبیین تغییرات1جدول 

 الگوی مصرف خانوار
 تأثیرات تصادفی خوراک بهداشت و درمان های مرتببمسکن و هزینه تحصیل و آموزش ارتباطات

یار
مع
ی 
طا
خ

  
یان
وار
کو
ب 
ضری

 

یار
مع
ی 
طا
خ

  
یان
وار
کو
ب 
ضری

 

یار
مع
ی 
طا
خ

  
یان
وار
کو
ب 
ضری

 

یار
مع
ی 
طا
خ

  
یان
وار
کو
ب 
ضری

 

یار
مع
ی 
طا
خ

  
یان
وار
کو
ب 
ضری

 

 نسل 4.7** 1.9 22.25* 10.2 3.08** 1.5 0.48** 0.24 0.1** 0.05
 دوره 7* 2.4 0.28* 0.07 8.96* 2.44 0.1* 0.03 1.6* 0.42
 باقیمانده 116885* 206 52614* 92.8 137297* 242 7214* 12.7 1891* 3.3
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 ثابت راتیتأث

 مبدأعرض از  64.7* 0.9 *4.76 0.31 11.58* 0.83 0.8* 0.24 0.66** 0.26
 خاستگاه سکونتی          
 شهری -8.66* 0.046 0.06* 0.03 14.87* 0.05 0.23* 0.01 -0.12* 0.005

 روستایی 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

 ترتیبات زندگی خانوار          
 والدخانوادۀ تک -4.52* 0.09 -0.6* 0.06 7.5* 0.1 0.29* 0.02 0.08* 0.01
 نفرهخانوار تک -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
0.006 *0.07- 0.01 *0.21 0.05 *1.1 0.03 *0.36- 0.05 0.09-ns  خانوادۀ زن و شوهری با

 نکردهفرزند ازدواج
 خانوادۀ گسترده مرجع

 درصد خطا 5داری در سطح ** معنا درصد خطا 1داری در سطح * معنا

 

دهد وضعیت رفاهی خرانوار و سرن سرپرسرت خرانوار در افرزایش سرهم نتایج نشان می

افزایش سن سرپرست خانوار و افرزایش های مسکن خانوار تأثیر مثبتی دارد. به عبارتی با هزینه

شود. در انرواع مختلرف ترتیبرات های مسکن خانوار افزوده میسطح رفاه خانوار بر سهم هزینه
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زندگی خانوار نقش این متغیر مستقیم و مثبت بوده است ولی تفاوت مقردار ضررایب ترأثیر، از 

شوهری بدون فرزنرد، خرانوار ووالد، زنهای تکاهمیت این تأثیرگذاری حکایت دارد. خانواده

نکرده به ترتیب بیشترین ضریب تأثیر مثبرت را شوهری با فرزند ازدواجونفره و خانوادۀ زنتک

های مسکن در خانوارهرای شرهری سربب شرده اسرت ترا ترأثیر بودن سهم هزینهاند. باالداشته

 ( برآورد شود.87/14) ییباالهای مسکن مثبت و در سطح خاستگاه سکونتی در سهم هزینه

های تحصیل و آموزش و ارتباطات، جهت ضریب ترأثیر متغیرر سرن سرپرسرت در هزینه

 و زن نفره و خرانوادۀخانوار از تأثیر معکوس این متغیر حکایت دارد. تأثیر معکوس خانوار تک

والد و زن و شروهری برا فرزنرد های تکشوهری بدون فرزند و در مقابل تأثیر مستقیم خانواده

دهرد نشان می های تحصیل و آموزش در مقایسه با خانواده گستردهنکرده در سهم هزینهزدواجا

شرود ترا بخشری از سربد التعلیم و در حال تحصیل در خانواده سبب میکه وجود جمعیت الزم

های تحصیل و آموزش تخصیص یابد. ترأثیر مثبرت منراطش شرهری در مصرفی خانوار به هزینه

ها در مناطش شهری در مقایسه برا بودن سهم این هزینهیل و آموزش از باالهای تحصسهم هزینه

پانل در مردل صرفر )بردون ورود شبه مناطش روستایی حکایت دارد. مقایسه مقدار آکائیکۀ مدل

از  های مصرفی مرورد مطالعرهبا ورود متغیرهای مستقل( در مقوله) یینهامتغیر مستقل( و مدل 

 پانل حکایت دارد.نهایی و برازش مطلوب مدل نهایی شبه کاهش این مقدار در مدل

 

 یریگجهینتبحث و 

ای را تجربره کررده اسرت کره ایرن سرابقهجمعیتری بری های اخیر تغییراتسال کشور ایران در

شرماری شرده و زمینره را بررای طررح موجب بروز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بی تغییرات

ی هامؤلفرهای فراهم ساخته است. همزمان برا ترأثیرات متقرابلی کره برین رشتهموضوعات میان

و مهاجرت( و عوامل اقتصادی و اجتمراعی وجرود دارد،  ریوممرگباروری و )پویایی جمعیت 

ساختار سرنی در  تأثیر ساختار جمعیت بر موضوعات اقتصادی و اجتماعی بر تغییرات نیترمهم

موضروعات  نیترمهمدر سطح خرد مبتنی است. یکی از  جمعیتی خانوار سطح کالن و تغییرات

الگروی مصررف  جمعیت تأثیرپذیر بوده، تغییرات ای اقتصاد و جمعیت که از تغییراترشتهمیان

 است.

جمعیتی که در سطح ملی در سه دهۀ اخیر رخ داده است، کنکاشی در  همزمان با تغییرات

اجتماعی و جمعیتری منراطش شرهری و روسرتایی از تغییررات اساسری در سراختار  هایویژگی
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 اجتماعی و جمعیتی این مناطش حکایت دارد. تغییرات ساختار سنی عمردتاً بره سربب تغییررات

شهری، تغییرر در ترتیبرات زنردگی خرانوار،  -های روستاروندهای مهاجرت شگرف باروری و

نشران از ایرن واقعیرت دارد کره منراطش روسرتایی در و افزایش امید زنردگی  ریوممرگکاهش 

 امر سربباند. این تری را تجربه کردهساختاری جمعیتی سریع مقایسه با مناطش شهری، تغییرات

جمعیتری حتری بیشرتر از  شده است تا تأثیرپذیری متغیرهای اقتصادی و اجتمراعی از تغییررات

رات اساسری در الگروی مصررف مناطش شرهری احسراس شرود. تروأم برا ایرن تغییررات، تغییر

 خانوارهای روستایی و شهری فرض ارتبا  تنگاتنگ میان الگروی مصررف خرانوار و تغییررات

کرد. باالخص اینکه این مهم، در تحقیقات مختلف به اثبات جمعیتی را بیش از پیش تقویت می

اخت رسیده است. مطالعۀ روابب جمعیت و الگوی مصرف از آن حیث ضرورت دارد که با شرن

های اجتماعی و جمعیتی زمینۀ مردیریت جمعیتری مصررف و الگوهای مصرف به تفکیک گروه

رود مسائل کنونی اقتصاد ایران به شمار می نیترمهمتخصیص بهینۀ منابع محدود را که یکی از 

جمعیتری منراطش  این مقاله سعی بر این داشته است تا نقش تغییررات رو نیاسازد. از فراهم می

ی و شهری و خانوارهای روستایی و شهری را در قالب مدلی طولی و زمانمنرد بررسری روستای

 1363-92های پیمایش هزینه و درآمد خانوار طی دورۀ کند. به منظور نیل به این هدف از داده

 شده است. کاربردهبهپانل در قالب مدل چندسطحی متقاطع استفاده و مدل شبه

د که متغیر نسل و دوره به عنوان متغیرهای سطح دوم، دهنتایج مدل چندسطحی نشان می

داری دارنرد. هرای مصررفی ترأثیر معنراهای مصرفی خانوار در همۀ مقولهبر متوسب سهم هزینه

هرای بره ترتیرب در سرهم هزینره دهد کره ترأثیر دورهمقدار ضریب کوواریان  دوره نشان می

تباطرات خرانوار بیشرتر اسرت. مسکن، خوراک، بهداشرت و درمران، تحصریل و آمروزش و ار

کره ترأثیر ایرن متغیرر در سرهم دهرد همچنین مقدار ضریب کوواریان  متغیر نسل نشران مری

های بیشرتر بروده اسرت. نسرل های خوراک، مسکن و ارتباطات در مقایسه با سایر هزینههزینه

ی و برر های خوراک، تحصیل و آموزش تأثیر کاهش( بر هزینه1355جدید )متولدین مابعد سال 

به عبارت دیگر، این نسل ؛ های مرتبب تأثیر افزایشی داردهای ارتباطات و مسکن و هزینههزینه

های ارتباطرات و مسرکن های خوراک و تحصیل کمتر و هزینهها هزینهدر مقایسه با سایر نسل

أثیر های خوراک و بهداشرت و درمران ترباالتری دارد. در مقابل، تعلش به نسل سالمند بر هزینه

های برخورداری از الگروی خراص مصررف افزایشی دارد. این به این معناست که اگر چه زمینه

تررجیح  هابرای همۀ نسل فراهم بوده است ولی به دلیل تجربیات مشترک نسلی در برخی نسل
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نفرره و تأثیر معکوس خانوارهای ترک های دیگر متفاوت بوده است.مصرفی در مقایسه با نسل

هرای های گسرترده در سرهم هزینرهبا خانواده شوهری بدون فرزند در مقایسهوی زنهاخانواده

های مسکن خوراک، تحصیل و آموزش و ارتباطات و در مقابل تأثیر معکوس آن در سهم هزینه

تواند شاهدی بر ادعای تأثیر ترتیبات زندگی و تغییرات الگوی مصررف و بهداشت و درمان می

ترتیبرات  عبارت دیگرر، برا تغییررات ؛ بهحدودی از ساختار سنی متأثر استخانوار باشد که تا 

-پذیرد. هر چقدر به خانوارهای تکی در الگوی مصرف خانوار شکل میراتییتغزندگی خانوار 

های خوراک، تحصیل و آمروزش شود از سهم هزینهبدون فرزند افزوده می شوهریونفره و زن

 شود.های بهداشت و درمان و مسکن با آن افزوده میبر هزینه و ارتباطات خانوار کاسته شده و

و آمروزش  لیتحصهای مصرفی خوراک، تأثیر منفی سن سرپرست خانوار در سهم هزینه

هرای مسرکن و بهداشرت و درمران و ارتباطات و در مقابل تأثیر مثبت این متغیر در سهم هزینه

الگوی سنی سرپرسرتان خانوارهرای منراطش  دهندۀ این واقعیت باشد که هرچقدرتواند نشانمی

هرای ارتباطرات و تحصریل و روستایی و شهری به الگوی سنی جوان تغییر کند، بر سهم هزینه

شود. این امر نشان از این واقعیت دارد که در بستر گذار سرنی جمعیرت بره آموزش افزوده می

 دهد.ر میقرا الشعاعتحتجوانی و سالمندی، الگوی قالب مصرف در کشور را 

ای خرانوار بره ترین متغیری است که بر میزان تخصیص سبد هزینهخاستگاه سکونتی مهم

کراالی  نیتررمهمهای متفاوت مصرفی تأثیر قابل توجهی دارد. نتایج نشان داد که خوراک مقوله

به ؛ ضروری خانوار است که تعلش به خاستگاه سکونتی روستایی تأثیر مثبتی در افزایش آن دارد

هری بخرش قابرل تروجهی از سربد مقایسره برا منراطش شر عبارت دیگر، در مناطش روستایی در

هرای شهری، هزینه در مناطشای خانوار به خوراک اختصاص دارد. این در حالی است که هزینه

 سرازنهیزمسرکونتی شرهری  خاسرتگاهای را داراسرت. تعلرش بره مسکن سهم غالب سبد هزینه

 صیل و آموزش، مسکن و بهداشت و درمان است.های تحافزایش سهم هزینه

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 

الیرت و کراهش فعالیت اقتصادی به اوج خود رسیده و بنابراین برآیند درآمد براال در سرنین فع

درآمد در سنین کودکی و سرالمندی و همچنرین تحقرش رونرد افرزایش بطئری مصررف مقردار 

توان گفت فرد را مشخص خواهد کرد. با تعمیم نظریۀ مودیگیلیانی در سطح کالن می اندازپ 

با استقرار فاز جوانی و میانسالی در بستر گذار ساختار سرنی زمینرۀ افرزایش درآمرد و کراهش 
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هرای تحقیش نشان داد که مصرف در چرخۀ زندگی در مقولره شود. نتایج ایناهم میمصرف فر

ی خطری نردارد. سرهم لزومراً رونردمصرفی مورد مطالعه از الگوی متفاوتی برخوردار اسرت و 

های مصرفی ارتباطات و تحصیل و آموزش در سبد خرانوار در دورۀ جروانی و میانسرالی هزینه

های بهداشت و درمان در چرخرۀ یابد. سهم هزینهندی کاهش میافزایش و سپ  در دورۀ سالم

  زندگی روند افزایشی خطی دارد.

های اجتماعی الگوی مصرف بر نقش ی مصرف در بررسی زمینهشناسجامعه پردازانهینظر

شناسران در بررسری اصرلی جامعره سؤالاند. در حقیقت ای داشتهتمایزات اجتماعی تأکید ویژه

های خاص به ویژه طبقات اجتماعی و اقتصرادی این بوده است که چگونه گروهالگوی مصرف 

گیرند تا روش زندگی مجرزای خرود را از میان سایر چیزها انواع کاالهای مصرفی را به کار می

مطرروح  مفروضات نیترمهمبنابراین، یکی از ؛ مشخص کنند و خود را از دیگران متمایز سازند

هرای اجتمراعی از ه است که میزان و ترکیرب مصررف در برین گرروهشناسی این بوددر جامعه

نسل از متغیرهایی است که در ادبیات پژوهشی اجتمراعی  مفهومکند. الگوی متفاوتی تبعیت می

شود که بازنمودی از تجربیات مشترک اجتماعی، اقتصادی و همواره به عنوان ویژگی مطرح می

به یک نسل موالید همسران تعلرش دارنرد از تجربیرات  بنابراین، افرادی که؛ سیاسی نسلی است

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشرد. ساز انجام کنشتواند زمینهمشترکی برخوردارند که می

توانرد در در زمینۀ الگوی مصرف نیز فررض برر ایرن اسرت کره تجرارب نسرلی مشرترک مری

ج این پژوهش نشان داد که افررادی برخورداری از الگوی تقریباً همسان مصرفی مؤثر باشد. نتای

دار که از سطح رفاه مشترکی برخوردارند، الگوی مصرفی نسربتاً همسرانی دارنرد. تفراوت معنرا

های مصرفی خوراک، مسکن، بهداشرت و درمران، تحصریل و آمروزش و نسلی در سهم هزینه

گذاشرته  ارتباطات در این پژوهش بر نقش وجود تأثیر تجربیات نسلی در الگوی مصرف صحه

 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 

هرای شرناختی سازی زمینهزیر با هدف فراهم یهاشنهادیپ، رو نیارفاهی خانوار بوده است. از 

 شود:های اقتصادی و اجتماعی ارائه میگذاریسیاست جهت انجام

 های مقطعی الگوی مصررف خرانوار بره تفکیرک نتایج نشان داد که گذشته از تفاوت

ترتیبات زندگی و تغییرات آن در طی دورۀ مرورد مطالعره، زمینرۀ تغییررات الگروی مصررف و 
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-خانوارهرای سرالمندنفرره کره عمردتاً ترجیحات مصرفی فراهم شده اسرت. خانوارهرای ترک

-های خوراک و افزایش شایان توجه در سهم هزینهاند، با کاهش قابل توجه در هزینهسرپرست

اند. این تغییرات با الگوی متفراوت در سرایر انرواع های مسکن و بهداشت و درمان مواجه بوده

زمینرۀ گرذاری در بنرابراین، هرر گونره سیاسرت؛ شرودمشراهده مری ترتیبات زندگی خانوار نیز

شهری و روستایی بایستی تغییرات سراختار  و اعمال اقدامات حمایتی در مناطش تخصیص منابع

 ترتیبات زندگی را مطمح نظر قرار دهد.

  با توجه به نقش مهم سن و ساختار سنی در الگوی مصرف خانوار با تکیه برر نترایج

ده در کشرور، برا تکیره برر این مقاله و با عنایت به گذار ساختار سنی به ساختار سنی سرالخور

ریزی و شده، لزوم توجه به ساختار سنی خانوار در برنامههای جمعیتی انجامبینیپیش اطالعات

کند. نتایج نشان داد که برا تغییرر ای اقتصادی و اجتماعی گوشزد میهای مداخلهاعمال سیاست

ش و در مقابرل سرهم خروراک کراه هایساختار سنی خانوار به ساختار سالخورده، سهم هزینه

هرای حمرایتی بنابراین، سیاست؛ یابدهای مسکن و همچنین بهداشت و درمان افزایش میهزینه

شرود، بایسرتی برر که برای تخصیص منابع و کاالها در منراطش شرهری و روسرتایی انجرام مری

 شناخت الگوی مصرف به تفکیک ساختار سنی خانوار مبتنی باشد.
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