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  :چکیده

هاي مختلف سنی و بررسی تغییرات  شناخت الگوي مصرفی خانوارها در نسل
تدریجی آنها در طی زمان، همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادي است که به 

مطالعه الگوي در این . پردازد بررسی رفاه اقتصادي خانوارها در طی دوران زندگی می
ادوار زندگی مورد بررسی  يهاي سنی مردان جوان در چارچوب نظریه مصرفی نسل

ي نسلی ساز هدادجهت بررسی الگوي مصرفی خانوارها نوعی الگوي . گیرد قرار می
خانوار  يهاي مقطعی بودجه در الگوي طراحی شده، با ترکیب داده. است شده یطراح
نتایج . گیرند مورد ردیابی قرار می 1390تا  1369هاي  هایی از خانوارها طی سال نسل

هاي جدیدتر صورت  کمترین میزان مصرف توسط نسل دهد که پژوهش نشان می
 ها آنگردند اختالف مصرفی بین  می تر جوانهاي سنی  همچنین هر چه نسل. گیرد می

دهد  نتایج مربوط به اثر سن نیز نشان می. شود هاي قبلی کمتر می نسبت به نسل
گیرد و با افزایش سن میزان  سالگی صورت می 21کمترین میزان مصرف در سن 

ي آن  دهنده نتایج مربوط به اثر زمان نشان. یابد مخارج مصرفی خانوار افزایش می
به نسبت ) 1390تا  1380هاي  سال(ي دوم  است که میزان افزایش مصرفی در دهه

  .است) 1370تا  1380(ي اول  ر از میزان افزایش مصرفی در دههبیشت
 JEL: J11 ،C81 ،C23 يبند طبقه

  
  هاي نسلی، اثرات نسل، سن و زمان داده ي ادوار زندگی،نظریه: کلیدي هايواژه
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  مقدمه - 1

گیري تغییرات رفاه اقتصادي خانوارها در طی زمان همواره به عنوان یکی از  اندازه
تغییرات رفاه اقتصادي عموماً . مهم در مباحث اقتصادي مطرح بوده است موضوعات

 ينحوه .شود به صورت نوسان در توزیع درآمد و مخارج مصرفی خانوارها ظاهر می
هایی در الگوهاي درآمد و  ها با گذشت زمان منجر به ایجاد چرخه تغییر این متغیر

اده ادوار زندگی آنچه در س يبه عنوان مثال بر اساس نظریه. شود مصرف می
گردد، خمیده شدن الگوهاي مصرف و درآمد است؛  هاي درآمدي مشاهده می چرخه

سالی افزایش یافته و سپس در  به طوري که درآمد افراد از سنین جوانی تا میان
  ). 1389شاکري، (گذارد  سنین پیري و بازنشستگی رو به کاهش می

ي  شود، تجربه هاي زندگی نادیده گرفته می اي که اغلب در چرخه لهأمس
با گذشت زمان هر چند  گرید عبارت به. هاي مختلف با یکدیگر است متفاوت نسل

رضایی قهرودي، (ها یکسان باشد  ممکن است رفتار مصرفی خانوارها در تمامی نسل
بنابراین این ؛ یابد ها از یک نسل به نسل دیگر تغییر می ، اما کیفیت آن)1392
  .شود تا وضعیت رفاهی هر نسل با نسل دیگر متفاوت شود له سبب میأمس

هاي پانلی بلندمدت  گیري وضعیت رفاه مصرفی خانوارها به داده جهت اندازه
. نسلی رفاه خانوارها ماهیتاً فرآیندي بلندمدت و پویا است نیاز است، زیرا بررسی بین
در این مطالعه  توسعه  درحالاي پانلی در کشورهاي ه به دلیل مشکل کمبود داده

هاي نسلی ایجاد  هاي مقطعی تکرار شده، داده سعی شده است تا با استفاده از داده
هاي مقطعی  را بر اساس بررسی 1هایی هاي نسلی نسل در این رویکرد، داده. شود

ست تا با به همین منظور در پژوهش حاضر سعی شده ا. کنند تکرار شده، فراهم می
ی بررس موردهاي سنی مردان جوان  هاي نسلی رفتار مصرفی نسل استفاده از داده

است که آیا  سؤالهمچنین هدف از این مطالعه پاسخگویی به این . قرار گیرد
ها و سنین مختلف دچار تغییر شده  وضعیت رفاهی خانوارها در طی زمان و در نسل

و   نسل ي زمانی، دورهچه  بهبوط بیشترین سطح مصرف مر است؟ در این صورت
  ؟استسنینی 

تواند در اجراي یک سیاست  هاي سنی جوان می بررسی رفاه مصرفی نسل
به همین منظور این پژوهش  .رفاهی براي دولت راهگشا و داراي اهمیت باشد
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درصدد است تا با تفکیک جنسیت سرپرست خانوار و ساخت نسل سنی مردان با 
  .مصرفی را در این نسل آزمون نمایدنگاهی متفاوت رفاه 

ي اقتصادي دارد،  در این راستا با توجه به اهمیتی که این موضوع در عرصه
هاي  در قسمت دوم به پژوهش که ينحو بهپردازیم،  به کنکاش در این مسئله می

در قسمت سوم . شود تجربی صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش پرداخته می
را ی تحقیق شناس روشبخش چهارم و پنجم مقاله . شود می بررسیادبیات نظري 
شود و نتایج  بخش ششم مقاله بر اجراي مدل متمرکز می. کند بررسی می

  .شود گیري ارائه می کند و در پایان نتیجه را تشریح می آمده دست به
  
 شده انجاممروري بر مطالعات  -2

نوارها داراي قدمت نسلی رفتار مخارج مصرفی و درآمد خا ي بررسی بین تاریخچه
، دیتون و )1991( 2توان به مطالعات کارول و سامرز به طور مثال، می. بسیاري است

در این زمینه . اشاره نمود) 2006( 5، مکنزي)2001( 4، بلیسارد)1997( 3پاکسون
 :شود در قسمت زیر به برخی مطالعات انجام شده در این حوزه اشاره می

به بررسی ) 1392( »یی قهرودي و همکارانرضا«در ایران  شده انجامدر مطالعات 
 ترین مهم از. ي زندگی خانوارهاي شهري پرداختند رفتار الگوي مصرف در چرخه

در  شهري خانوارهاي يهزینه الگوي تغییر به توان می تحقیق، این هاي یافته
که  اي گونه به کرد؛ اشاره شده بررسی هاي سال طول در اي هزینه مختلف هاي بخش
سرپرست  سن افزایش با و نقل  و حمل بادوام دوام، بی کاالهاي هاي هزینه الگوي
سنی  الگوي .است ثابت تقریباً آن، از پس و بوده افزایشی سالگی 55 تا خانوار
خانوارهاي  در رستوران و هتل آماده، غذاي تفریحات، و فرهنگی خدمات يهزینه
 .شود سالگی مشاهده می 55 در آن مقدار حداکثر وقوزدار است  تقریباً ایرانی
 سالگی 45 در حداکثر مقدار و قوزدار يهزینه الگوي نیز کفش و پوشاك يدرباره
  . است
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4 Blisard 
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با استفاده از رویکرد نسلی در طی ) 1998( 6»سزکلی«در مطالعات خارجی 
انداز خانوارها را در مکزیک مورد  نسلی پس رفتار بین 1994تا  1984هاي  سال

نرخ  1994تا  1984هاي آن بود که در طی سال نتایج حاکی از. بررسی قرار داد
 1998تا  1994هاي ها افزایش یافته، اما در طی سال انداز براي تمامی نسل پس
سالگی  60داد که نرخ پس انداز تا سن  اثر سن نیز نشان می. هش داشته استکا

همچنین سایر نتایج گویاي آن بود که . یابد افزایش و بعد از آن کاهش می
انداز  ها سطح پس هاي خانوار با تحصیالت باالتر نسبت به سایر نسل سرپرست

و درآمد باالتر نسبت به  انداز این نسل به دلیل وجود پس. باالتري را دارا هستند
ي  ها ثروتمندتر هستند و بنابراین بعد از کاهش درآمد در دوره سایر نسل

روند . هاي درآمدي مقاومت کنند با تکانه  بازنشستگی به راحتی قادرند در مقابله
 35تا  20انداز در هر سه گروه در سنین  داد که سطح پس تغییرات سنی نشان می
  . سالگی افزایش یافته است 80سپس تا سن سالگی کاهش داشته و 

و با ساخت یازده نسل  2008تا  1994هاي  در طی سال) 2008( 7»بوالنز«
هاي درآمد و مصرف را در مکزیک به سه اثر سن، نسل و زمان تفکیک  سنی، داده

هاي مصرف و  داد که روند تغییرات سنی براي داده نتایج مطالعه نشان می. نمود
 57ها تا سن در واقع تغییرات درآمد متوسط خانوار. شکل است uدرآمد به صورت 

همچنین روند تغییرات متوسط . سالگی افزایش داشته و سپس کاهش یافته است
تا  1994ها در طی سالهاي  هاي خانوار براي تمامی نسل درآمد و مصرف سرپرست

  . افزایش داشته است 2008کاهش یافته و بعد از آن این مقدار تا سال  1996
رسی الگوي مصرفی خانوارها در به بر) 2008( 8»فرنادز ویالورد و کروجر«
ي کل،  ها شان نشان دادند که منحنی هزینه آنها در نتایج. ي زندگی پرداختند چرخه

دوام براي خانوارها به صورت کوژي شکل است، به طوري که  مصارف بادوام و بی
سالگی کاهش  80سالگی رخ داده و سپس تا  50بیشترین مخارج مصرفی در سن 

  . یابد می
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  ادوار زندگی  چارچوب نظري الگوي مصرف در مدل - 3
 یک بر اساس) 1986( 9کینز توسطي تابع مصرف  ، ارائه1950ي  در اوایل دهه

گیري و تکامل اقتصاد کالن  روانشناسی به عنوان یک رخداد مهم در شکل قانون
به طور . هاي این نظریه به تدریج آشکار گردید با گذشت زمان محدودیت. بود مؤثر

طور متوسط نسبت بلندمدت مخارج  داد که بهآمار و اطالعات نشان میمثال، 
گونه روند کاهشی نداشته و با رشد درآمد در مسیر بلندمدت  مصرفی به درآمد هیچ

در  همچنین،. رف بوده استخود، میل نهایی به مصرف، مساوي میل متوسط به مص
هاي رونق و بهبود اقتصادي، نسبت مصرف به درآمد از مقدار متوسط  طول دوره

هاي کسادي و رکود اقتصادي، نسبت مذکور از بلندمدت خود کمتر و در طول دوره
این بدین معنی است که نسبت مصرف به . مقدار متوسط بلندمدت خود باالتر است

  .کنداي در جهت عکس درآمد تغییر و حرکت می ورهدرآمد در طول نوسانات د
ي کینز،  ي آماري در رابطه با نظریه تمامی این شواهد و حقایق آشکار شده

ي ادوار زندگی توسط فرانکو مودیگیالنی، آلبرت آندو و  گیري نظریه منجر به شکل
 لسیک ينظریه دارد که در مودیگیالنی اظهار می. شد) 1954( ١٠ریچارد برومبرگ

 کننده مصرف ،اول :از اند عبارت ها فرض این .دارد وجود اساسی فرض سه زندگی
 ،دوم .برساند حداکثر به زندگی طول در خود را مصرفی مطلوبیت دارد تمایل
 انتظاري درآمدهاي و دسترس در مالی منابع از استفاده با است مایل کننده مصرف
 و شخصی يها ییدارا تمامی منابع، این .کند حداکثر را خود مطلوبیت ندهیدر آ

 کننده مصرف ثروت منابع، این حال ارزش .شود یمشامل  را کار از ناشی درآمدهاي
 سوم، .گذارد می تأثیر طول زندگی در او واقعی مصرف بر و شود می محسوب
 و است زندگی دوران در مصرف تأمین تنها انداز پس  نیا از کننده مصرف يانگیزه
  .ندارد وارث اندوزي براي مال يهجنب

ي زندگی این فرضیه است که افراد عقالیی با  ي عزیمت مدل چرخه نقطه
در نظر گرفتن جریان درآمد طول عمر خود در افق زمانی طول عمرشان براي 

ي کاري خود یعنی  بر این اساس افراد در ابتداي دوره. کنند ریزي می مصرف برنامه
رآمد پایینی هستند، در جوانی به خاطر تجربه کم و نداشتن شغل مستمر داراي د

ی به خاطر کسب تجربه و داشتن شغل دائمی درآمدهاي سال انیمي  اما در دوره

                                                           
9 Keynes 
10 Ando and Modigliani 
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کنند و باالخره در دوران بازنشستگی و پیري درآمدهاي 
جریان درآمدي ) 1(به عبارت دیگر با توجه به نمودار 

ر عمر کم و در دوران میانی عمر بیشتر است؛ ولی سطح 
مصرف در تمام دوران زندگی یا ثابت است و یا روند افزایشی خفیف دارد؛ یعنی فرد 
کوشد در اوایل عمر با قرض کردن و در اواخر عمر با استفاده از مازادهاي 

یقت هر فرد در حق. دارد ثابتی نگه 
هاي زندگی را با در نظر گرفتن 

  .)1389شاکري، 

  جریان درآمد و مصرف دوران زندگی فرد

  

 به  دست ملی ثروت آن در که
هاي  اگر در یک مقطع زمانی نسل

اي جوان،  پایین و باالي درآمدي مورد مطالعه قرار داده شود، در هر نسل سنی عده
 افراد تر و کم ثروت تر جوان افراد
از  پیش ثروت، درست میزان ترین

 هستند، بازنشستگی دوره 
 .نمایند می هزینه سرگرمی و تفریح
 هنوز که جوان افراد طریق از مسن،
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کنند و باالخره در دوران بازنشستگی و پیري درآمدهاي  باالتري را کسب می
به عبارت دیگر با توجه به نمودار . آورند می به دستکمتري را 

ر عمر کم و در دوران میانی عمر بیشتر است؛ ولی سطح فرد نوعی، در ابتدا و اواخ
مصرف در تمام دوران زندگی یا ثابت است و یا روند افزایشی خفیف دارد؛ یعنی فرد 

کوشد در اوایل عمر با قرض کردن و در اواخر عمر با استفاده از مازادهاي  نوعی می
ثابتی نگه  ددوران میانی عمر مصرف خود را در ح

هاي زندگی را با در نظر گرفتن  خواهد مطلوبیت حاصل از مصرف در کل سال می
شاکري، ( محدودیت درآمد در کل عمرش بیشینه کند

  
جریان درآمد و مصرف دوران زندگی فرد: 1نمودار 

 1389شاکري، : مأخذ

  
که است داستانی زندگی، يچرخه داستان

اگر در یک مقطع زمانی نسل. است چرخش در مختلف هاي نسل بین دست 
پایین و باالي درآمدي مورد مطالعه قرار داده شود، در هر نسل سنی عده

افراد که صورت این به. سال و سالمند وجود دارد میان
ترین بیش و دارند بیشتري دارایی و ثروت سال، میان

 در افراد که هنگامی. آید می دست به بازنشستگی
تفریح و مسکن خوراك، براي تهیه را خود هاي دارایی
مسن، افراد توسط این شده فروخته هاي دارایی سپس



  ٩٧                                                  مخارج مصرفی مردان جوان در ایراني نسلی الگوي مطالعه
  

 
  
در  .)1390رضایی قهرودي، (شود  می جذب باشند، می ثروت انباشت يمرحله در

  .  گردد این حالت کیفیت رفتار درآمدي افراد از یک نسل به نسل دیگر متفاوت می
ي زندگی روند تغییرات متغیرهاي اجتماعی و اقتصادي خانوارها  در تئوري چرخه

اي که در این  مسئله. شود در طی دوران زندگی با لحاظ سن افراد در نظر گرفته می
به . هاي مختلف در طی زمان است الگو پوشیده مانده است تغییرات قرنی نسل

دهد مربوط به جانشینی  عنوان مثال اتفاقی که همواره در طی زمان رخ می
اي از افراد در  عده ریرناپذییتغ روند کدر ی. ي یکدیگر استجا بههاي مختلف  نسل

روند و سپس  کنند و از دنیا می شوند، زندگی می ي زمانی معین متولد می یک دوره
رود این است که در یک جامعه  آنچه انتظار می. شود می ها آننسل دیگري جایگزین 

در طول زمان اتفاقات متفاوتی رخ دهد، بنابراین هر نسل نیز با توجه به زمانی که 
به عنوان مثال ). ١١،1973ریلی(ارد، رویدادي را تجربه خواهد نمود قرار د در آن

هاي فعلی، درآمد  سال یابد، میان کند و رفاه افزایش می وقتی اقتصاد رشد می
انداز مثبت  کنند و پس هاي قبلی کسب می سال بالنسبه باالتري را نسبت به میان

  ). 1389شاکري، (انداز منفی نسل قبل است  آنها بیشتر از پس
هاي اقتصادي  با توجه به طبیعت پویاي خانوارها و تغییرات عملکرد ویژگی

ي نسلی این امکان را فراهم  یک مجموعه اعی آنها در طی زمان، استفاده ازو اجتم
کند تا روند تغییرات درآمدي و مصرفی خانوارها به صورت پویا و تدریجی در  می

حالت عالوه بر ردیابی مخارج مصرفی در این . طی زمان مورد ردیابی قرار گیرد
ي زندگی است،  خانوارها بر اساس الگوي سنی افراد که منطبق با الگوي چرخه

تواند در  ي بررسی می این نحوه. شود امکان ردیابی در طی نسل و زمان فراهم می
  . اجراي یک سیاست عمومی اهمیت یابد

  
  آمار و اطالعات پژوهشبررسی  -4

توسط مرکز آمار ایران آغاز  1347خانوارهاي شهري از سال  يآمارگیري از هزینه
، عالوه بر هزینه، درآمد خانوارهاي شهري را نیز 1353این آمارگیري از سال . شد

ساله انجام شده  ، همه1360و  1357، 1355هاي  شامل شده و تاکنون غیر از سال
  . است

                                                           
11 Riley 
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صرفی مردان جوان در ي حاضر به منظور بررسی نسلی الگوي مخارج م در مطالعه
 يهاي خام طرح آمارگیري هزینه ، از داده1390تا  1369هاي  ایران در طول سال

در اکثر مطالعات جهت بررسی رفاه مصرفی . خانوارهاي شهري استفاده شده است
شود؛ اما در این مطالعه براي حقیقی کردن  هاي درآمد استفاده می خانوارها از داده

 شده  استفادههاي درآمدي  ي دادهجا  بههاي هزینه  از داده هاي انجام شده تحلیل
دلیل این امر این است که خانوارها در بیان واقعی درآمد خود یا دچار اشتباه . است
هاي هزینه  رسد داده دارند، بنابراین به نظر می شوند و یا واقعیت را اظهار نمی می
  . باشندهاي درآمدي  توانند جانشین مناسبی براي داده می
  
  واحدهاي مورد مطالعه - 1- 4

 مورد بررسی واحد الگوي مخارج مصرفی، وتحلیل در این مطالعه جهت تجزیه
 اقتصادي واحد یک خانوار که است آن این انتخاب دلیل .خانوار است فرد، جاي به

 این پیامد. شود مصرف می آن اعضاء بین مناسبی طور منابعش به  معموالً و است
 ناشی نابرابري و فقر میزان و کرده عمل فیلتر یک مانند خانوار که است این موضوع
 خانوار از آمده دست به بنابراین اطالعات دهد؛ می تقلیل را درآمد شخصی از توزیع

طباطبایی یزدي، (کند  منعکس می را خانوار واقعی اعضاي رفاه سطح درستی به
است که  شده  گرفتهخانوارهایی در نظر  نظر موردهاي سنی  در نسل .)1385

سرپرست خانواده به کسی اطالق در اکثر مطالعات . استمرد  ها آنسرپرست 
که در مقایسه با سایر اعضاي خانواده دارد  يا مالحظه  که قدرت قابل شود یم

  .اقتصادي خانواده به عهده وي است يها تیمعموالً مسئول
   
 شناسی پژوهش  روش - 5
 نسلی رویکرد -5-1

هاي  براي بررسی روند تغییرات مصرف به صورت پویا و در بلندمدت نیازمند داده
بتوان مجموعه مشخصی از خانوارها را در طی زمان  ها آنآماري هستیم که در 

اند همان  گیري شده نمونه 1367به عنوان مثال خانوارهایی که در سال . دنبال کرد
هاي پانلی  داده. شوند گیري می ي نیز نمونههاي بعد خانوارهایی باشند که در سال

موجود بودن تنها در یک مقطع کوتاهی  در صورتمعموالً در کشور موجود نبوده و 
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تهیه شدند و  1372و  1371ها تنها براي دو سال  این داده(از زمان وجود دارند 
  ).هاي بعدي متوقف گردید ها در سال تولید این داده
هاي  با استفاده از داده. باشند در کشور موجود می هاي مقطعی معموالً داده
اما . ي تصادفی از افراد را در طی زمان دنبال کرد توان یک نمونه مقطعی، می

ي مشخصی از خانوارها را در طی  ها مجموعه توان با استفاده از این داده نمی
سعی  به همین خاطر براي رفع این مشکل. هاي متوالی مورد بررسی قرار داد سال

  .هاي نسلی ایجاد شود هاي مقطعی تکرار شده، داده شده است تا با استفاده از داده
هاي مقطعی  ي طولی است که با استفاده از داده رویکرد نسلی نوعی مطالعه

به گروهی از افراد نسل . کند هایی از افراد را در طی زمان ایجاد می تکرار شده، نسل
بندي  اي به عنوان مثال سال تولد گروه ي ویژه مشخصه بر اساس شود که اطالق می

اند در  بندي شده اي از خانوارها که در هر نسل طبقه در این رویکرد مجموعه. اند شده
  . گیرد هاي متوالی مورد ردیابی و بررسی قرار می طی سال

  
  مزایا و معایب رویکرد نسلی  -5-2

 به صرفاً توان نمی را مسائل که مواردي براي نسلی هاي داده از توانند می نمحققا
حال استفاده  بااین .بگیرند بهره کرد، بررسی مقطعی هاي یا برش زمانی سري صورت

  . هاي داراي مزایا و معایبی است از این داده
در . 1: شمارد یبرم نیچن نیاهاي نسلی را  مزایاي استفاده از داده) 1997(دیتون 
. شود می دار ١٢ها نتایج تخمین تورش کم بودن تعداد داده لیبه دلهاي پانلی  داده
 که را تورشی توانند می نسل، هزاران براي داده ي ارائه با نسلی هاي داده که یدرحال
 حاصل کلی و جمعی صورت به ها، ي کم بودن تعداد داده نتیجه در است ممکن
 به نسلی هاي داده تکراري، مقطعی هاي مشاهده ي مطالعه با. 2 .سازند حداقل شود،
بررسی روند تغییرات  .بهتر هستند تر و مناسب تغییرات، پویاي ي مطالعه منظور

 با کار، نیروي تحریک و شغلی چرخش بیکاري، هاي مصرفی خانوارها، دوره
 ١٣هاي پانلی معموالً دچار ریزش داده. 3 .شوند می بررسی بهتر نسلی هاي داده
و  بار کوقت ی هرچندبه این معنا که به دالیل مختلف تعدادي از خانوارها . شوند می

 ها آنشوند و خانوارهاي جدیدي جایگزین  یا حتی ساالنه از نمونه خارج می

                                                           
12 Bias 
13 Attrition 
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. امکان پیگیري تمامی خانوارها در طول زمان وجود ندارد جیتدر بهشوند و  می

هاي جامعه را نمایندگی  توانند ویژگی نمی شده هیتههاي پانلی  بنابراین مجموعه داده
هاي نسلی وجود ندارد و خانوارهاي مشخصی که  اما مشکل ریزش در داده. کنند

  . گیرند در طول زمان مورد ردیابی قرار می اند شده يبند طبقهها  درون نسل
 مثال عنوان به. هایی هم هستند هاي نسلی داراي محدودیت داده حال نیباا 
توان میانگین درآمد یک نسل در طول زمان، میزان نابرابري و  ل تنها میدر این مد

اما هیچ بحثی از . چگونگی تغییر این نابرابري در طول زمان را بررسی کرد
فردي که اکنون  که نیای که افراد فقیر هستند یا فقیر خواهند ماند یا زمان مدت

شود  مند باقی خواهد ماند ارائه نمیثروتمند است آیا قبالً فقیر بوده یا بعداً هم ثروت
  ).1390سمائی، (
  
  هاي مقطعی تکرار شده ها با استفاده از داده ي ساخت نسل نحوه - 5-3

هایی بر اساس سال تولد  در این مقاله جهت تخمین اثرات سن، نسل و زمان نسل
هاي ساخته شده محدود به خانوارهایی  نسل. سرپرست خانوار ساخته شده است

. است) نسل جوان(سال  39تا  21که سن متوسط سرپرست خانوار بین هستند 
در هر . هاي زمانی مختلف است هاي سنی متشکل از یکسري مقاطع در دوره نسل

ي سنی برابر بین  هاي سنی، هر کدام با محدوده ها به یک سري از گروه مقطع داده
سه سال تقسیم بندي  ي هر گروه سنی در بازه. اند بندي شده هاي زمانی طبقه دوره

  .بر این اساس تعداد هفت نسل براي رده سنی جوان ساخته شد. شده است
اولین نسل مربوط به خانوارهایی است که سال تولد ) 1(در جدول 

باشد و آخرین نسل مربوط به خانوارهایی  می 1347- 1349سرپرست خانوار بین 
بر اساس رویکرد . اشدب می 1365-1369است که سال تولد سرپرست خانوار بین 

به عنوان مثال در نسل . شوند در طی زمان ردیابی می شدههاي ساخته  نسلی نسل
در رویکرد . سال است 22تا  20 ، بین1369هاي خانوار در سال  اول سن سرپرست

ي سنی بیان شده سن متوسط سرپرست خانوار در نظر  نسلی همواره در فاصله
به طور  1369خانوارهاي درون این نسل در سال  بر همین اساس به. شود گرفته می

آخرین مشاهده در این نسل مربوط به . شود سال نسبت داده می 21متوسط سن 
 39تا  21ي متوسط سن سرپرست خانوار که بین  با توجه به بازه. است 1387سال 

ساله  39به طور متوسط  1387سال در نظر گرفته شده است، نسل اول در سال 
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این . رسد بنابراین، مشاهدات مربوط به نسل اول در این سال به اتمام می. شود می
 1388 سالحالت به این معنا است که اگر مشاهدات مربوط به نسل اول در طی 

با . شود سال می 40ردیابی شوند، در این صورت سن متوسط سرپرست خانوارها 
ن دامنه خارج سال از ای 40سال، متوسط سن  40تا  21توجه به متوسط سنی 

  .شوند شود و این خانوارها جزء مشاهدات محسوب نمی می
  

  1390تا  1367هاي  هاي جوان در طی سال سنی سرپرست  نسل: 1جدول 
  نسل
 سال

1349-1347 1352-1350 1355-1353 1358-1356 1361-1359 1364-1362 1369-1365 

1367 
       

68 
       

69 21 
      

70 22 
      

71 23 
      

72 24 21 
     

73 25 22 
     

74 26 23 
     

75 27 24 21 
    

76 28 25 22 
    

77 29 26 23 
    

78 30 27 24 21 
   

79 31 28 25 22 
   

80 32 29 26 23 
   

81 33 30 27 24 21 
  

82 34 31 28 25 22 
  

83 35 32 29 26 23 
  

84 36 33 30 27 24 21 
 

85 37 34 31 28 25 22 
 

86 38 35 32 29 26 23 
 

87 39 36 33 30 27 24 21 
88 

 
37 34 31 28 25 22 

89 
 

38 35 32 29 26 23 
90 

 
39 36 33 30 27 24 

 هاي پژوهش یافته: مأخذ
 
  ی سنجاقتصاد تشریح مدل  -5-4

هاي آماري براي ردیابی وضعیت یک صفت در یک نسل سنی در  استفاده از داده
ي مورد مطالعه، تحت تأثیر عواملی  پذیر است که نمونه طی زمان در صورتی امکان
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توان با استفاده  در این صورت می. سالخوردگی نباشد و مهاجرپذیري مهاجرت، چون
هاي مورد نظر را در  سنی، نسل هاي هاي مقطعی تکرار شده و ساخت نسل از داده

توان، مخارج  هاي نسلی می به عنوان مثال با استفاده از داده. طی زمان دنبال نمود
سنی مشترك  هایی که از نظر ویژگی سال 39و ... ها و  ساله 31ها،  ساله 30مصرفی 

از نظر نسل که تواند براي افرادي  له میأاین مس. هستند را مورد ردیابی قرار داد
  .هستند، اتفاق بیفتدیا زمان تولد داراي ویژگی مشترك تولد و 

 و درآمد یعنی زندگی، سطح گیري اندازه معیارهاي ترین مهم از آنجا که
 الگوي که است زندگی ي چرخه در سن به وابسته هاي قوي مؤلفه داراي مصرف،

 دنبال بنابراین است، در حرکت سمت باال به زمان طول در اقتصاد رشد با ها آن
 ها نسل کردن جدا درپی، امکان پی هاي آمارگیري طریق از مختلف هاي گروه کردن
رضایی (کنند  می فراهم را درآمد و مصرف الگوي در زندگی ي چرخه اجزاي از

مخارج مصرفی مردان جوان   به همین منظور جهت بررسی الگوي .)1390قهرودي، 
هاي نسلی از نظر اثر سن،  نها نسبت به یکدیگر، دادهو تفاوت کیفیت رفتار مصرفی آ

  . تجزیه شد) 1997(نسل و زمان با استفاده از مدل دیتون و پاکسون 
با  مخارج مصرفی خانوارها تغییراتي  دهنده نشان در این حالت اثرات سن

 اثرات. باشد منطبق می زندگی نظریه ساده ادوار که با  آنها است سنیروند تغییرات 
 هاي نسل در سن نمونه ویژگی) مبدأ از عرض( جایگاه تفاوت به مربوط نسل

 به که است کالنی اقتصاد اثرات ي دهنده نشان سال، اثراتدر نهایت  و تاس مختلف
  .دهد یم قرار ریتأث تحت را ها نسل ي همه موقتی اما همزمان طور

شده  استفاده زیر مجازي ماتریس از زمان و نسل سن، اثرات استخراج براي
  :است

)1                                                    (εψγαβ ++++= TCAyln     
که هر سطر  است سال -نسل هاي جفت از برداري ylnي فوق  در رابطه

. است tدر زمان  cي لگاریتم میانگین مخارج مصرفی خانوار نسل  دهنده نشانآن 
αهمچنین  اثرات γ ،نسل و سال اثرات گرفتن نظر در بدون سن خالص اثرات  
 بدون زمان خالص اثرات  ψ، زمان و سن اثرات گرفتن نظر در بدون نسل خالص
همچنین. کنند بردار خطا را بیان می εرا و  نسل و سن اثرات گرفتن در نظر

TCA  39تا  21(سن  مجازي متغیرهاي ماتریسي  دهنده به ترتیب نشان ,,
  . تاس )1390تا  1369( سالو ) 1365تا  1347(نسل ، )سالگی



  ١٠٣                                                  مخارج مصرفی مردان جوان در ایراني نسلی الگوي مطالعه
  

 
  

 یک ماتریس سه هر از باید کامل یهم خط از جلوگیري براي مدل این در
 یک اعداد از ستونی ها ستون جمع ،ها سیماتر کل براي زیرا .دشو حذف ستون
ن پاکسو و دیتون از پیروي به .است شده وارد ثابت ي جمله صورت به که است

 سن مجازي متغیرهاي به زمانی روند یک توان می مشکل این رفع براي ،)1997(
 متغیرهاي از زمانی روند یک کردن کسر هیوسیل به اثر این که طوري به کرد اضافه
 تنها سال اثرات کرد فرض توان می همچنین. است جبران قابل زمان و نسل مجازي
 ترین ساده .باشد می صفر بلندمدت در آن میانگین که است تجاري هاي هردو اثرات
 و سن مجازي متغیر اول، نسل مجازي بردار حذف) 1( ي رابطه تخمین براي راه

 باقی که سال مجازي تغیرهايم .است سال مجازي متغیر دومین و اولین حذف
 :شوند می تعریف زیر صورت به اند مانده

[ ]12 21 dtdtdd )()(* −−−−= )2(                                                                 
2dو1d  از اول سال دو براي  صفر معموالً که است سال مجازي متغیر  

 اثرات جمع که شرط این به توجه با ها، داده ي مجموعه2d و 1d  ضرایب .است
، 15دیتون از نقل به، 2001، 14بلیسارد( آیند می به دست است، صفر برابر زمان

1997(.  
  
  نتایج مدل - 6

اثرات نسل، زمان و سن به ) 2(از نتایج جدول و نمودار در این قسمت با استفاده 
در نتایج حاصل از اثرات نسل، مخارج مصرفی با . گیرد  ترتیب مورد تفسیر قرار می

هر چه فرد زودتر متولد شده باشد در نسل . ها روند کاهشی دارد تر شدن نسل جوان
ج مصرفی بیشتري ها داراي مخار دیگر نسل گیرد که نسبت به سنی پیرتر قرار می

ي کاهش مداوم مخارج مصرفی  دهنده نشان) 2(هرچند نتایج حاصل از نمودار . است
از یک نسل به نسل دیگر است، اما شتاب و میزان کاهش مخارج مصرفی بین 

تر کمتر از سایر  هاي جوان ها یکسان نبوده و این میزان کاهش بین نسل تمامی نسل
میزان کاهش ) 2(بر اساس نتایج جدول  مثال  عنوان  به. شود ها دیده می نسل

هاي ششم و  درصد و در بین نسل 12/0هاي اول و دوم  مخارج مصرفی بین نسل
 42/0فاحش مصرفی بین نسل اول و آخر  اختالفدرصد و در نهایت  05/0هفتم 

                                                           
14 Blisard  
15 Deaton 



  1391 زمستان، 4 ، شماره9، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري              ١٠٤
  
 
  

توان به درستی نتیجه گرفت که هر چند همگرایی مصرفی  بنابراین می .درصد است
به  تر جوانهاي  ها مشهود است اما سرپرست ي جوان بیشتر از سایر نسلها بین نسل

ها رفاه کمتري را تجربه  تر مصرف نسبت به دیگر نسل دلیل داشتن سطح پایین
  .کنند می

سال  21ها را در طی  اثرات زمان روند تغییرات مخارج مصرفی تمامی نسل
نشانگر افزایش مخارج مصرفی بر این اساس نتایج . دهد گذشته مورد ردیابی قرار می

ي زمانی  هرچند در طی این بازه. است 1385تا  1370هاي  خانوارها در طی سال
له منجر به کاهش رشد مخارج أرخ داده، اما این مس 1374شوك نفتی در سال 

 1388تا  1386هاي  براي دو سال بعد یعنی سال. مصرفی خانوارها نشده است
شود که معادل با  ج مصرفی خانوارها مشاهده میکاهش سرعت رشد میانگین مخار

ي  رشد مخارج مصرفی در دهه) 2(همچنین در نتایج جدول . باشد درصد می 23/0
تر از رشد مخارج مصرفی خانوارها  به نسبت سریع) 1390تا  1380هاي  سال(دوم 

به طور مثال، میزان رشد مخارج . شود دیده می) 1380تا  1370(ي اول  در دهه
درصد بوده و در طی  48/0، 1380تا  1370هاي  فی خانوارها در طی سالمصر
  .باشد ي اول می درصد است که تقریباً دو برابر دهه 94/0، 1390تا  1380هاي سال

ي زندگی را نشان  نتایج اثرات سن الگوي مخارج مصرفی خانوارها در چرخه
تبار ضرایب تخمینی از دلیل عدم اع  به) 2(در نتایج اثرات سن در جدول (دهد  می

آنچنان که آشکار است افراد در ابتداي ). است شده  استفادهمیانگین مخارج مصرفی 
سالگی به دلیل نداشتن تجربه و شغل مستمر  21ي کاري خود یعنی در سن  دوره

آورند، اما با افزایش سن به دلیل کسب تجربه و  مخارج مصرفی کمتري را بدست می
ارج مصرفی افزایشی شده است به طوري که بیشترین میزان شغل مناسب، روند مخ
   .شود سالگی مشاهده می 38مخارج مصرفی در سن 
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 زمان و سن -نتایج تخمین ضرایب مربوط به اثرات نسل :2جدول 

 نتایج تخمین اثرات نسل

 .Std. Err  ضریب T ضریب نسل .Std. Err  ضریب T ضریب نسل

 0368815/0 -27/11 -4157374/0  نسل پنجم 0189147/0 -71/6 -1269908/0  نسل دوم

 044594/0 -08/11 -4939597/0  نسل ششم 0232419/0 -56/10 -2454494/0 نسل سوم

 0530621/0 -24/10 -5433758/0  نسل هفتم 0296049/0 -36/11 -3362889/0 نسل چهارم

  نتایج تخمین اثرات زمان

 T ضریب سال
  ضریب T ضریب سال  ضریب T ضریب سال  ضریب

1370  2940331/0 87/4 1377 6227145/0 30/8 1384  14609/1 42/16 

1371 3533612/0 88/3 1378 6411889/0 91/9 1385  074564/1 50/18 

1372 259764/0 98/3 1379 6045382/0 09/12 1386  19235/1 87/17 

1373  3665668/0 24/7 1380  774248/0 77/10 1387  121401/1 79/15 

1374  4557632/0 68/5 1381  8834337/0 24/13 1388  965704/0 08/15 

1375  4773592/0 46/7 1382  9434347/0 68/17 1389  133352/1 56/16 

1376  4503818/0 24/9 1383  056708/1 03/15 1390  171152/1 49/15 

  نتایج تخمین اثرات سن
 میانگین مخارج مصرفی سن مخارج مصرفی میانگین سن میانگین مخارج مصرفی سن

 55/17 سالگی 33 30/17 سالگی 27 00/17  سالگی 21

 63/17 سالگی 34 34/17 سالگی 28 15/17  سالگی 22

 66/17 سالگی 35 41/17 سالگی 29 15/17 سالگی 23

 66/17 سالگی 36 41/17 سالگی 30 14/17 سالگی 24

 69/17 سالگی 37 48/17 سالگی 31 20/17 سالگی 25

 59/17 سالگی 32 25/17 سالگی 26
 79/17 سالگی 38
 70/17 سالگی 39

 هاي پژوهش یافته: مأخذ
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 بررسی روند تغییرات مخارج مصرفی به تفکیک اثرات نسل، زمان وسن :2نمودار 

  

 
 

 هاي پژوهش یافته :مأخذ

 
  ی مدلشناس بیآس -7
 ١٦یخودهمبستگبررسی  -7-1

یکی از فروض مهم مدل رگرسیون این است که خودهمبستگی بین جمالت اخاللی 
براي بررسی وجود . شود، وجود ندارد که در تابع رگرسیون جامعه وارد می

                                                           
16 Auto - Correlation 
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آزمون  11STATAافزار  خودهمبستگی در جمالت اخالل با استفاده از نرم
صفر این آزمون مبنی بر  يفرضیه. است گرفته انجام Xtserialخودهمبستگی 

مقابل به معناي  يو فرضیه) ρ=0(ی بین جمالت اخالل خودهمبستگعدم وجود 
valuepضرایب مربوطه داراي . ی بین جمالت اخالل استخودهمبستگوجود  −

ي  که منجر به رد کردن فرضیه است/ 001معادل با 
0Hبنابراین مدل . شود می

اول بوده و براي رفع آن الزم است  يتخمین زده شده داراي خودهمبستگی مرتبه
valuepدر این حالت مقدار. برازش شود مجدداً AR)1(مدل با لحاظ  معادل با  −

ي  است که منجر به رد نکردن فرضیه 51/0
0H شود می .  

  
    بررسی ناهمسانی واریانس -7-2 

 ١٧آزمون ناهمسانی واریانس 11STATAافزار  در این مطالعه با استفاده از نرم
LRTest صفر این آزمون مبنی بر وجود همسانی  يفرضیه. است گرفته انجام

بر این . مقابل آن به معناي وجود ناهمسانی واریانس است يواریانس و فرضیه
اساس جهت آزمون ناهمسانی واریانس بین جمالت اخالل دو مدل رگرسیون مقید 

مدل داراي فرض همسانی ( در این آزمون مدل مقید . شود مین زده میو نامقید تخ
با انجام . آشیانه کرده است) انسیوارداراي ناهمسانی (در مدل نامقید ) واریانس

یی نما راستي آزمون نسبت  ي صفر در آماره آزمون ناهمسانی واریانس و رد فرضیه
ناهمسانی یون داراي زیرا مدل رگرس. ده شودالزم است مدل نامقید تخمین ز

بوده و براي تخمین مدل و رفع مشکل ناهمسانی واریانس باید از روش  انسیوار
GLSمقدار  آمده دست بهبر اساس نتایج . کرد استفاده ١٨valuep  97/0معادل با −
  .بنابراین مدل داراي همسانی واریانس است. است

  
  گیري نتیجه -8

و در چارچوب ) 1997( ١٩حاضر با استفاده از روش دیتون و پاکسونپژوهش 
هاي  نسلی مخارج مصرفی نسل  ادوار زندگی به بررسی الگوي تغییرات بین ينظریه

در این روش . پرداخته است 1390تا  1369هاي  سنی مردان جوان در طی سال

                                                           
17 Likelihood Ratio 
18 Generalized Least Squares 
19 Deaton and Paxon 



  1391 زمستان، 4 ، شماره9، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري              ١٠٨
  
 
  

نتایج و  ي سن، نسل و زمان ابزاري مناسب براي بررسی هاي تفکیک شده الگو
هاي تغییرات نرخ رشد مخارج مصرفی خانوارها به عنوان معیاري از رفاه  پیامده
  . باشند می

هاي خانوار با  دهد میزان متوسط مصرف سرپرست نتایج اثر سن نشان می
افرادي که در سنین جوانی قرار دارند به . ، روند افزایشی داردها آنافزایش سن 

مناسب همواره کمترین میزان مصرف را تجربه دلیل نداشتن پایگاه اجتماعی 
در حالی که افراد با سن بیشتر به دلیل کسب مهارت داراي میانگین . کنند می

  . مصرفی بیشتر هستند
هاي  نتایج حاصل از اثر نسل بیانگر آن است که بین متوسط مصرف نسل

نسبت به  تر جوانهاي  اي منفی وجود دارد؛ به این معنا که نسل اول و آخر رابطه
همچنین نتایج . تر خود داراي سطح متوسط مصرف کمتري هستند هاي قبل نسل

اختالف  دهد، نسل با نسل قبل خود نشان میحاصل از تفاوت مصرفی بین هر 
  .تر است هاي قبل کمتر از نسل تر جوانهاي  مصرفی بین نسل

افزایش مصرفی نتایج مربوط به اثرات زمان نیز حاکی از آن است که میزان 
به نسبت بیشتر از میزان مصرف در ) 1390تا  1380هاي  سال(ي دوم  در دهه
تغییرات ضرایب مصرفی نسل جوان در طی . است) 1380تا  1370(ي اول  دهه
 1388تا  1386هاي  در طی سال روند صعودي داشته، اما 1384تا  1374هاي  سال

وجود کاهش میانگین مصرف  مجموع در. شود مقداري کاهش در مصرف دیده می
هاي رفاهی دولت راهگشا  تواند براي اجراي سیاست ها و سنین جوان می در نسل
هاي رفاهی دولت بیشتر متوجه این قشر  بهتر است سیاست مثال عنوان به. باشد
  .گردد
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