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در چکيده گزارش اينگونه آمده اس��ت: اين مطالعه به دنبال پاس��خگويي به دو 
سؤال اصلي بوده است:

1. متغيرهاي اصلي تعيين كننده مصرف بخش خصوصي در ايران كدامند؟ 
2. چرا رشد مصرف بخش خصوصي از سال 1386 روند كاهشي يافته است؟

براي پاسخ به اين سؤاالت رفتار مصرفي در ايران از طريق برآورد تابع مصرف سه 
گ��روه كاالها و خدمات يعني كاالهاي بادوام، كاالهاي بي دوام و خدمات مورد 

بررسي قرار گرفته است.
1. ادبيات نظري و مطالعات تجربي مرتبط با مصرف تابع مصرف در مدل هاي 

كالن استاندارد 
الف( داللت هاي نظري توابع مصرف استاندارد 

ب( بيان رياضي يك تابع مصرف استاندارد
2. مصرف و پس انداز در كشورهاي درحال توسعه

1-2. داليل تفاوت رفتار مصرفي در كشورهاي درحال توسعه 
2�2. هموارسازي مصرف در كشورهاي درحال توسعه 

3-2. افق برنامه ريزي و محدوديت نقدينگي 
4-2. آثار تغييرات نرخ بهره بر پس انداز 

5-2. مصرف عمومي و خصوصي 
6-2. جمع بندي نظريات و مطالعات مصرف و پس انداز در كش��ورهاي درحال 

توسعه 
3. تابع مصرف در ايران 

1-3. داده ها و ويژگي هاي آماري 
2-3. نتايج برآورد تابع مصرف 

در خالصه، جمع بندي و پيشنهادهاي سياستي گزارش اينگونه آمده است:
با در نظر گرفتن سير تکامل نظريه هاي مصرف، ميتوان چهار داللت اصلي نظريه 

هاي مصرف استاندارد را به شرح زير بيان كرد:
- مصرف كنندگان س��عي در هموارس��ازي مصرف در طول دوره برنامه ريزي 

)احتماالً طول زندگي( دارند. 
- اف��ق زماني تصميم گيري مص��رف كننده بيش از يك دوره اس��ت و امکان 

استقراض و پس انداز وجود دارد محدوديت نقدينگي وجود ندارد(.
 1. متغيرهای نرخ بهره حقيقی و نرخ بهره اس��می ني��ز در اين مدل ها اضافه 

شدند، ولی آثار هيچکدام از آنها از لحاظ آماری معنادار نبودند.
- در تصمي��م گيري ب��راي مصرف عالوه بر درآمد جاري، درآمدهاي گذش��ته 

)ثروت( و درآمد آتي )انتظارات( هم مؤثر است.
- ن��رخ بهره و نرخ ترجيح��ات زماني مصرفکننده هم در تصميم گيري مصرف 

مؤثرند.
2. شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي كشورهاي كمتر توسعه يافته موجب ايجاد 
انگيزه ها و رفتار مصرفي متفاوتي نسبت به كشورهاي توسعه يافته ميشود. به 
عنوان مثال، در كشورهاي توسعه يافته اطمينان از حفظ سطح مصرف در دوره 
بازنشستگي انگيزه اصلي براي هموارسازي مصرف است، پايداري درآمدها امکان 
برنامه ريزي بين دورهاي و حتي با افق نامحدود را براي آنها فراهم مي كند، و 
وجود بازارهاي پولي و مالي پيشرفته و عميق امکان جابجايي بين دورهاي منابع 

را به راحتي فراهم ميکند. 
3. اثر تغيير نرخ بهره بر پس انداز به دليل آثار جانشيني و درآمدي بين دورهاي 
مي تواند مثبت يا منفي باش��د و بايد در مطالعات تجربي مشخص شود. عمده 

مطالعات تجربي اثر نرخ بهره بر پس انداز را ضعيف ارزيابي كرده اند.
4. برخي مطالعات احتمال جانشين مستقيم بودن مصرف خصوصي و دولتي يا 
به عبارتي تأثيرگذاري مخارج عمومي بر سطح مصرف خصوصي را بررسي كرده 
اند. با اينحال اكثر مطالعات مکمل بودن اين دو را نش��ان داده اند تا جانش��ين 

بودن آنها.
پيام هاي سياستي نتايج تحقيق

1. سياست هاي جمعيتي و نتايج احتمالي آن بر سطح و تركيب كااليي مصرف 
تأثيرگذار است. بنابراين، الزم است در سياست گذاري هاي مرتبط با مصرف و 

نيز جمعيتي اين موضوع در نظر گرفته شود.
2. با توجه به تغييرات هرم س��ني جمعيت در ايران كه طبق آن جمعيت افراد 
جوان درحال كاهش و ميانگين س��ني در حال افزايش است، مصرف كاالهاي 
ب��ادوام كاهش و مصرف خدمات افزايش خواهد يافت. تغييرات مصرف خدمات 
نيز بيش��تر ش��امل افزايش مصرف خدمات بهداشتي و كاهش مصرف خدمات 
آموزشي خواهد بود. اين موضوع به معناي افزايش بار مالي دولت در حوزه هاي 
خدمات بهداشتي خواهد بود و از طرفي لزوم تقويت بخش خصوصي در حوزه 

بهداشت و بيمه را نشان مي دهد.
3. با توجه به تغييرات س��اختار سني جمعيت، افزايش تقاضاي خدمات خاص 
مربوط به س��المندان در افق ميان مدت و بلندمت مورد انتظار اس��ت كه لزوم 
فراهم س��ازي نه��ادي و اجرايي از جمله تصويب قوانين و مق��ررات ضروري را 

نشان مي دهد.
4. نقص بازارهاي مالي س��بب شده است كه هموارسازي مصرف و افزايش رفاه 

از اين طريق در ايران صورت نگيرد. اين موضوع خود موجبات نوس��انات بيشتر 
درآم��د را فراهم مي كند كه در نهايت اقتصاد را متغيرهای نرخ بهره حقيقی و 
نرخ بهره اسمی نيز در اين مدل ها جای گذاری شد و هيچکدام معنادار نبود. در 
يك سيکل نوساني معيوب گرفتار مي كند. سياست گذاري مناسب براي توسعه 
بازارهاي مالي و افزايش عمق آن، براي افزايش دسترسي خانوارها به بازارهاي وام 

و اعتبار كه هموارسازي مصرف را تسهيل مي كند، ضروري است. 

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررس��ی پيرامون عنوان تهيه و ارائه 

شده است؟ بله
- آيا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور كامل ش��امل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشانی پست الکترونيك در گزارش قيد شده 

است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررس��ی قرار گيرد، آي��ا به اندازه كافی خالصه و 

چکيده كل مقاله است؟ بله
- آيا چکيده گزارش دارای بخش واژگان كليدی است؟ خير

ب( فهرست
- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ بله

- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ خير
- آيا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مشکل موجود 

و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آيا از واژگان كليدی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مش��خص ارائه ش��ده 
است؟ بله

- آيا پيشينه تاريخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش 
مطرح شده است؟ بله

ت( روش كار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ بله

- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ به سواالت تحقيق 
می باشد؟ بله

- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ بله
- اگر يك مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين ديگری انجام شود، می تواند 

همين نتايج را در پی داشته باشد؟ بله
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ بله
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ بله
- آيا نتايج گزارش راستی آزمايی شده است؟ بله

- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار است؟ بله
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ بله
- آيا نويس��ندگان مش��خصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در اين مطالعه ثابت 

شده يا نه؟ بله
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مش��ابه پيش��ين در اين زمينه مقايسه 

شده است؟ بله
- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ بله

- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه شده است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ بله
- آيا جدول ها، نمودارها و ش��کل ها ويژگی های كليدی مطالعه را نش��ان می 

دهند؟ بله
- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای باالنويس و 

زيرنويس مناسب می باشند؟ بله
ح( پيوست ها

- آيا پيوست های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ بله
- آيا پيوست ها به كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمك می كند؟ بله

- آيا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ بله
خ( منابع

- آيا منابع كافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آيا سبك نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ گزارش فاقد 

بخش منابع است.
- آيا منابع مهم و كليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يك كل سامان مند را تشکيل می دهد؟ بله
- آيا گزارش برای ساماندهی محتوايی خود مدل مفهومی ارائه كرده است؟ بله

- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص است؟ بله
- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ بله

- آيا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام 
شده است؟ بله

- آيا در پايان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ 
بله

- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی است؟ بله
ب( نوآوری

- آيا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظريه پردازی و انديشه 
ورزی است؟ خير

- آيا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری قديمی است؟ بله
- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ بله

- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ بله
- آيا محتوای گزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا گسترش گفتمان اجتماعی 

را دارد؟ بله
- آيا خواندن اين گزارش تفکر نقادانه را ترغيب می كند؟ بله

پ( اهميت
- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی است؟ بله

- آي��ا چين��ش مطالب در گزارش بر اس��اس درجه اهمي��ت موضوعات و وزن 
محتوايی آنها انجام شده است؟ بله

- آيا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار توجه ش��ده اس��ت؟ 
بله

ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن
- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ بله

- آيا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح 
كنند؟ بله

- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعيت

- آيا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش 
می دهد؟ گزارش مبتنی بر مدل های اقتصاد كالن س��نجی است كه نقدهايی 

به آن وارد است.
- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه بودن 

گزارش كمك كند؟ بله
- آيا گزارش برای كمك به درک جامع، الگو يا مدلی خاص برای س��اده سازی 

روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه كرده است؟ بله
ج( اعتبار 

- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ بله
- آيا شواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم و كافی 

برخوردار است؟ نامشخص
- آيا اعتبار علمی گزارش از سوی يافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 

تاييد می شود؟امشخص

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كس��انی خواهند بود؟ اين گزارش برای 
آگاهی نمايندگان مجلس شورای اسالمی تدوين شده است.

- آيا انتش��ار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان قرار گرفته است؟ 
نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در رابطه با موضوع تخصصی 
ترغيب می كند؟ بله

- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف كردن نيازهای مخاطبان و ذينفعان خود را 
دارد؟ بله

ب( تاثيرگذاری اجتماعی
- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول 

برخوردار است؟ بله
- آيا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز برای فهم خود را 

به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش برای حل مشکالت زندگی مردم دارای طرح اجرايی با پيشنهادهای 
مشخص و مستدل است؟ بله

- آيا گزارش برای كارآمدی راهکارهای پيش��نهادی خود برای حل مش��کالت 
زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد كرده است؟ خير

- آيا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين شده خود را محقق 
سازد؟ خير

- آيا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پيرامون 
گزارش منتشر كرده است؟ نامشخص

- آيا گزارش نس��بت خود را با اس��ناد فرادس��ت و فرودست كشور معين كرده 
است؟ خير

پ( نيازمحوری
- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درسی، كمك درسی و عمومی( را 

تأمين خواهد كرد؟ نيازهای تخصصی و عمومی
- آيا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفکيك نوع نيازهای مخاطبان )خالءها، 
كمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولويت 
ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه های ايجادی، 
جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، ارتقايی، تامينی و انتخابی( 

دارد؟ خير
- آيا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياس��تگذاری و سازماندهی مرتبط با 

موضوع برای رفع سطوح گوناگون نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ نامشخص
- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ 

نامشخص
ت( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از ش��خصيت های حقيقی و حقوق��ی موثر در كار )اعم از امور 
علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آيا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير قرار گرفته اس��ت؟ 
نامشخص

ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ويراستاری فنی 

- آي��ا تعداد كلمات و صفحات گزارش برای بي��ان كامل موضوع گزارش كافی 
است؟ بله

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ بله
- آيا نوع صفحه آرايی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشيه ها، سرصفحه و 

پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ بله
- آي��ا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارس��ی معيار در تدوين 

گزارش رعايت شده است؟ خير
- آيا در گزارش برای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، معادل س��ازی مناسب 

انجام شده است؟ بله
- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تيره، ويرگول نقطه و 

پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير
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اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی و به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر می شود. گو اینکه بر اساس یکی از مطالعات انجام 
شده توسط همین مرکز )میزان بهره مندي از اطالعات و تأثیر آن بر فرایند قانونگذاري(، تولیدات پژوهشی تاکنون مورد استقبال و 

استفاده نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات )22 درصد( با نظر دستاوردهای مطالعاتی مرکز 
پژوهش ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در روند تحول قانونگذاری سنتی کشور نقش مهمی 

دارد. »چالش قانون« ضمن اعالم آمادگی برای انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیشاپیش از حسن توجه و 
پیشنهادات عموم نخبگان و اندیشمندان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش طراحي یك مدل کالن سنجي براي 

اقتصاد ایران: 1. واکاوي رفتار مصرفي بخش خصوصي منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی می پردازد که هم 
اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

»چالشقانون«گزارشهایمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیرامعرفی،نقدوبررسی)62( میکند

ناتوانی مدل كالن سنجی برای حل مشکالت اقتصادی زندگی مردم ايران!؟


