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برآورد کشش  تقاضای محصوالت فرهنگی 
خانوار شهری و روستایی

رهیافت سیستم تقاضای تقریبًا ایده آل پویا

هدف اصلی این مقاله برآورد کشش  تقاضای محصوالت فرهنگی و بررسی رفتار مصرفی خانوار های 
شــهری و روســتایی در این گروه کاالهاست. برای این منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل پویا 
)DAIDS( و از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای دوره 1360-1396 استفاده شده است. نتایج 
آزمون نشان می دهد که فرضیه همگنی برای گروه کاالیی محصوالت فرهنگی در بین خانوار های شهری 
تأیید نمی شود. به عبارت دیگر، مصرف کنندگان شهری در مصرف خود در گروه کاال های منتخب دچار 
توهم پولی اند، یعنی به جای توجه به درآمد واقعی و قیمت های واقعی در تصمیمات مصرفی خود، 
درآمد اسمی و قیمت های اسمی را در نظر می گیرند. این فرضیه در خصوص خانوار های روستایی 
نیز پذیرفته می شود. کشش قیمتی محصوالت فرهنگی برای مناطق شهری و روستایی پایین است که 
به منزله عدم امکان جایگزینی و ضروری بودن این کاالهاســت. به عالوه نتایج نشان می دهد تغییرات 
قیمتی سایر گروه های هزینه ای تأثیر چندانی بر تقاضای محصوالت فرهنگی ندارد. همچنین کشش 
درآمدی محصوالت فرهنگی هم برای مناطق شهری و هم روستایی بزرگتر از یک است و کاالهای 
مذکور لوکس تلقی می شود. نتایج برآورد کشش های زیرگروه محصوالت فرهنگی نیز نشان می دهد 
برای مناطق شهری، تحصیل و آموزش کم کشش و ضروری است اما برای مناطق روستایی این کاال 
با کشــش واحد است. از این رو حمایت، هدایت و برنامه ریزی مفید و مؤثر از محصوالت فرهنگی 

از سوی دولت و خانوار ها نیازی ضروری و دائمی است. 
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1. مقدمه1
امروزه توســعه جوامع تنها به توســعه اقتصادی محدود و منحصر نمی شود، بلکه مقوله 
فرهنگ و توســعه فرهنگی یکی از زمینه های اصلی توســعه به شمار می رود. مدیران و 
سیاست گذاران فرهنگی برای تعیین اهداف، اصول و اولویت های فرهنگی کشور، نیازمند 
تصویری روشــن از وضعیت موجود هستند. مصرف محصوالت فرهنگی از جمله مواردی 
اســت که در برنامه ریزی های فرهنگی توجه خاصی بدان شــده است. چرا که از یک سو 
بیان کننــده گرایش هــا، تمایالت و عالیــق موجود در این حوزه بوده و از ســوی دیگر، 
نشان دهنده سطح بینش و دانش عمومی است. تلقی مردم از فرهنگ و کاال های فرهنگی، 
مبتنی بر ســاخته هایی از هویت اجتماعی آنان اســت و این نکته لزوم مطالعه جدی در 
این زمینه را نشــان می دهد. معانی فرهنگی مردم در یک جامعه و شــیوه استفاده آنان 
از کاال هــای فرهنگــی، انعکاس کوچکی از نگرش اجتماعی آنان اســت. آنان به اقتضای 
فرهنــگ غالب در جامعه، مواجهه خاصی با محصوالت فرهنگی دارند و بی تردید مطالعه 
 این پدیده و کســب اطالعات، داده و آمار می تواند سیاست گذاران فرهنگی را در پیشبرد 

اهداف شان یاری رساند. 
تئوری رفتار مصرف کننده از جمله مباحث مهم اقتصاد خرد اســت که بر اســاس آن 
می توان چگونگی تصمیم گیری و رفتار مصرف کننده را در شــرایط مختلف به کمک تابع 
تقاضا توضیح داد. برآورد تقاضا برای کاال ها و خدمات در امر شناخت ارجحیت های مصرفی 
و پیش بینی نیاز های آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه نحوه تخصیص درآمد 
به هریک از کاال ها و خدمات نقش عوامل مهمی چون درآمد و قیمت های نســبی را در 
چارچوب کشــش های قیمتی و درآمدی تقاضا، مشخص می کند. شناخت عوامل مؤثر بر 
تقاضــا و مقدار دقیق این تأثیر به تولیدکنندگان توان پیش بینی وضعیت بازار را می دهد 
و دولت را در جهت اتخاذ سیاست های مالی مناسب کمک می کند. از طرف دیگر بررسی 

الگوی مخارج خانوار ها در طول زمان، تحرک وضعیت رفاهی جامعه را نشان می دهد. 
این مقاله ســعی دارد با مطالعه الگوی مصرفــی خانوار های ایرانی در قالب مجموعه 
معادالت تقریباً ایده آل پویا2 به بررسی و اندازه گیری عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوار ها 
در تخصیــص درآمد خود به گروه محصوالت فرهنگی بپردازد. سیســتم تقاضای تقریباً 

1. این مقاله مستخرج از رساله دکتری نجمه نجیب زاده می باشد.
1. Dynamic Almost Ideal Demand System
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ایده آل، نوع خاصی از توابع تقاضاست که دارای ویژگی های منحصر به فرد در برآورد انواع 
کشش می باشد که برای سیاست گذاری امری حیاتی است. برای این منظور هدف اصلی 
در این تحقیق برآورد کشش های مختلف محصوالت فرهنگی و بررسی رفتار خانوار ها در 
مناطق شهری و روستایی است. سازمان یونسکو عوامل مهم توسعه فرهنگی را فعالیت های 
فرهنگی )کتاب، کتابخانه، موسیقی، موزه ها، سینما، محوطه های میراث جهانی و جهانگردی 
بین المللی( و گرایش های فرهنگی )کتاب، روزنامه، مبادالت فرهنگی، محیط زیست و غیره( 
معرفی می کند. با توجه به این تقسیم بندی و همچنین بر اساس تعریف مقاله رئیس دانا 
)1379( محصوالت فرهنگی در این مقاله چهار گروه تفریحات و سرگرمی ها، تحصیل و 
آموزش، گردشــگری و هزینه های مذهبی در نظر گرفته شده است. این مقاله یک هدف 
شــناختی و یک هدف کاربردی را دنبال می کند. هدف شناختی مقاله حاضر، رسیدن به 
تصویری روشــن و مبتنی بر شــواهد علمی در رابطه با آگاهی از وضعیت موجود مصرف 
محصوالت فرهنگی خانوار ایرانی، کشش ها و عوامل تأثیرگذار بر آنها است. هدف کاربردی 
این پژوهش نیز، با مبنا قرار دادن تصویر به دست آمده، کمک برای برنامه ریزی های آتی 

در کشور در راستای تقویت تقاضای محصوالت فرهنگی در کشور می باشد.
 

2. ادبیات پژوهش
2.1. ادبیات نظری

فرهنگ به عنوان مهم ترین زیرســاخت و نظام زندگی انســان  ها اهمیت قابل توجهی در 
سیاست های عمومی دارد. آثار فرهنگ بر جوامع از جوانب مختلفی مورد نظر سیاست گذاران 
اســت. امروزه به لطف گســترش و توسعه فرهنگ در ابعاد مختلف محتوایی و تکنیکی و 
تبدیل برخی مقوالت آن به عنوان صنعت، اهمیت خاصی در نظام اقتصادی کشور ها یافته 
اســت. به طوری که در سال های اخیر اغلب کشور های توسعه یافته صنایع راهبردی خود 
را از »فّناوری سخت« به »فّناوری نرم« تغییر داده و اولویت سرمایه گذاری خود را بر روی 

صنایع فرهنگی و خالق قرار داده اند. )سیاوشی و دیگران، 1396: 2( 
کاال هــای فرهنگی به کاال های مصرفی گفته می شــود که ناقــل ایده ها، نماد ها و یا 
شــیوه های زندگی اســت. این کاال ها کاربرد آموزشی و یا سرگرمی دارند، به خلق هویت 
جمعــی کمک کرده و محصول خالقیت فردی یا جمعی اند و مشــمول مالکیت معنوی 
می شــوند و از طریق فرآیند های صنعتی و توزیع جهانی، به طور پیوســته تولید، بهبود و 
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توسعه می یابند. کتاب، فیلم، نشریه، محصوالت چندرسانه ای، نرم افزار، موسیقی، ویدئو، 
مد و صنایع دســتی نمونه ای از آن است ) دنیز و ماچادو1، 2011: 13؛ به نقل از حقیقی 
کفاش و دیگران، 1396: 29( بی شــک جذابیت و اهمیت اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی 
کاال ها در اقتصاد فرهنگ بیش از درآمد حاصل از فروش آن اســت. با این حال کارکرد 
اقتصادی آن در چند بعد مورد توجه اســت: اشــتغال زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی 
و رونق اقتصادی محلی. )مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، 1392: 3( سهم 
بخش صنایع خالق و فرهنگی در مناطق مختلف جغرافیایی یکسان نبوده و اقتصاد های 
توســعه یافته و برخی از اقتصاد های نوظهور سهم بیشتری را در صنایع خالق از آن خود 
نموده اند. جدول 1 ســهم صنایع فرهنگی و خــالق در مناطق مختلف جهان از درآمد و 

شغل ایجاد شده در سال 2016 را نشان می دهد. 

جدول 1: سهم صنایع فرهنگی و خالق در مناطق مختلف جهان
از درآمد و شغل ایجاد شده در سال 2۰1۶

سهم از درآمد منطقه
ایجاد شده )%( 

سهم از اشتغال 
ایجاد شده )%( 

2۸16آمریکای شمالی

3226اروپا

67آمریکای التین

33۴3آسیا و اقیانوسیه

2. 3۴خاورمیانه و شمال آفریقا

)WIPO ،2016( سازمان جهانی مالکیت معنوی

تحوالت بازار محصوالت فرهنگی در سطح جهانی منجر به کارآمدی این بازار شده است. 
در بازار کاال های فرهنگی تحول در ارتباطات و اطالعات تولید برای متقاضی، جهانی شدن 
فرهنگ ها، ایجاد تمدن فراغت و به نبال آن ایجاد صنعت ســرگرمی باعث شده که کمیت 
کاال های فرهنگی افزایش یافته و تنوع آن نیز بیشــتر شــود. در عین حال برخی محققان 
عرصه اقتصاد فرهنگ اعتقاد دارند که توسعه یافتگی نظام فرهنگی با هیچ چیز، جز میزان 
مصرف و نحوه محصوالت فرهنگی مورد سنجش قرار نمی گیرد. )پیکاک و ایلدریزو، 1376( 

1. Diniz & Machado
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2.1.1. تقاضای محصوالت فرهنگی

موضوع تقاضای مصرف کنندگان برای تولیدات فرهنگی مبحث بســیار مهمی اســت که 
دستاورد تحلیل اقتصادی تولید کاال های فرهنگی است. اهمیت این بحث بیش از هر چیز 
مربوط به سیاســت های حمایتی است که دولت های کشور های در حال توسعه )از جمله 
ایران( نسبت به تولید کاال های فرهنگی و هنری با هدف ترویج تولید آنها اعمال می کنند. 
توجه نکردن به موضوع تقاضای مصرف کنندگان، تولید بدون مشتری را در بازار تولیدات 
فرهنگی ایجاد می کند و نتیجه هرز رفتن یارانه  ها و مبالغی است که دولت  ها صرف تولید 
ایــن کاال هــا می کنند. بنابراین، بحث تقاضا را بایــد در هدفمندی یارانه های دولت و در 
سیاست گذاری  ها و برنامه ریزی  ها به شدت مورد توجه قرار دارد. همان طور که اشاره شد 
هدف پژوهش حاضر نیز برآورد تابع تقاضای محصوالت فرهنگی خانوار های ایرانی است. 

2.1.2. ویژگی اقتصادی فعالیت  ها و کاال های فرهنگی

ارزیابی فرهنگی بودن کاال بیش از هر چیز به رجحان های ذهنی مصرف کننده بر می گردد 
و در مالحظات غیراقتصادی ریشــه دارد. از این رو تعریف اقتصادی فعالیت ها و کاال های 
فرهنگی به نحوی که بتوان محدوده دقیقی برای آنها روشن کرد، ناممکن به نظر می رسد. 
صاحب نظــران اقتصادی در تعریف کاال ها و فعالیت های فرهنگی به جای تعریف اقتصادی 
آنها، ویژگی های اقتصادی کاالهایی را نشــان می دهند کــه در جامعه به عنوان کاال های 
فرهنگی شناخته شده اند. برخی از ویژگی های اقتصادی کاال ها و فعالیت های فرهنگی که 

برشمرده شده است به شرح زیر هستند: 
الف. عادت پذیری در مصرف کاال های فرهنگی

این مفهوم به این ویژگی اشــاره دارد که هر چه مصرف فعلی کاال های فرهنگی بیش تر 
باشــد، مصرف آنهــا در آینده افزایش می یابد. ویژگــی عادت پذیری در مصرف کاال های 
فرهنگی ناظر براین است که مصرف محصوالت دیگر به نحوی است که با افزایش مصرف، 
تقاضا برای مصرف آنها کاهش می یابد، اما در مورد تقاضای محصوالت فرهنگی این رابطه 
برعکس است، یعنی تقاضای مصرف کاال های فرهنگی با افزایش مصرف آن باالتر می رود. 
حال اگر در جامعه شرایط به نحوی فراهم شود که افراد جامعه، کاال های فرهنگی بیشتری 
مصرف کنند، ویژگی عادت پذیری این دســته کاال ها باعث می شــود که در ترکیب سبد 
کاال های مصرفی خانوار کاال های فرهنگی بیشتری قرار گیرد. این افزایش مصرف کاال های 
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فرهنگی خود به خود باعث خواهد شد که سهم آنها در تولید ناخالص ملی افزایش یابد. 
ب. وابستگی سطح مصرف کاال های فرهنگی به سطح درآمد فرد

در نظر اول ممکن است این ویژگی، مربوط به همه کاال های مصرفی انسان باشد. هر چه 
درآمد فرد بیشــتر باشــد مصرف انواع کاال های او بیشتر خواهد بود؛ اما واقعیت آن است 
کــه در اینجا تحلیل های پیچیده تری وجود دارد؛ تحلیل هایی که در حیطه نظریه »رفتار 
مصرف کننده« می گنجــد و در آن عوامل اقتصادی مؤثر بر مصرف کاال ها مانند درآمد یا 
افزایش میزان اوقات فراغت را نشــان می دهد. گفته شده است تا قبل از انقالب صنعتی، 
افراد به سختی می توانستند معاش خود و خانواده را تأمین کنند. با شروع انقالب صنعتی 
و آسان تر شدن زندگی، تفریح و سرگرمی جزو زندگی مردم عادی شد. ساعات کار کمتر 
و زمان اســتراحت عامه مردم افزایش یافته اســت. در چنین شرایطی، جامعه شناسان و 
اقتصاددانان بر این باورند که تحول جوامع انسانی به سوی ایجاد »تمدن فراغت« بوده است 
یعنی خودکار شــدن وسایل تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه طوالنی شدن اوقات 
فراغــت. بدین ترتیب افزایــش تفریح و نیز افزایش مصرف کاال های فرهنگی که عالوه بر 
صرف هزینه، اوقــات فراغت مصرف کننده را نیز به خود اختصاص می دهد، تبیین کننده 
تأثیر مثبت ســطح درآمد بر مصرف کاال های فرهنگی اســت. بر این اساس برای توضیح 
رابطه مصرف کاال و سطح درآمد فرد، کاال ها را به سه گروه کاال های پست، عادی و لوکس 
تقسیم می کنند و کاال های فرهنگی در زمره کاال های گروه سوم قرار می گیرد. این گروه از 
کشش درآمدی باالیی برخوردارند، لذا اگر مثاًل درآمد فرد 20 درصد باالتر رود، به شرط 
ثابت بودن سایر عوامل، سطح مصرف کاال های فرهنگی بیش از 20 درصد افزایش می یابد. 
به همین دلیل اســت که در ســطح کالن، افزایش سطح تولید و درآمد کشورها، بیش از 

هر کاالی دیگری، افزایش مصرف محصوالت و کاال های فرهنگی را ایجاد کرده است. 
ج. زمان بر بودن مصرف کاال های فرهنگی

ویژگی دیگر کاال های فرهنگی که آنها را از سایر کاال ها متمایز می کند، آن است که مصرف 
این دسته کاال ها زمان بر است، یعنی مصرف کننده عالوه بر صرف قسمتی از درآمد خود 
باید بخشــی از اوقات فراغت خود را نیز برای خرید و مصرف آنها اختصاص دهد. مطالعه 
کتاب یا حضور در سینما و تماشای فیلم از این گونه کاال ها هستند. ویژگی زمان بر بودن 
مصــرف کاال های فرهنگی رابطه نزدیکی با ویژگی دوم دارد که ذکر گردید. گفته شــده 
است هرقدر سطح درآمد فرد باالتر رود، تمایل او به عرضه کار خود کاهش یافته و به جای 
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آن اوقات فراغتش بیشتر می شود. اوقات فراغت و سطح درآمد، بیشتر از قیمت کاال های 
فرهنگی بر تمایل مصرف کننده به خرید آنها مؤثر است. به همین دلیل است که می توان 
گفت سیاست ترغیب مصرف کنندگان کم درآمد به مصرف کاال های فرهنگی که از سوی 
دولت  ها از طریق پرداخت یارانه صورت می گیرد نمی تواند به نتیجه برسد. چرا که گروه های 
کم درآمد اوقات فراغت کافی برای مصرف آن کاال ها را ندارند و از این رو یارانه  ها در عمل 
به گروه های پردرآمد و طبقات متوسط تعلق می گیرد. گروه هایی که اگر یارانه دولت هم 
وجود نمی داشــت با توجه به سطح باالی درآمدشــان و اوقات فراغت کافی حاضر بودند 
کاالی فرهنگی را به قیمت بازار و بدون یارانه نیز بخرند. )قدمی و چاووش باشی، 13۸3( 
با توجه به اینکه فعالیت هایی که به بخش فرهنگ اطالق می شــود بسیار گسترده و 
متنوع اســت و طیف وسیعی را شامل می شود؛ لذا بررسی وضعیت فعالیت  ها و کاال های 
فرهنگــی و آگاهی از عوامل تأثیرگذار در مصرف آنها در جهت تبیین و تحلیل مســائل 
اقتصادی بخش فرهنگ و در نهایت ارائه خط مشی های مناسب در جهت بهبود مدیریت 

فرهنگی فعالیت های فرهنگی اقتصادی ضروری می نماید. 

2.2. ادبیات تجربی
در سال های اخیر مطالعات مختلفی در خصوص بررسی رفتار مصرفی محصوالت فرهنگی 
خانوار ها در داخل و خارج از کشــور صورت پذیرفته اســت. با توجه به استفاده مقاله از 
سیستم تقاضای تقریباً ایده آل، تأکید ادبیات تجربی مقاله نیز بر روی مطالعاتی است که 

از این روش استفاده کرده اند. 
2.2.1. ادبیات داخلی

نــادران و عبدلی )13۸1( در مقاله ای تابع تقاضای مطبوعات در ایران را طی ســال های 
1362-1377 با استفاده از داده های تلفیقی برآورد نموده اند. نتایج برآورد نشان می دهد 
کشش قیمتی تقاضای مطبوعات، نشانگر ضروری بودن این کاال برای مصرف کنندگان شهری 
و روستایی در ایران است. برآورد کشش درآمدی نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، 

تمایل زیادی برای باال بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفی وجود دارد. 
موسایی )13۸2( در مقاله ای به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که یارانه های 
پرداختی به بخش کتاب چه تأثیری بر بازار آن دارد؟ و در صورت داشتن توجیه اقتصادی، 
بــرای هدفمند کردن یارانه  ها چه باید کرد؟ بر اســاس نتایج، تابع عرضه کتاب در ایران 
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نسبت به تغییرات قیمت، کم کشش است و یک درصد افزایش قیمت تنها 0/277 درصد 
تغییر در عرضه کتاب را به همراه خواهد داشــت. منحنی تقاضای کتاب در ایران نسبت 
به تغییرات قیمت حساس بوده و با کشش است و یک درصد افزایش قیمت کتاب، 1/2۴ 
درصد میزان تقاضای کتاب را کاهش خواهد داد. تقاضا نسبت به درآمد نیز حساس بوده 
و یک درصد افزایش در درآمد موجب 5/22 درصد افزایش در تقاضای کتاب خواهد شد. 
همچنین حذف یارانه  ها موجب می شود که قیمت کتاب یک درصد افزایش یابد و میزان 
تقاضــا برای کتاب 1/2۴ درصد کاهش یابد. نتیجه این مطالعه نشــان می دهد پرداخت 
یارانه به بخش کتاب تا اندازه زیادی توجیه اقتصادی دارد و برای هدفمند کردن و افزایش 

اثربخشی آن باید یارانه ها، مستقیماً به مصرف کننده پرداخت شود. 
در پژوهشی دیگر موسایی و رحیمی )13۸9(، تابع تقاضای سینما در ایران را برآورد 
کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از این اســت که میزان تقاضای سینما در کشور تابعی 
از قیمت متوسط بلیت سینما، درآمد سرانه و ملی )به عنوان شاخص درآمد متقاضیان( و 
جمعیت کشور می باشد. به طوری که مقدار تقاضای سینما به ترتیب با قیمت متوسط بلیت 
سینما و جمعیت ارتباط معکوس ولی با درآمد ارتباط مستقیم دارد. نتایج حاصله در مورد 
ضریب قیمت بلیت ســینما های کشور حاکی از کشش پذیری کم  مقدار تقاضا نسبت به 
قیمت می باشد. در حالی که تغییرات تقاضای سینما در مقابل درآمد نشان از کشش پذیری 
بسیار باال )با کشش بودن( آن در کوتاه مدت دارد. بنابراین از لحاظ تقسیم بندی کاال های 

اقتصاد، کاالی فرهنگی مانند سینما به عنوان یک کاالی لوکس محسوب می گردد. 
انصــاری )1391( در مقالــه ای عوامل مؤثر بر مخارج خصوصی خانوار های شــهری 
ایران برای آموزش را بررســی کرده است. او کشــش های درآمدی به تفکیک گروه های 
پنج گانه را با به کارگیری سیســتم تقاضای تقریباً ایده آل، محاســبه می کند. نتایج نشان 
می دهد گروه کاالیی آموزش برای خانوار های طبقات درآمد باال، متوســط باال و متوسط 
پایین )دوم، چهارم و پنجم( ضروری و برای طبقات کم درآمد و متوسط باال )اول و سوم( 
لوکس محسوب می شــود. وی پیشنهاد می کند که سیاست های مؤثر بر درآمد خانوار ها 
باید به گونه ای تدوین و اجرا شــوند که در حد امکان کاهش تقاضای آموزش خانوار ها و 

به ویژه گروه های کم درآمد و متوسط را به دنبال نداشته باشند. 
دائی کریم زاده و همکاران )1392( در تحقیقی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشــگری 
بین المللی ایران بررســی کردند. در این تحقیق تعداد گردشگر ورودی به ایران به عنوان 



123

متغیر وابسته استفاده شده و اثر متغیر های درآمد واقعی سرانه ده کشوری که بیشترین 
تعداد گردشــگر ورودی به ایران داشــته اند، شــاخص بهای کاال ها و خدمات مصرفی در 
داخل، نرخ ارز بازار آزاد، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر مجازی دوران انقالب اسالمی و 
جنگ تحمیلی به عنوان متغیر مســتقل بر متغیر وابسته مذکور با استفاده از الگوی خود 
توضیح با وقفه های گســترده )ARDL( در دوره زمانی 13۸9-1355 برآورد شده است. 
نتایج حاکی از آن است متغیر های درآمد واقعی سرانه، نرخ ارز بازار آزاد، درجه باز بودن 
اقتصاد تأثیر مثبت و شــاخص بهای کاال ها و خدمات مصرفی در داخل و متغیر مجازی 
دوران انقالب و جنگ تأثیر منفی بر تعداد گردشگر بین المللی ورودی به ایران داشته اند.

هوشمند و همکاران )1396( در مقاله ای رفتار مصرفی خانوار های استان تهران طی 
دوره زمانی 13۸6-139۴ را بررســی کرده اند. برای این منظور آنها از الگوی سیســتم 
تقاضای تقریباً ایده آل )AIDS( استفاده و برای استخراج کشش های قیمتی و درآمدی از 
روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط )SUR( استفاده می کنند. نتایج به دست آمده بیانگر 
آن اســت که گروه کاالیی خوراکی  ها و نوشــیدنی و دخانیات و همچنین گروه مسکن و 
سوخت و روشنایی جزء اقالم کاالیی ضروری می باشد و گروه های پوشاک و کفش، تفریح 
و تحصیل، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات از گروه کاال های لوکس محسوب می شوند. 
بر اســاس این مقاله کشــش درآمدی گروه کاال های تفریح و تحصیل 1/55 برآورد شده 
اســت درنتیجه این گروه کاالیی برای خانوار های استان تهران لوکس محسوب می شود. 
همچنین گروه های کاالیی خوراکی و آشامیدنی  ها و دخانیات و بهداشت و درمان مکمل 
گروه کاالیی تفریح و آموزش و گروه کاال های پوشاک و کفش، مسکن، سوخت و روشنایی 

و حمل و نقل و ارتباطات جانشین این گروه برآورد شده است.
2.2.2. ادبیات خارجی

کوئن و ایکرن1 )2001( در مقاله ای تقاضای گردشــگری داخلی خانوار های سوئدی طی 
سال های 1996-1990 را مورد بررسی قرار دادند. برای تحلیل از مدل سیستم تقاضای 
تقریباً ایده آل )ADIS( اســتفاده شده اســت. نتایج تحقیق مورد نظر نشان می دهد که 
کشش درآمدی برای خانواده های مختلف نسبت به تقاضای گردشگری داخلی برابر واحد 

است. بدین معنی که گردشگری داخلی به عنوان کاالی ضروری است. 

1. Coene & Eekeren
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کک و آلپای1 )2002( در مقاله خود تقاضای خانوار در ترکیه را برای کاال های مصرفی 
غذا، پوشــاک تحصیل، تفریحات، تجهیزات، بهداشت، مسکن، گردشگری و دیگر کاال ها 
مورد بررســی قرار دادند. در این تحقیق داده های مخارج برای 19 استان در سال 199۴ 
اســتخراج و از مدل سیســتم تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است. نتایج بیانگر این 
اســت که کشــش درآمدی برای غذا و تفریحات کمتر از یک و برای سایر موارد از جمله 

گردشگری بزرگ تر از یک است. 
مونز2 )2007( در مقاله ای با اســتفاده از داده های تابلویــی، به برآورد تابع تقاضای 
گردشــگران آلمانی برای کشور اسپانیا پرداخته اســت. بر اساس نتایج مقاله تقاضا برای 
گردشگر در دوره قبل اثر مهمی بر تقاضای گردشگر در دوره جاری دارد. همچنین تقاضا 
برای گردشــگری در اســپانیا یک کاالی لوکس برای آلمانی  ها تلقی می شود و به تغییر 

قیمت های نسبی و هزینه سفر بین دو کشور وابستگی شدیدی دارد. 
کیم و پارک3 )2010( در مقاله ای تقاضای ســینما در کره با داده های ســری زمانی 
200۴-1963 را بررســی کردند. آنها تقاضای سینما نسبت به قیمت را با کشش برآورد 
نمودند و علت آن را وجود جانشــین های گوناگون برای ســینمای کره عنوان کردند. از 
نظر نویســندگان مقاله مواردی مانند تلویزیون، ویدئو های خانگی، نمایشگاه های هنری، 
کنسرت های موسیقی، سیرک و سایر سرگرمی و تفریحات جانشین سینما هستند. نتایج 
مقاله نشــان می دهد که تماشاگران سینما عموماً به قیمت بلیت سینما حساس نیستند. 

همچنین استفاده از سینما با درآمد افراد بی ارتباط هست. 
دنیز و ماچادو )2011( نیز در مقاله خود به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف محصوالت 
فرهنگی و هنری در برزیل پرداخته اند. نتایج مقاله نشان می دهد مصرف این گونه کاال ها 
عالوه بر متغیر های دموگرافیک، محل ســکونت و آموزش های رسمی، به قیمت و درآمد 

مصرف کننده نیز بستگی دارد. 
بررســی پژوهش  ها نشــان می دهد همه آنها به نقش عوامل اقتصادی قیمت و درآمد 
خانوار بر تقاضای و مصرف کاالی فرهنگی تأکید دارند هرچند میزان تأثیرگذاری متفاوت 
اســت. اما بررســی مطالعات داخلی بیانگر این است که اوالً آنها بر روی اجزاء محصوالت 
فرهنگی مثل آموزش، کتاب، تفریحات، سینما، گردشگری و... تمرکز داشته اند و هیچ کدام 
1. Koc & Alpay 
2. Munoz
3. Kim & Park
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کل گروه محصوالت فرهنگی را مورد بررســی قرار نداده اند. ثانیاً بررسی  ها صرفاً در بین 
خانوار های شــهری انجام گرفته اســت. نوآوری مقاله حاضر در این است که کشش های 
گروه محصوالت فرهنگی و هم زیرگروه های آن برآورد می گردد و همچنین این برآورد ها 

هم در بین خانوار های شهری و هم در بین خانوار های روستایی کشور انجام می گیرد. 

3. مبانی نظری و تصریح مدل
در متون اقتصادی برای تصریح یک تابع تقاضا و برآورد آن از دو روش متفاوت اســتفاده 
می شــود. در روش اول تابع مطلوبیت خاصی در نظر گرفته می شــود و این تابع با توجه 
قید بودجه، بیشــینه و تابع تقاضا از آن به دســت می آید. در روش دوم که در بسیاری از 
پژوهش های کاربردی از آن اســتفاده می شود، بدون در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خاص 
مستقیماً تابع تقاضایی، تصریح و برآورد می شود. سپس در میان توابع برآورد شده تابعی 
برگزیده می شــود که از لحاظ تئوریک و معیار های انتخاب مدل وضعیت بهتری را نشان 
 )AIDS( دهد. مدل تقاضای مورد استفاده در این تحقیق سیستم تقاضای تقریباً ایده آل
است که اولین بار توسط دیتون و مولبائر1 در دهه 19۸0 ارائه شد. سیستم تقاضای تقریباً 

ایده آل مبتنی بر تابع هزینه )مخارج کل( زیر است: 
lnC (u.p ) = (1 - u) lna(p) + ulnb(p)      )1(
در این تابع c بیانگر هزینه )مخارج کل(، u شاخص مطلوبیت و p بردار قیمت می باشد. 
تابع فوق به تابع مخارج تعمیم یافته لگاریتمی مســتقل از قیمت2 معروف اســت. در این 
تابع u بین صفر و یک قرار دارد. u=0 نشان دهنده حداقل معیشت و u=1 مبین حداکثر 
رضایت مندی اســت و لذا توابع همگن خطــی a(p) و b(p) را می توان به عنوان مخارج 
حداقل معیشــت و حداکثر رضایت مندی در نظــر گرفت. دیتون و مولبائر در مقاله خود 

lna(p) و lnb(p) را به صورت زیر معرفی کرده اند:

 
)2(

lna(p) = α0+∑j aj lnpj + 1/2 ∑ ∑ γ*
ij lnpi lnpj

)3(
lnb(p) = lna (p) + β0 ∏i pj

βj

1. Deaton & Muellboure
2. Price Independent Generalized Logarithmic (PIGLOG) 
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که در آن pj شاخص قیمت مربوط به کاال )گروه کاالیی( j ام، n تعداد کاال های موجود 
*γ ها، β0  و βjها نیز ضرایب می باشند. دیتون و مولباور برای 

ij ،هاaj ،a0 ،درون سیستم تقاضا
اســتخراج سیســتم تقاضای تقریباً ایده آل، تابع تقاضای جبرانی را بر اساس تابع مخارج 
)تابع شماره 1( به دست آورده و پس از آن تابع مطلوبیت غیرمستقیم را استخراج نموده 
و نهایتاً تابع تقاضای غیرجبرانی را به دست آورده اند. معادالت سهمی غیرجبرانی سیستم 

تقاضای تقریباً ایده ال به صورت زیر است: 
)۴(

wi=αi + ∑jγij lnpj + βi ln (M/P*) = αi + ∑j γij lnpj + βi (lnM - lnP*)
i = 1, 2, ..., n

دستگاه معادالت فوق به سیستم تقاضای تقریباً ایده آل مشهور است؛ یعنی برای مثال 
سهم بودجه ای i امین کاال )wi( تابعی از لگاریتم قیمت n کاال )شامل کاال های 1، 2،. . 
.، i،. . .، n( و لگاریتم درآمد حقیقی )نسبت درآمد اسمی به شاخص قیمت ها( می باشد. 
در مطالعات تجربی به جای شــاخص قیمت فوق )lnP*( از شــاخص قیمت استون1 به 

شکل زیر استفاده می شود: 
)5(

ln Pt
* =∑n

(j=1) wij lnPjt

شــایان ذکر اســت که تقریب خطی الگوی سیســتم تقریباً ایده آل را می توان به دو 
صورت ایستا و پویا مطرح کرد. دیتون و مولبائر بیان کردند که فرم ایستا چون جنبه های 
پویای رفتار مصرف کننده را در نظر نمی گیرد ممکن اســت تشریحی کاماًل رضایت بخش 
از رفتــار مصرف کننده ارائه ندهد. به همین دلیل و با توجه به ادبیات نظری مقاله مبنی 
عادت پذیری مصرف کاال های فرهنگی، در این مقاله از فرم تابعی سیستم تقاضای تقریباً 
ایده آل پویا )DAIDS( استفاده شده است. همچنین برای برآورد مدل فوق الزم است که 
مدل به صورت تصادفی نوشــته شود. برای این منظور در دستگاه معادالت جمله اختالل 

u را به آن اضافه می کنیم. نهایتاً مدل عبارت است از: 
)6(

wi = αi + ∑j γij lnpj + βi ln(M/P*) + φw(i-1)+ ui

برآورد تجربی حاالت مختلف سیستم تقاضای ایده آل نشان داده است که شکل پویای 
 )φw(i-1)( سیستم که در آن مخارج هر گروه کاالیی با یک وقفه به عنوان متغیر توضیحی
1. Stone Index
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وارد مدل می شود مناسب تر است. این متغیر توضیحی اثر معادالت مصرف کنندگان طی 
ســال های قبل را بر مصرف جاری نشــان می دهد. برای اینکه نظریه تقاضا سازگار باشد، 

باید قیدهایی را در الگو اعمال کنیم که این قیود عبارت اند از: 
1. قید جمع پذیری: 

)7(
∑n

(j=1) ai = 1 ∑n
(j=1) γi = 0 ∑n

(j=1) βi = 0

این قید به این مفهوم است که مجموع سهم های بودجه ای منظور شده برای کاال های 
مختلف باید برابر با عدد یک شــود. این قید به طور خود به خود در الگو تأمین می شــود 

ولی قید های دیگر را باید مورد آزمون قرار داد. 
2. قید همگنی: 

∑n
(j=1) γij = 0        )۸(

ایــن قید به دلیل وجود توهم پولی مــورد آزمون قرار می گیرد. در نظریه تقاضا گفته 
می شــود که تابع تقاضا نســبت به قیمت  ها و مخارج همگن از درجه صفر است؛ بنابراین 

در صورتی که قید همگنی تأیید شود به این مفهوم است که توهم پولی وجود ندارد. 
3. قید تقارن: 

  γij = γji  i ≠ j       )9(
این قید شرط متقارن بودن جمالت را در ماتریس اسالستکی برآورد می کند. 

با توجه به آنکه نمی توان تفســیر های مستقیمی از پارامتر های الگوی AIDS داشت، 
بنابراین باید کشش  ها را محاسبه و سپس آنها را تفسیر کرد. فرمول های محاسبه کشش های 

قیمتی، جانشینی و درآمدی به صورت زیر می باشند: 
1. کشــش قیمتی1: این کشــش بیانگر درصد تغییرات مقدار تقاضا نسبت به تغییر 

قیمت است که با توجه به رابطه )6( به صورت زیر به دست می آید: 
ɛij = (γii / wi) - βi - 1       )10(

ɛij> 0 به این معنی اســت که افزایش قیمت محصوالت فرهنگی باعث کاهش تقاضا 
برای این نوع کاال ها خواهد شد. در حقیقت در این حالت قانون تقاضا تأیید می گردد. 

2. کشــش جانشــینی2: مقدار تغییر در مقدار تقاضای کاالی X نســبت به تغییر در 
قیمت کاالی Y را کشش جانشینی تقاضا می نامند که به شکل زیر اندازه گرفته می شود: 
1. Price Elasticity
2. Substitution Elasticity
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ɛij = (γij/ / wi ) - βi (wj / wi )      )11(
از این کشــش برای به دست آوردن شــدت رابطه جانشینی و مکملی کاال ها استفاده 
می شود. اگر ɛij< 0 باشد رابطه جانشینی قوی و اگر ɛij> 0 باشد رابطه مکمل قوی بین 

کاال ها وجود دارد. 
3. کشــش درآمدی1: مقدار تغییر در تقاضا برای یک کاال نســبت به تغییر در درآمد 
مصرف کننده را کشــش درآمدی تقاضا می گویند. مقدار این کشش در سیستم تقاضای 

ایده آل به صورت زیر به دست می آید: 
 ɛij=1+βi / wi        )12(

 ɛi=1 کاال را نرمال لوکس، اگر ɛi<1 0  باشــد کاال را نرمال ضروری، اگر > ɛi>1 اگر
باشد، کاال را با کشش واحد و اگر εi>0 باشد، کاال را پَست گویند.2

در این مطالعه از فرم خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل پویا برای خانوار شهری و 
روستایی به صورت رابطه )6( استفاده شده است. گفتنی است متغیر T نیز برای روندزدایی 

به مدل اضافه شده است. 
     )13(

Si = αi+γi1 lnpkho + γi2 lnpposh + γ i3 lnpmas + γi4 lnpasas + γi5 lnpbeh + γi6 lnphaml + 
γi7 lnpfar + γi8 lnpsay + βi ln (M/P) + φi Si (-1) + θT

4. برآورد مدل
همان طور که عنوان شــد محصوالت فرهنگی در این مقاله شــامل گروه های تفریحات و 
سرگرمی ها، تحصیل و آموزش، گردشگری و هزینه های مذهبی است. آمار های مورد نیاز 
از نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار های شــهری و روســتایی مرکز آمار 
ایران و ترازنامه های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دوره زمانی 1360 تا 1396 

استخراج و با استفاده از نرم افزار های اکسل3 و ایویوز۴ تحلیل گردیده است. 

1. Income Elasticity
2. کاالی نرمال )Normal Good) کاالیی اســت که با افزایش درآمد، تقاضا برای آن افزایش می یابد 
مثل خوراکی و کاالی پســت )Inferior Good( کاالیی است که با افزایش درآمد مقدار تقاضا برای 

آن کاهش می یابد مانند تقاضا برای سوار شدن اتوبوس. 
3. Excel
4. EViews
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در تقریب مدل خطی AIDS از روش رگرسیون معادالت به ظاهر نامرتبط1، استفاده 
شــده اســت. یکی از مهم ترین موارد به کارگیری مدل هــای SUR در اقتصاد، تخمین 
سیستم های معادالت تقاضا می باشد. علت استفاده از مدل سیستمی این است که امکان 
بررسی هم زمان اثر تغییر قیمت و درآمد را بر روی تقاضای تمامی کاال ها فراهم می سازد. 
تخمین سیســتمی در مقایسه با تخمین تک معادله ای تقاضای کاال ها از کارایی بیشتری 
برخوردار است. اگر در داده های مورد استفاده M معادله و T مشاهده جهت برآورد وجود 

داشته باشد آنگاه: 
y1 = X1  β1 + ɛ1
y1 = X1  β1 + ɛ1
.
.
.
yM = XM  βM + ɛM

فرض بر این است که جزء خطا در میان معادالت مختلف دارای همبستگی می باشد. 
نکته ای که در برآورد این سیستم وجود دارد این است که نمی توان M معادله را به صورت 
هم زمان در شرایطی که محدودیت بین معادله ای وجود دارد، آزمون کرد، زیرا با مشکل 
هم خطی مواجه خواهیم شــد. این روش در واقع روش تکراری حل همزمان پارامتر های 
مورد نظر از طریق مجموعه ای از مقادیر ممکن اســت که در آن پارامترها، مقدار مجموع 
مجذور خطا های حاصل از برآورد متغیر وابســته بر روی متغیر های مستقل را به حداقل 
می رســانند )زلنر2، 1962( لذا در این روش بدین گونه عمل شــده که یکی از معادالت 
تقاضا را از دســتگاه معادالت کنار گذارده و پارامتر های ســایر معادالت را تخمین زده و 
سپس پارامتر های مربوط به معادله کنار گذاشته شده بر مبنای قید جمع پذیری بر حسب 
سایر پارامتر ها برآورد می شود. از آنجا که برحسب قید جمع پذیری مجموع سهم  ها برابر 
یک اســت نوع معادله حذف شــده مهم نیست و این کار به دلخواه انجام می گیرد. روش 
تخمین تکراری زلنر به عنوان برآوردگری کارا برای این سیســتم معادالت ارائه گردیده و 
به عقیده زلنر مثل روش حداکثر درست نمایی در سیستم معادالت خطی عمل می کند.

 

1. Seemingly Unrelated Regression (SUR) 
2. Zellner
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5. یافته های پژوهش
5.1. جایگاه فرهنگ در اقتصاد ایران

در نمودار 1، نســبت ارزش  افزوده بخش فرهنگ به تولید ناخالص داخلی در ایران نشان 
داده شــده است. شواهد نشان می دهد که در ســال های 13۴0 تا 135۸، ارزش  افزوده 
بخش فرهنگ روند صعودی داشــته اســت. به طوری که در سال 135۸، 12/2 درصد از 
تولید ناخالص داخلی را تشــکیل داده اســت؛ اما در سال های بعد این سهم کاهش یافته 

است و در سال های اخیر به حدود 6 درصد رسیده است. 

نمودار 1: سهم فرهنگ از تولید ناخالص داخلی در ایران )منبع: حساب های ملی مرکز آمار ایران(

در فهرستی که هر چند سال یکبار توسط سازمان آنکتاد منتشر می شود و در آن به 
ســهم تولید ناخالص کشور ها از حوزه صنایع فرهنگی اشاره می شود، متأسفانه ایران که 
در فرهنگ و هنر باید سرآمد باشد و سابقه تاریخی و تمدنی کهن دارد، هیچ جایی ندارد. 
این بدین معناست که کشور ما در حوزه رشد و توسعه تولیدات صنایع فرهنگی کم رونق 
ظاهر شده و نتوانسته است بهره الزم را از اقتصاد و تأثیرگذاری فرهنگی این صنایع ببرد. 
همچنین در حوزه تجارت جهانی صنایع فرهنگی که در سال 201۴ به ارزش مالی ۸20 

میلیارد دالر بود، هیچ اثری از ایران دیده نشده است. 
نمودار 2 سهم مخارج فرهنگی خانوار شهری و روستایی از کل مخارج را نشان می دهد. 
همان طور که مشاهده می شود بعد از یک روند صعودی سهم هزینه های فرهنگی خانوار 

شهری و روستایی در سال های اخیر این روند، نزولی بوده است. 
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نمودار 2: سهم مخارج فرهنگی خانوار از کل مخارج )منبع: نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد 
خانوار های شهری و روستایی مرکز آمار ایران(

یکی از دالیل کاهش این ســهم می تواند افزایش قیمت این خدمت باشد. همان طور 
که نمودار 3 نشان می دهد تورم محصوالت فرهنگی در سال 1392 به حدود ۴0 درصد 

افزایش یافته است. 

نمودار 3: تورم محصوالت فرهنگی )منبع: شاخص قیمت های بانک مرکزی ایران(

بر اساس اطالعات جدول 2 متوسط سهم مخارج فرهنگی خانوار های شهری و روستایی 
به ترتیب برابر ۴ درصد و 3 درصد از کل مخارج خانوار است که در بین گروه های کاالیی 
کمتریــن مقدار را دارد. نکته قابل توجه دیگر اینکه در بین زیرگروه های فرهنگی نیز در 
سال های اخیر بیش از 50 درصد مخارج خانوار شهری و بیش از ۴0 درصد مخارج خانوار 

روستایی مربوط به مخارج آموزش و تحصیل می باشد. 
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جدول 2: متوسط سهم مخارج خانوار در 8 گروه های کاالیی طی سال های 13۶۰ تا 139۶

خانوار روستاییخانوار شهریگروه های کاالیی

۴5%30%هزینه های خوراکی و دخانی

10%7%پوشاک و کفش

15%31%مسکن

7%5%لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار

6%7%بهداشت و درمان

۸%9%حمل و نقل و ارتباطات

3%۴%محصوالت فرهنگی

5%6%سایر کاال ها و خدمات
منبع: نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار های شهری و روستایی مرکز آمار ایران

5.2. برآورد مدل برای گروه های عمده در بودجه خانوار

به منظور کاربرد سیســتم تقاضای تقریباً ایده آل برای خانوار های شهری و روستایی، این 
۸ گروه  کاالیی عمده در این تحقیق مورد استفاده بوده است: خوراکی و دخانی، پوشاک 
و کفش، مســکن، لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار، بهداشت و درمان، حمل و نقل 
و ارتباطات، محصوالت فرهنگی )تفریحات و سرگرمی ها، تحصیل و آموزش، گردشگری( 

و سایر کاال ها و خدمات. بر اساس رابطه )13( داریم: 

Si = αi+γi1 lnpkho + γi2 lnpposh + γ i3 lnpmas + γi4 lnpasas + γi5 lnpbeh + γi6 lnphaml + 
γi7 lnpfar + γi8 lnpsay + βi ln (M/P) + φi Si (-1) + θT

در مدل فوق: 
Si: سهم مخارج گروه کاالیی iام از کل مخارج

lnpI: شاخص قیمت گروه هزینه های خوراکی و دخانی

ln (M/P): مخارج واقعی با استفاده از شاخص استون

Si (-1): سهم مخارج گروه iام سال قبل از کل مخارج سال قبل

T: متغیر روند زمانی
سیســتم معادالت تقاضای تصریح شــده برای ۸ گروه کاالیی با استفاده از اطالعات 
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سال های 1360 الی 1396 به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد شده است. 
شایان ذکر است، از آنجا که متغیر وابسته به صورت سهم است، بنابراین برای جلوگیری از 
شرایط تکینی، یکی از گروه  ها باید حذف و ضرایب مربوط به این گروه از روی ضرایب برآورد 
شده سایر گروه  ها حاصل شود. برای این منظور در این تحقیق گروه سایر کاال ها و خدمات 
حذف شده است و سپس مدل غیرمقید برآورد گردید.1 همان طور که ذکر گردید ضرایب 
مدل غیرمقید به دلیل اینکه فروض کالسیک تقاضا در آن اعمال نشده است )روابط 7، ۸ و 
9( قابل اتکا نیستند. بر این اساس ابتدا الزم است قیود کالسیک تقاضا در سیستم معادالت 
آزمون شود و در صورت رد، قیود در مدل اعمال شود و با ضرایب به دست آمده مبتنی بر 
قیود اعمال شده کشش  ها مورد تحلیل قرار گیرد. آزمون فرضیه همگنی بر اساس آزمون 
والد2 برای تک تک معادالت انجام شــده است. به کمک این آزمون، وجود و یا عدم وجود 
توهم پولی مصرف کنندگان قابل بررســی است. رد فرضیه همگنی حکایت از وجود توهم 
پولی دارد. نتایج آزمون این فرضیه برای هر کدام از معادالت در جدول 3 ارائه شده است. 

جدول 3: نتایج آزمون فرضیه همگنی توابع تقاضای مناطق شهری و روستایی کشور

گروه کاال
روستاییشهری

Chi- 
square

P-
valueنتیجه

Chi- 
square

P-
valueنتیجه

تأیید نمی شود19/310/00پذیرفته می شود2/370/12خوراکی و دخانی

پذیرفته می شود0/9۴0/33پذیرفته می شود0/600/۴۴پوشاک و کفش

پذیرفته می شود0/000/9۸تأیید نمی شود5/390/02مسکن

تأیید نمی شود7/100/00پذیرفته می شود1/030/31لوازم، اثاث، 

تأیید نمی شود15/000/00تأیید نمی شود5/7۴0/02بهداشت و درمان

پذیرفته می شود0/930/33پذیرفته می شود0/070/79حمل و نقل و ارتباطات

پذیرفته می شود1/1۸0/1۸تأیید نمی شود۴/1۴0/0۴محصوالت فرهنگی

نتایج آزمون نشان می دهد که فرضیه همگنی برای گروه کاالیی محصوالت فرهنگی 
در بین خانوار های شــهری تأیید نمی شــود. به عبارت، دیگر مصرف کنندگان شهری در 
1. پس از برآورد الگو، آزمون ریشــه واحد بین جمالت پســماند انجام و مشــخص گردید تمام 
معادالت جمالت پسماند مانا در سطح هستند؛ بنابراین معادالت سیستمی کاذب نبوده و همجمعی 

بین متغیر های معادالت سیستمی برقرار است. 
2. Wald Test

برآورد کشش  تقاضای محصوالت فرهنگی ...
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مصرف خود در گروه کاال های منتخب دچار توهم پولی اند، یعنی به جای توجه به درآمد 
واقعی و قیمت های واقعی در تصمیمات مصرفی خود، درآمد اســمی و قیمت های اسمی 
را در نظر می گیرند. این فرضیه در خصوص خانوار های روستایی پذیرفته می شود؛ یعنی 
خانوار های روســتایی به عکس خانوار شــهری در مصرف گروه محصوالت فرهنگی دچار 
توهم پولی نبوده و تقاضای شان با افزایش متناسب قیمت  ها و درآمد هیچ تغییری نخواهد 
کــرد و صرفاً به درآمد های واقعی خود توجه دارند. نتایج آزمون فرضیه تقارن در جدول 
۴ نشان داده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد، سیستم معادالت مورد نظر متقارن 

نیست و نمی توان قید تقارن را در سیستم اعمال کرد. 

جدول 4: نتایج آزمون فرضیه تقارن توابع تقاضای مناطق شهری و روستایی کشور

H0 فرضیه
روستاییشهری

Chi- 
square

P-
valueنتیجه

Chi- 
square

P-
valueنتیجه

تأیید نمی شود1۴3/۴7۴10/00تأیید نمی شود79/70۴10/00

در ادامــه با توجه به تأیید قید همگنی برای برخــی معادالت، این قیود بر معادالت 
تحمیل و سیستم معادالت تقاضای مقید برآورد گردید. همان طور که ذکر شد در سیستم 
تقاضای تقریباً ایده آل، متغیر وابسته سهم گروه کاالیی و متغیر های مستقل لگاریتم قیمت 
گروه های کاالیی و درآمد را نشان می دهند، برای سنجش حساسیت مقدار تقاضا نسبت به 
تغییرات قیمت کاال ها و خدمات و درآمد، باید کشش های تقاضا محاسبه شود. کشش های 
قیمتی، جانشینی و درآمدی محصوالت فرهنگی بر اساس معادالت )10( الی )12( برای 
خانوار شهری و روستایی محاسبه شده است که نتایج آنها در جدول 5 گزارش شده است. 

جدول 5: کشش های قیمتی، جانشینی و درآمدی محصوالت فرهنگی

مناطق

نی
خا

و د
ی 

راک
خو

ش
کف

 و 
ک
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پو

کن
مس

ات
زوم

 مل
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ات
دم

 خ
ا و

ال ه
 کا

ایر
س

دی
رآم

ش د
کش

0/111/5۴-0/100/010/7۸-0/۴0-0/30-0/050/09شهری

1/33-0/13-0/۸3-0/۴20/5۴-0/65-0/050/650/06روستایی
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با توجه به جدول 5 کشش قیمتی محصوالت فرهنگی برای مناطق شهری و روستایی 
منفــی بوده که مطابق انتظار تئوریک و رابطه منفــی بین مقدار تقاضا و قیمت هر کاال 
می باشد. بر این اســاس مقدار کشش قیمتی برای مناطق شهری 0/7۸- و برای مناطق 
روستایی 0/۸3- است یعنی با افزایش 100 درصدی قیمت این گروه کاالها، مقدار تقاضا 
برای مناطق شــهری و روســتایی به ترتیب 7۸ درصد و ۸3 درصد کاهش می یابد. البته 
ذکر این نکته ضروری است که مصرف کاال های فرهنگی و میزان تقاضای آنها در جامعه 
تحت تأثیر عوامل مختلفی اســت که می تواند میزان اثربخشی قیمت را تحت الشعاع قرار 
دهــد. به عنوان مثال در مصارف فرهنگی دینی مانند زیارت، افزایش  هزینه های این نوع 
مصارف فرهنگی به نســبت سایر حوزه ها به مراتب تأثیر کمتری می تواند بر تقاضای آنها 
داشته باشد. با توجه به کوچک تر از واحد بودن مقدار کشش، این گروه کاالیی کم کشش 
بوده است یعنی مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت این گروه حساسیت فراوانی از 
خود نشان نمی دهند. کم کشش بودن این گروه به منزله عدم امکان جایگزینی و ضروری 

بودن این کاالهاست. 
کشــش جانشــینی برای محصوالت فرهنگی در مناطق شــهری نسبت به تغییرات 
قیمتی ســایر گرو ه ها نشان می دهد که این گروه، جانشین هزینه های خوراکی و دخانی، 
بهداشــت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و ســایر کاال ها و خدمات می باشــد؛ یعنی با 
افزایــش قیمت گروه های فوق، تقاضا برای گروه محصوالت فرهنگی در مناطق شــهری 
افزایش می یابد. هرچند در تمامی موارد این جانشــینی نزدیک به صفر و ضعیف اســت. 
به طــور کلی می توان نتیجه گرفت تغییرات قیمتی این گروه  ها تأثیر چندانی بر تقاضای 
محصوالت فرهنگی ندارد. بر اساس نتایج مقاله حقیقی کفاش و همکاران )1396( وجود 
و قیمت محصول جایگزین مهم ترین عامل در مصرف کاال های فرهنگی اســت. از طرف 
دیگر ســه گروه پوشاک و کفش، مسکن و لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار، مکمل 
گروه محصوالت فرهنگی اند؛ یعنی با افزایش قیمت این سه گروه، تقاضا برای محصوالت 
فرهنگی کاهش می یابد. به همین ترتیب در مناطق روستایی گروه های خوراکی و دخانی، 
پوشــاک و کفش و بهداشت و درمان به عنوان جانشین و مسکن، لوازم، اثاث، ملزومات و 
خدمات خانوار، حمل و نقل و ارتباطات و سایر کاال ها و خدمات به عنوان مکمل محصوالت 

فرهنگی مشخص شده اند. 
همان طور که جدول 5 نشــان می دهد کشش درآمدی هم برای مناطق شهری و هم 

برآورد کشش  تقاضای محصوالت فرهنگی ...
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روســتایی مثبت است. یعنی گروه محصوالت فرهنگی نزد مصرف کنندگان جزء کاال های 
نرمال اند و با افزایش درآمد مصرف کنندگان، میزان مخارج صرف شــده روی کلیه کاال ها 
افزایــش خواهد یافت. نکته قابل توجه اینکه کشــش درآمدی این گروه بزرگ تر از یک 
اســت که به معنی لوکس بودن این کاال ها تلقی می شود. در حقیقت این گروه حساسیت 
زیادی نســبت به تغییرات درآمد دارند و در مقابل تغییرات درآمد مصرف آن پرنوســان 
است که با نتایج مطالعات قبلی مثل مقاله هوشمند و همکاران )1396( سازگار می باشد. 

5.3. برآورد مدل برای زیرگروه محصوالت فرهنگی

به منظــور تعیین کشــش های زیرگروه محصوالت فرهنگی، رابطــه )6( برای زیرگروه  ها 
برآورد شده است. در این قسمت از شاخص قیمت های 3 زیرگروه استفاده شد. همچنین 
برای برآورد ضریب درآمد جهت تخمین کشش درآمدی، کل مخارج انجام شده در گروه 
محصوالت فرهنگی در نظر گرفته شده است. بنابراین کشش مخارج به جای کشش درآمدی 
محاســبه خواهد شد. با طی مراحل قبلی نتایج کشش های برآوردی برای مناطق شهری 

و روستایی به صورت جدول 6 به دست آمد. 

جدول ۶: کشش های قیمتی، جانشینی و درآمدی زیرگروه محصوالت فرهنگی

تفریحات و زیرگروه های فرهنگیمناطق
سرگرمی ها

تحصیل و 
کشش گردشگریآموزش

مخارج

شهری

0/010/5۴0/73-1/3۴-تفریحات و سرگرمی ها

0/790/070/۸3-0/06-تحصیل و آموزش

1/0۸1/52-0/160/26گردشگری

روستایی

1/090/150/1۸0/79-تفریحات و سرگرمی ها

1/0۴0/020/۸2-0/1۴-تحصیل و آموزش

1/۸21/2۴-0/12-0/20-گردشگری

با توجه به اطالعات جدول 6 کشش های قیمتی همگی منفی و قانون تقاضا را تأیید 
می کنند. برای مناطق شــهری تحصیل و آموزش کم کشش و ضروری است )0/79-( اما 
برای مناطق روســتایی این کاال با کشــش واحد است )1/0۴-( این نتیجه گیری با نتایج 
مقاله انصاری )1391( همخوانی دارد. بر این اساس گردشگری جانشین دو گروه کاالی 
دیگر اســت؛ اما تحصیل و آموزش مکمل تفریحات و سرگرمی است. کشش مخارج برای 
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تمامی گروه  ها در مناطق شــهری و روستایی مثبت است که به منزله افزایش هزینه های 
فرهنگی در صورت افزایش درآمد اســت. همچنین گردشگری هم برای مناطق شهری و 
هم مناطق روستایی کاالیی لوکس و نسبت به تغییرات درآمد پرنوسان است که با مطالعه 

کک و آلپای )2002( و مونز )2007( مطابقت دارد. 

6. نتیجه گیری
در مجموع می توان گفت نتایج تحقیق همخوانی زیادی با نتایج قبلی دارد. از یک طرف 
بیانگر ســهم ناچیز این گونه مخارج در ســبد مصرفی خانوار است و از طرف دیگر لوکس 
بــودن محصوالت فرهنگی برای خانوار های ایرانی اســت. لوکس بودن کاال بدین معنی 
است که مصرف کننده با افزایش درآمد و ثابت بودن سایر عوامل، مصرف آن را به نسبت 
بیشــتری افزایش یابد و بالعکس. از این رو اگر چشم انداز آینده اقتصادی را کاهش درآمد 
حقیقــی بدانیم در این صورت خانوار های ایرانی به دلیل ضرورت های مصرفی به شــدت 
از هزینه هــای محصوالت فرهنگی خود می کاهند. باال بودن ســهم هزینه هایی همچون 
خوراک و مســکن در ســبد هزینه های خانوار، پایین بودن میزان متوسط درآمد سالیانه 
خانوار نسبت به هزینه ها، باال بودن میزان تورم در کشور، ازجمله دالیل پایین بودن سهم 
هزینه های محصوالت فرهنگی از کل هزینه های خانوار و لوکس بودن این کاالست. بررسی 
زیرگروه های محصوالت فرهنگی نشــان می دهد به طــور کلی اولویت خانوار ها به ترتیب 

آموزش و تحصیل، تفریحات و سرگرمی و سپس گردشگری است. 
به طور کلی می توان گفت رشد تقاضا برای محصوالت فرهنگی یک پیشران مهم رشد 
اقتصادی اســت. به بیان ســاده تر، نیاز به محصوالت فرهنگی در کشورهایی بیشتر پیدا 
می شود که نیاز های اولیۀ مردم آنها تأمین شده باشد. بنابراین به سادگی می توان پیش بینی 
کرد که هرچه وضعیت اقتصادی کشور ما نیز بهبود یابد، تقاضا برای محصوالت فرهنگی 
در آن افزایش خواهد یافت. نتایج مقاله پدرونی و شفارد1 )2013( نشان می دهد که اثرات 
تولید و مصرف کاال های فرهنگی زودگذر نیست و اقتصاد محلی را دگرگون می کند و رشد 
مــداوم تولید ناخالص داخلی را تغییر می دهد. همچنین رابطه فرهنگ و اقتصاد دوطرفه 
اســت به این معنی که هم تولیدات فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی ســرانه تأثیر مثبت 
دارد و هم تولید ناخالص داخلی ســرانه بر تولید و مصرف کاال های فرهنگی تأثیر خواهد 

1. Pedroni and Sheppard
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گذاشــت. از طرف دیگراشتغال زایی را می توان از مهم ترین پیامد های اجتماعی توسعه و 
مصرف صنایع فرهنگی دانســت. الزم است یادآوری شود که صنایع فرهنگی هم دانش بر 
هســتند )به ایــن معنا که برخورداری نیــروی کار از مهارت های خاص و صالحیت های 
حرفه ای ســطح باال را ایجاب می کنند( و هم کاربر هستند، مثل تئاتر و سینما که تماماً 
به نیروی کار فرهنگی متکی اســت. از این رو ظرفیت اشــتغال زایی این صنایع از دیدگاه 

سیاست اشتغال می تواند حایز اهمیت باشد. 
با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد نقش دولت در توسعه محصوالت فرهنگی بسیار 
مهم است. در بسیاری از موارد، انجام فعالیت های فرهنگی مستلزم هزینه فراوانی از سوی 
خانوار خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل کم بودن سرانه اماکن فرهنگی و همچنین کمبود 
امکانات، تجهیزات و لوازم فرهنگی، میزان میل و انگیزه خود به خود کاهش می یابد و با 
شــدت یافتن گرانی و عدم تعادل در وضعیت معیشــتی مردم، فرهنگ به راحتی از سبد 
خانوار ها حذف می شــود و عماًل جزو مقوالت غیرضروری زندگی افراد محسوب می شود. 
ازایــن رو حمایت، هدایــت و برنامه ریزی مفید و مؤثر از فرهنگ از ســوی دولت نیازی 
ضروری و دائمی اســت. بنابراین پیشنهاد می شود نسبت به طراحی نسخه های سیاستی 
متناســب با چالش های موجود تا رفع موانع و بسترســازی و فرصت آفرینی برای توسعه 
و تعمیم فرهنگ اقدام شــود. یکی از توصیه سیاســتی این است که برای ترویج و توسعه 
فرهنگ، توســعه زیرســاخت  ها و فضا های فرهنگی مناسب برای استفاده عموم و آگاهی 
بخشی، اولویت برنامه ریزان بخش فرهنگ کشور باشد. بر اساس نتایج مقاله، کشش قیمتی 
تقاضای محصوالت فرهنگی و همچنین زیرگروه های آن، منفی بوده که نشان دهنده رابطه 
معکوس بین مقدار تقاضا و قیمت می باشد. باتوجه به تأثیر منفی شاخص قیمت کاال ها و 
خدمات مصرفی به ویژه شاخص قیمت کاال ها بر قدرت خرید مصرف کنندگان و همچنین 
تقاضای محصوالت فرهنگی پیشــنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی با 
اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی به کنترل شاخص بهای کاال ها و خدمات مصرفی 
و به تبــع آن کنترل بیش از پیش نرخ تورم در کشــور به ویــژه در بخش فرهنگ اهتمام 
نمایند. یکی دیگر از سیاســت  ها می تواند ارائه یارانــه فرهنگی یا بن ماهیانه فرهنگ به 
اقشــار کم درآمد در سراسر کشور باشد. عالوه بر این، موارد زیر نیز جهت قانون گذاران و 

مجریان عرصه فرهنگ توصیه می شود: 
ـ تمرکز بر افزایش محصوالت فرهنگی رایگان و ارزان قیمت برای خانوارها
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ـ تبلیغ، بازاریابی و ترغیب خانوار ها به اســتفاده بیشــتر از ایام و ســاعات فراغت و 
مشاهده جاذبه های سیاحتی و زیارتی کشور

ـ معافیــت محصوالت فرهنگی از پرداخت مالیات و عوارض و تعرفه  ها جهت کاهش 
قیمت تمام شده

ـ توسعه زیرساخت های فرهنگی و رسانه ای متناسب با تحوالت شتابان فّناوری های 
نوین و فضای مجازی

ـ رفع موانع و ارتقای امنیت سرمایه گذاری در تولید محصوالت فرهنگی و هنری 
ـ افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهاد های مردمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی 

فرهنگی
ـ پشتیبانی از آموزش و تربیت نیروی انسانی

ـ تبلیغ و ترویج مزیت های فرهنگی کشور برای جذب سرمایه گذار
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