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 چکيده
شود. اگرچه در حووز    ز تورم و بیکاری فرض میدر مطالعات اقتصاد کالن، رفاه اجتماعی تابعی ا

های اقتصاد کالن از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکواری و توورم وابهوته ا وت،      تئوری
فراوان ا تفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند برر ی از طریق مشواهدات ترربوی ا وت. در    

 درکشوور   44ی رفاهِ ذهنوی   ها دادهده از این پژوهش در زمینة حوز  اقتصاد شادکامی و با ا تفا
منفی  افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نورخ   تأثیر، با درنظرگرفتن  عوامل فردی، تو عه  حال

کوه یود در ود     شد  دادهشد. همچنین، نشان   تورم بر رفاه ذهنی مردم  این کشورها نشان داده
در کواهش   بیشوتری و توأثیر   یش نرخ تورمو در مقایهه با ید در د افزا افزایش نرخ بیکاری کل

 رفاه کل دارد.

 JEL :E24, E31, I38, J68, O11 يبند طبقه

 تو عه. اقتصاد شادکامی، بیکاری، تورم، رفاه ذهنی، کشورهای در حال واژگان کليدي: 

  

                                                           
 66565786 :تلفن ،مهئول  هندینو 
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 مقدمه. 1

 جامعوه  افوراد  رفواه  افوزایش  هوا،   یا ت طراحی از اقتصادی گذاران  یا ت ا لی هدف

 توا  شووند  آگواه  خوود  هوای   یا ت رفاهی آثار به ایشان که ا ت ضروری بنابراین،. ا ت

 بر انند. به حداکثر را جامعه رفاه بتوانند

شود. اگرچوه در   در مطالعات اقتصاد کالن، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می

های اقتصاد کالن از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و توورم وابهوته    حوز  تئوری

ا ت، فراوان ا تفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند برر وی از طریوق مشواهدات ترربوی     

این فرض که توورم و بیکواری در رفواه اجتمواعی مدثرنود بوا یوافتن نووعی از          ،واقع درا ت. 

ی تور  محکو  انود، پشوتوانة    های  مربوط به مفهوم رفاه، که در برابر این دو متغیور حهوا    داده

از وجود این فرض، پر ش از ضرایب نهبی این عوامول در توابع     دالخواهد داشت. عالوه بر 

دیگر، اگر بپذیری  رفاه موردم نهوبت بوه ایون      عبارت  ا ت. به  رفاه اجتماعی نیز درخور توجه

عوامل حها  ا ت، میزان نهبی این حها یت ه  در جای خود مه  ا ت.  دال اخیور بوه   

مورتب  ا وت. در واقوع، بوا      1های رفاهی توورم  ای از ادبیات اقتصاد کالن با عنوان هزینه حوزه

هی تورم را بر ا ا  عامول بیکواری یافوت. بوه     توان هزینة رفا تخمین ضرایب تابع مذکور، می

دریافت که جامعه حاضر ا ت چه میزان کاهش بیکاری را با چه میوزان  توان  دیگر، می  عبارت 

 افزایش تورم مبادله کند.

 اموروزه، . داشوت  ید تر  رفاه مفهوم ی ها داده به دیبا فوق،  داالت به پا خ یبرا

 انیجر در یگاهیجا 2یشادکام اقتصاد نام به دیجد نهبتاً یا  حوزه ،یاقتصاد اتیادب در

 رفواه  نوام  بوه  یمفهووم  با حوزه نیا در فعال اقتصاددانان. ا ت افتهی اقتصاد عل  یا ل

 یشنا و  روان از برنود  یمو  کار به حوزه نیا اقتصاددانان که یروش. دارند  روکار 3یذهن

 رینظ ی داالت به جهان مختلف نقاط در نفر هزار  دها هر اله. ا ت شده اقتصاد وارد

ی، این روزهوا چوه میوزان    کل طور  به»یا « راضی ههتید؟ خود یزندگ از زانیم چه به»

گیورد.   ها در اختیار پژوهشگران قرار می دهند و پا خ آن   پا خ می« خوشحال ههتید؟

 رویکورد در علو  اقتصواد مودرن  وابقة طووالنی نودارد و ریچوارد         اگرچه کاربردِ ایون  

                                                           
1. Welfare cost of inflation 

2. Economics of happiness 

3. Subjective well-being 
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از آن ا تفاده کرد، امروزه، کاربردِ ایون   1974اولین اقتصاددانی ا ت که در  1ا ترلین

رویکورد    و اقتصاددانان بنوامی از ایون   شده  رفتهیپذرویکرد در میان اقتصاددانان کامالً  

هوای ایون حووزه را      ترین مروالت اقتصوادی پوژوهش    کنند. همچنین، مه  ا تفاده می

 دهند.  انعکا  می

ارتباط متغیرهای کالن اقتصادی با مفهوم رفاه ذهنی تو   تنی چند از اقتصاددانان 

ا ت، که در بخش  شده  انرامهای مرتب  با کشورهای اروپایی وآمریکا  با ا تفاده از داده

ها خواهی  پرداخت. اما وجود و انداز  ارتباط متغیرهوای بیکواری و    ادبیات موضوع به آن

ی ا ت کوه در ایون پوژوهش بودان      دالتو عه  در کشورهای در حال تورم با رفاه ذهنی 

 پرداخته شده ا ت.

هوای   ادبیات موضوع؛ معرفی منوابع؛ داده  مرور ا ت:  شده   یتنظاین مقاله در شش بخش 

 بندی.  ها؛ معرفی مدل تحقیق؛ نتایج؛ و جمع تحقیق و تو یف مختصر  آن

 موضوعادبيات . 2

ی جایگواهی در  توازگ  بوه اقتصاد مدرن  ابقة طوالنی ندارد و  مطالعات رفاه ذهنی در عل 

جریان ا لی عل  اقتصاد یافته ا ت. بنابراین، در این بخش نخهت به معرفی مفهوم رفاه 

پردازی .  پس، با توجه به اینکه در مدل  ذهنی و برر ی مختصر ادبیات مرتب  با آن می

بر رفاه ذهنوی   مدثررنظرگرفتن  عوامل خرد نهایی تأثیر عوامل کالن بیکاری و تورم را با د

مختصر ادبیواِت عوامول فوردی تأثیرگوذار بور رفواه ذهنوی         مرور   بهبرر ی خواهی  کرد، 

پردازی . در بخش آخر نیز به مرور مطالعات مرتب  با تأثیر متغیرهای تورم و بیکواری   می

 بر رفاه ذهنی خواهی  پرداخت.

 ذهنی . رفاه1.2

 بُعود  از .دارد زیوادی  بهویار  اهمیوت  مختلف جهات از فردی و اجتماعی رفاه گیری اندازه

 بهبوود  بوه  کوه  دارنود  تمایل هایی ا تی  یاجرا به گذاران ا تی  اغلب ،یگذار ا تی 

 یدر وت  بوه  بتوانود  که یاریمع و رفاه از قیدق فیتعر داشتن. شود منرر جوامع افراد رفاه

                                                           
1. Easterlin 
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 بتوانود  کوه  ا وت  هوایی  ا تی  اجرای و تدوین در یابی کام الزمة کند گیری اندازه را آن

 یابی به هدف مذکور کمد کند. گذار را در د ت  یا ت

شده ا ت. آنچوه در بوین    کار گرفته  گیری رفاه دو رویکرد متفاوت به طور کلی، برای اندازه به 

هوای عینوی ا وت.     گیوری رفواه در قالوب شواخ      ی دارد انودازه شتریباهالی عل  اقتصاد  ابقة 

رویکورد   ها شاخ  درآمد  رانه ا ت. اقتصاددانان و  یا تمداران از ایون   ترین این شاخ  مه 

تور  وورت    هایی کامول   های فراوانی ه  برای جایگزینی آن با شاخ  اند. تالش بهیار انتقادکرده

 1گرفته ا ت.

ی گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی رویکرد رفواه ذهنو   رویکرد جایگزین برای اندازه

های شادکامی و رضایت از زنودگی   گیری رفاه، رفاه را در قالب شاخ  ا ت. این روش اندازه

شوود توا بوا     از  دها هزار نفر در نقاط مختلف جهان خوا وته موی   هر الهکند.  ارزیابی می

چیز، در حال حاضر تا چه حد از زندگی خوود   با درنظرگرفتن همه »پا خ به  داالتی نظیر 

چیز، شما این روزها: بهیار خوشحال ههوتید؟ توا     با درنظرگرفتن همه»ا ی« راضی ههتید؟

 بوه  معموالًرفاه خود را ارزیابی کنند. « حدی خوشحال ههتید؟ یا ا ا اً خوشحال نیهتید؟

 یشوادکام  شاخ  دوم  دال یها پا خ به و یزندگ از تیرضا شاخ  اول  دال یها پا خ

 یذهنو  رفواه  یهوا  شواخ   مشابه یها شاخ  گرید و شاخ  دو نیا به و شود؛ یم اطالق

 یزنودگ  از یو تیرضوا  دربوار   فورد  از کوه  ییها پر ش به معموالً، شنا ان، روان .ندیگو یم

همبهوتگی  بهویار زیوادی مشواهده      دو نیا نیب عمالً اگرچه دارند، یشتریب لیتما شود یم

هوای   کوه از شواخ   طور کلی، بخشی از ادبیوات اقتصوادی،     (. به2009، 2شود )گراهام می

 شده ا ت. کند، به نام اقتصاد شادکامی شناخته   ذهنی رفاه ا تفاده می

اقتصاد شادکامی رویکردی برای ارزیابی رفاه ا ت که در آن از ابزارهای دانش اقتصاد 

انود کوه    شوود. اقتصواددانان نوعواً آموختوه      شنا ی )به شکل ترکیبی( ا تفاده موی  و روان

شود  )آشکارشوده( افوراد ا وتنباط کننود؛ اموا رفواه         های مشاهده بترجیحات را از انتخا

گیوری کنود، آن را از    انودازه   3آشکارشوده  حاتیترججای آنکه رفاه را بر مبنای  ذهنی، به 

                                                           
 (2009) یتو یف و  ن ،زتیگلیا ت ←نمونه  برای 1.

2. Graham 
3. Revealed preferences 
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دیگر، اقتصاددانان بیشوتر   عبارت   کند. به گیری می افراد اندازه 1شد  انیب حاتیترجطریق 

و مود کوالو،    2توال  گویند )دی ها می نگرند نه به آنچه آن دهند می به آنچه افراد انرام می

شنا ی روش علمی  متفاوتی دارد. کواربردِ مطالعوات آمواری مورتب  بوا       (. اما، روان2006

گونوه    کوه کواربردِ ایون    نه در ایون علو  دارد، در حوالی    ای دیری گزارش افراد از رفاه  ابقه

 تازگی در میان اقتصاددانان رواج یافته ا ت. ها به داده

های خود بوه   های گذشته، از ار طو تا ا میت، در پژوهش اقتصاددانان و فال فة دوره

، بوا  انود؛ اموا   هوا، پرداختوه   منزلة یکی از اهداف زندگی انهوان  مطالعة پدید  شادکامی، به 

توری از رفواه در    های کمّی و ریاضی در اقتصاد، تعواریف مختصور و جز وی    گهترش جنبه

گونه فرض شد که مطلوبیت فق  بوه درآمودی بهوتگی     میان اقتصاددانان رایج شد؛ و این

ها و ترجیحات فرد در محدود  بودجة انهان عقالیی به مصورف   دارد که از طریق انتخاب

(. این در حالی ا ت کوه حتوی در چوارچوب اقتصواد     2009شود )گراهام،  وی تبدیل می

های مهمی از رفاه منرر خواهد  گرفتن جنبه ارتدکس نیز تمرکز  رف بر درآمد به نادیده

شد. افراد ترجیحات مختلفی بر کاالهای مادی و غیرمادی دارند، مثالً ممکن ا ت افوراد  

ی با درآمد بیشتر ولی بدون شأن کاری با درآمد کمتر ولی شأن اجتماعی باالتر را به کار

گونوه رفتارهوا چنودان بوا چوارچوب حداکثر وازی        اجتماعی باال ترجیح دهند. نظیر این

 (.2009اقتصاد نئوکال ید منطبق نیهت )گراهام،  نظر موردمطلوبیت 

مفهووم   70ریچارد ا ترلین نخهتین اقتصواددان مودرنی ا وت کوه در اوایول دهوة       

ی و در  وطحی  جود  طور  بهنیز اقتصاددانان  90از اواخر دهة ی کرد. بازنگرشادکامی را 

گهترده به مطالعوة ایون مفهووم و نیوز ارتبواط آن بوا متغیرهوای مهموی نظیور درآمود،           

متغیرهای اجتماعی و جمعیتوی، و متغیرهوای کوالن اقتصوادی نظیور بیکواری و توورم،        

تصواددانان اگرچوه   انود. اق  عموومی پرداختوه   های  یا ی، و کیفیت کاالهای مذهب، نظام

خوود را در جریوان    گواه یجاایون رویکورد    جیتدر بهنخهت به این رویکرد بدگمان بودند، 

 رود.  شمار می ا لی عل  اقتصاد پیدا کرد و امروزه رویکردی بهیار رایج به

آموده   د وت  های به های رضایت از زندگی بر این مبنا ا توار ا ت که داده کاربردِ داده

                                                           
1. Expressed preferences 

2. Di Tella & MacCulloch 
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؛ کروگور و  2006، 2و کروگور  1بودن )کوانمن اعتماد قابل، عالوه بر معتبر و ها نامه از پر ش

(. در واقع، 2006تال و مد کالو،  شدنی ا ت )دی (، بین افراد ه  مقایهه2008، 3اشکادو

دهنودگان را   ها تا حد قابول قبوولی رفواه حقیقوی پا وخ      نامه آمده از پر ش د ت پا خ به

 شدنی ا ت.   ها بین جوامع گوناگون مقایهه  ازد. همچنین، این پا خ منعکس می

  رفاه رابطة یچگونگ دربار  یذهن رفاه نةیزم در اقتصاددانان مطالعات از یبزرگ بخش

 شیافوزا  ایو آ کوه  ا ت نیا ها آن یا ل  دال واقع، در. ا ت بوده یاقتصاد رشد با یذهن

 منظور  دو از  ودال  نیو ا ر؟یو خ ای ا ت شده یذهن رفاه یها شاخ  شیافزا باعث درآمد

 .یمقطع یها داده. 2ی؛ زمان ی ر. 1 :ا ت شده  یبرر 

دارد از بیشتربودن رفاه ذهنی افراد بوا   تایکح افتهی  انرام، مطالعات کشور دی  طح در

درآمد باال در مقایهه با افراد با درآمد پایین. اما، در طول زمان افوزایش درآمودِ هموة افوراد     

، 4؛ اوزوالود 1995، 1974هوا منرور نشوده ا وت )ا وترلین،       لزوماً به افزایش شادکامی آن

 7نیا وترل  یمعمایا  6یشادکام یمعما(. این مهئله به 2004و اوزوالد،  5؛ بلنچفالور1997

شهرت یافته ا ت. در واقع، پس از ر یدن به  طح مشخصی از درآمد یا به عبارتی توأمین  

شود یوا حتوی    رنگ می نیازهای ا ا ی افراد، آثار ناشی از رشد درآمد بر شادکامی بهیار ک 

کشوور   هوای  ( بور ا وا  داده  1974دهد. ریچارد ا وترلین )  معناداری خود را از د ت می

اولین مشواهده را در ایون زمینوه ارا وه کورد. وی در       1970تا  1946های  آمریکا بین  ال

ی مثبت بین درآمد و شادکامی گوزارش کورد. اموا، در طوول      ا های مقطعی رابطه  طح داده

رغ  رشد چشمگیر درآمد  رانه، میانگین شادکامی تقریباً ثابت مانوده    دور  مورد برر ی، به

 شده ا ت.  دیگر، رابطة ضعیفی بین این دو متغیر در طول زمان مشاهده ارت عب ا ت. به 

 1990توا   1972هوای   های متفاوت برای  وال  (، بار دیگر، با ا تفاده از داده1995ا ترلین )

رغو  رشود     ( نیوز، بوه  2004نتیرة مشابهی گزارش کورد. طبوق گوزارش بلونچفالور و اوزوالود )     

 ا ت. افتهی  کاهشنگلیس ثابت مانده و در آمریکا اندکی اقتصادی مهتمر، شادکامی در ا

                                                           
1. Kahneman 
2. Krueger 
3. Schkade 

4. Oswald 

5. Blanchflower 
6. happiness paradox 

7. Esterlin Paradox 



 27  به متغيرهاي کالن اقتصادي توسعه  حال دربررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع 

 

شوده دربوار  معموای ا وترلین ایون ا وت کوه         ترین توضویحات ارا وه   یکی از معروف

دیگور،   عبوارت   شادکامی افراد به جایگاه نهبی درآمد افوراد در جامعوه بهوتگی دارد. بوه     

فرد نهوبت بوه  وایر    شادکامی، عالوه بر  طح مصرف حا ل از درآمد، به جایگاه نهبی 

 1؛ کوالر  2006کووال،   تال و مد ؛ دی1995، 1974افراد اجتماع وابهته ا ت )ا ترلین، 

 (.2008و دیگران، 

 یذهن رفاه بر مؤثر يفرد عوامل. 2.2

 ا وت  یاطالعوات  شوامل  خود، رفاه دربار  افراد یابیارز بر عالوه ،یذهن رفاه یها نامه پر ش

 اعتقوادات  حکوموت،  به اعتماد زانیم اشتغال، تیوضع تأهل، ،ی المت  ن، درآمد، رامونیپ

هوا بوا شوادکامی     های  یا ی، تحصیالت، و ... . این اطالعات و ارتبواط آن  گرایش ،یمذهب

های بهیاری بوده ا ت. در مطالعوة حاضور نیوز برر وی عوامول مشخصوة        موضوع پژوهش

 دف میانی مطرح ا ت.عنوان ه ویژه ایران، به  شادکامی در جوامع مورد برر ی، به

شده پیرامون عوامل مشخصة شوادکامی   ( به مرور مطالعات انرام2009کارل گراهام )

یافته در ایون زمینوه بوه کشوورهای      در نقاط مختلف جهان پرداخت. اکثر مطالعات انرام

اروپایی و آمریکا اختصاص دارد؛ اگرچه گراهام به مطالعواتی در حووز  آمریکوای التوین،     

طوور   های گراهوام، بوه    کند. یافته یقا، آ یای مرکزی و افغانهتان ه  اشاره میرو یه، آفر

اجتمواعی و جمعیتوی    -توجهی از متغیرهای اقتصوادی  خال ه، از  ازگاری شمار درخور 

کنود. تفواوت میوان عوامول      مدثر در تعیین شادکامی بین جواموع مختلوف حکایوت موی    

های اقتصادی و تفاوتِ  واختار    اختمشخصة شادکامی در مناطق مختلف بیشتر به زیر

 شود.  بازار کار و آموزش مربوط می

طوور میوانگین،    در مقایهة بین کشوری، درآمد رابطة مثبتوی بوا شوادکامی دارد. بوه     

 طوول  دربهیار زیادی برخوردارنود.    کشورهایی که  طح درآمد باالیی دارند از شادکامی

کوه شوروع    کشورهای خیلوی فقیور هنگوامی     .کرد مشاهده را یا رابطه توان یم نیز زمان

یابند. اموا، میوزان ایون افوزایش       کنند به ثروتمندشدن به شادکامی بیشتری د ت می می

یابود. اگرچوه در میوان ایون      شدن به  طوح باالتر درآمد کواهش موی   شادکامی با نزدید

                                                           
1. Clark 
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نظیور  شود، موثالً کشوور بهویار فقیوری      روندهای کلی ا تثنا ات زیادی ه  مشاهده می

نیرریه با  طح باالی شادکامی یا کشور ثروتمندی مانند ژاپن با  طح پوایین شوادکامی   

قابل شنا ایی ا ت. اما، آنچه مد نظر محققان این مطالعه ا ت یافتن عوامول مشخصوة   

شادکامی در  طوح ملی ا ت. در این  وطح، هموة مطالعوات اقتصواد شوادکامی نشوان       

 طور میانگین( شادترند. قرا، در ید کشور )به دهد که ثروتمندان، نهبت به ف می

 وجود ی ازگار ها آن اثر مورد در مختلف جوامع در یکل طور  به که یگرید عوامل از

  ون  موورد  در ،یکلو  طوور   به. ا ت  المت و ،یشخص بیکاری تأهل، تیوضع  ن، دارد

طوور    بوه  ی ا وت.  الگ چهل حدود آن حداقل نقطة که شده  گزارش وی شکل به یا رابطه

کلی، ازدواج در افزایش شادکامی مدثر ا ت؛ بیکاری باعث کاهش و  المت فردی باعوث  

شود. اما، راجع به تأثیر متغیرهایی نظیر جنهیت و آموزش و  افزایش شدید شادکامی می

نیز اثر انواع مختلف مشاغل بر شادکامی افراد در جوامع مختلف  وازگاری وجوود نودارد.    

های اجتماعی در جواموع مختلوف    ها ناشی از گوناگونی  زیر اخت  ازگاریاحتماالً، این نا

ا ت. تفاوت حقوق زن و مرد در جوامع مختلف، تفاوت بازدهی آموزش، و نیز تفواوت در  

پایداری مشاغل از نوع خوداشتغالی یا ا تخدامی در کشورهای مختلف بر چگوونگی اثور   

 ثر ا ت.عوامل ذکرشده بر شادکامی مردم آن کشورها مد

 . اثر بيکاري و تورم بر رفاه ذهنی3.2

هوای   ویژه تورم و بیکواری، بور شواخ     برر ی اثر متغیرهای کالن اقتصادی، به نةیزم در

کووال و اوزوالود،    توال، مود   یافته ا ت )مثالً دی رفاه ذهنی مردم مطالعات گوناگونی انرام 

(. وجه مشتر  ایون  2007کوال،  تال و مد ؛ دی2007؛ بلنچفالور، 2003، 1؛ ولفرز2001

 ا ت. افتهی تو عههای کشورهای  مطالعات کاربردِ داده

توا   1973هوای   های شانزده کشور اروپایی در میان  ال ( با کاربردِ داده2003) ولفرز 

انود و   های مربوط به شادکامی افراد متغیر  وابهته کرد که در آن داده مدلی را اجرا  1998

های ولفرز، تورم و بیکاری، هر  اند. طبق یافته متغیرهای تورم و بیکاری متغیرهای مهتقل

شووند. روش محا وباتی موورد ا وتفاد  ولفورز پروبیوت        ش شادکامی موی دو، باعث کاه

                                                           
1. Wolfers 



 29  به متغيرهاي کالن اقتصادي توسعه  حال دربررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع 

 

افزایش نرخ بیکواری، در مقایهوه بوا یود      در د  دبود. طبق محا بات ولفرز، ی 1ترتیبی

 شادکامی خواهد شد. بیشتردر د افزایش  نرخ تورم، موجب کاهش 

وپوایی بوین   های دوازده کشوور ار  ( نیز با کاربردِ داده2001کوال و اوزوالد ) تال، مد دی

ی به نتیرة یکهانی د ت یافتنود:  ا دومرحلهو با کاربردِ روشی  1991تا  1975های   ال

 2های خرد و با ا وتفاده از روش حوداقل مربعوات معموولی     در مرحلة اول، در  طح داده

ه ا ت. پهماند هر یود از ایون   شد   زدهرضایت از زندگی برای هر کشور جداگانه تخمین 

نشود  رضوایت از    داده عنووان جوزت توضویح    هر کشور و در هر زمان بوه  ها برای  رگر یون

شود. در مرحلوة دوم      عنوان متغیر وابهتة مرحلة بعد ا تفاده می زندگی با عوامل خرد به 

 شده ا ت:   ا تفاده 1رگر یونی به شکل رابطة 

(1) LIFESATISFACTION _it= αINF _it+ βUNEMP _it+ _i+δ_t+μ_it  

 یرهوا یمتغ بوا  نشوده  داده حیتوضو  یزنودگ  از تیرضا نیانگیم فوق مدل وابهتة ریمتغ

 تورم و بیکاری ه  مدل یحیتوض یرهایمتغ ا ت؛ زمان هر در و کشور هر یبرا یشخص

. ا وت  شوده  وارد مودل  در هو   یزموان  و یمکان ثابت آثار.  تا زمان هر یبرا کشور هر

 به افراد. دارد یفیک یتیماه شود، یم ا تخراج نامه پر ش از که ،یزندگ از تیرضا ریمتغ

راضی، یوا   چندان نهکلی، شما از زندگی خود بهیار راضی، تا حدی راضی،  طور  به»  دال 

را بوه پا وخ    1اند. در این پژوهش نویهوندگان عودد    پا خ داده« ا ا اً ناراضی ههتید؟

( بوه ایون   2003اند. ولفرز ) را به پا خ بهیار راضی اختصاص داده 4ا ا اً ناراضی و عدد 

 های کیفی انتقاد کرده ا ت.  ه با دادهروش مواجه

های در ی یوتیول   آنچه بعضاً در کتاب برخالفولفرز در مقالة خودو با توجه به اینکه 

های شوادکامی واحود طبیعوی وجوود نداردوو عوالوه بور روش         شود، برای داده نامیده می

آمواری در   نهبتی از جمعیت  ال هر. در 1تال،  ه روش دیگر را به کار گرفته ا ت:  دی

عنووان عودد    انود، بوه    هر کشور را، که به  دال رضایت از زندگی پا خ بهیار راضوی داده 

ی پیشونهاد  ا دومرحلوه عنوان پیشنهاد جایگزین دوم، روشوی    . به2کند؛  متغیر منظور می

کند: در مرحلة اول، رگر یون پروبیت ترتیبی را روی مرموعوة کواملی از متغیرهوای     می

                                                           
1. Ordered probit 

2. Ordinary Least Square (OLS) 
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کند. تحت این فرض که متغیر رفاه ذهنی  هر کشور و هر زمان اجرا می  فر و یکی برای

ناپذیر با توزیع نرمال در هر زمان و هر کشور ا ت. این روش، با ا تفاده  متغیری مشاهده

کنود و   ، نقاط شکهتی را برای کول توزیوع مشوخ  موی    1نمایی از رویکرد حداکثر را ت

هوا مواهیتی عوددی     نمایود. ایون کوار بوه داده     های مختلف توزیع می ها را بین د ته داده

دهد. اثر ثابت زمان و کشور باعث حرکت میانگین توزیع مفروض برای هور کشوور در    می

. در این روش،  رفاً یود مودل رگر ویون پروبیوت ترتیبوی روی      3شود؛   طول زمان می

عنووان   های زموانی و مکوانی بوه     ای از ثابت شود و مرموعه های خرد تخمین زده می داده

 شوند. متغیرهای کنترل در نظر گرفته می

ای فرعوی   تال اگرچه بورای مطالعوة وی مرحلوه    مرحلة اول در روش مورد ا تفاد  دی

رود. ایون   شومار موی   ا ت، از  داالت مورد عالقة پژوهشگران حوز  اقتصاد شوادکامی بوه  

های  از جنبهبرای جوامع مختلف و « عوامل مشخصة شادکامی»بخش از ادبیات با عنوان 

ای  جداگانوه   جهت، محققان مطالعة حاضر نیز در مقالوة  گوناگون برر ی شده ا ت. بدین 

 اند.  های ایران پرداخته ( به تحلیل این موضوع برای داده1391)نیلی و بابازاده خرا انی، 

کردند و به نتایج  مشابهی  را برر ی نظر مورد( مردداً  دال 2007کوال ) تال و مد دی

یافتند. روش  موورد ا وتفاد      د ت  ها اشاره شد  به آن نیا از  شیپای که  مانند دو مطالعه

 ا ت: 2ها به شکل رابطة  ها پروبیت ترتیبی بوده و مدل مورد ا تفاد  آن آن

(2)  

_ _ _

δΩ_ ntj γ _ n η_ _  

LIFESATISFACTION ntj UNEMP nt INF nt

t ntj

 



  

  
 

Ωntj های شخصی افراد ا ت، مانند وضوعیت اشوتغال فورد )شوامل      برداری از متغیر

دار، محصول(، وضوعیت درآمود، وضوعیت تأهول،       حاالت خوداشوتغالی، بازنشهوته، خانوه   

های شخصی، متغیرهوای   جنهیت،  ن، مربع  ن، و ... . در این پژوهش، در بردار ویژگی

های کنتورل   عنوان متغیر  در کشور به کالنی نظیر درآمد  رانه یا متو    اعات اشتغال

  ا ت. اثرات ثابت کشور و زمان ه  در مدل وجوود دارد. مودل موورد ا وتفاده     شده وارد

 های خرد و کالن ا ت.  ترکیبی از داده

                                                           
1. maximum likelihood 
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 ي تحقيقها  هداد. 3

.  وطح کوالن. در   2.  وطح خورد؛   1ا ت:  شده  ا تفادهداده  د ته دودر این تحقیق از 

عاتی همچون رفاه ذهنی )رضایتمندی افراد از زندگی(،  وطح درآمود،    طح خرد از اطال

هوزار  95وضعیت  المتی،  ن، جنهیت، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل بورای بویش از   

)شامل ایران( ا تفاده شده ا ت. در  طح کالن نیوز از   تو عه  حال درکشور  44نفر در 

، نورخ توورم، و نورخ بیکواری کول      های   متغیرهای کالن اقتصادی نظیر درآمد  ورانه  داده

هوای موورد ا وتفاده     ا تفاده شده ا ت. در این بخوش، نخهوت بوه معرفوی منوابع داده     

 ها ارا ه خواهی  کرد. پردازی .  پس، تو یفی از داده  می

همچون بهیاری از مطالعات اقتصواد شوادکامی، رفواه ذهنوی را بور ا وا  شواخ         

. شواخ  رضوایت از زنودگی در بانود     رضایت از زنودگی تفهویر و مودل خوواهی  کورد     

چیوز، در حوال    با درنظرگرفتن هموه  »اطالعاتی محققان این مطالعه پا خ افراد به  دال 

. افراد در پا خ بوه  ودال موذکور    ا ت« حاضر، تا چه حد از زندگی خود راضی ههتید؟

بیوانگر   10بیانگر نارضایتی کامول و عودد    1اند. عدد   را انتخاب کرده 10تا  1عددی بین 

 رضایت کامل ا ت.

 استفاده مورد يها دادهنابع . م1.3

)درآمد  رانه به قیمت ثابت و بر ا ا  برابری قودرت   ازین موردهای  در  طح کالن داده

، و نورخ بیکواری کول( از بانود     کننوده  مصورف خرید، نرخ تورم بر ا ا  شاخ  قیمتی 

 ا تخراج شد. 1اطالعاتی باند جهانی

در ایون تحقیوق از بانود اطالعواتی مد هوة برر وی        ازین موردهای  طح خرد  داده

ی و متشوکل از  رانتفواع یغای  ا تخراج شود. مد هوة موذکور مد هوه     2های جهان ارزش

ای از پژوهشگران علوم اجتماعی ا ت. این مد هه با هدف کمد بوه پژوهشوگران    شبکه

هوای   تر نگرشگذاران کشورهای مختلف در در  به علوم اجتماعی مختلف و نیز  یا ت

ارزشی گوناگون موجود در  طح جهان به فعالیت مشغول ا ت. مقور ا ولی مد هوه در    

هوای شخصوی، اجتمواعی،     های مرتب  بوا ویژگوی   ا تکهل   و د ا ت. این مد هه داده

                                                           
1. www.databank.worldbank.org 

2. World Values Survey (WVS) (www.worldvaluessurvey.org) 
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 یا ی، و رفاه ذهنوی مورتب  بوا کشوورهای مختلوف را منتشور        -های اجتماعی دیدگاه

 80مبنای پنج موج پیمایش، کوه مرموعواً در بویش از    های این مد هه بر  کند. داده  می

های زمانی  این پنج مووج،    دوره 1ا ت. جدول   شده  ا تخراجکشور جهان  ورت گرفته، 

شده، و نیوز   گیری تعداد کشورهای مورد برر ی در هر موج، جمعیت کل کشورهای نمونه

ضر در این موج فقو   دهد. در هر موج پیمایش، هر کشور حا حر  کل نمونه را نشان می

 های دور  زمانی پیمایش آمارگیری شده ا ت. در یکی از  ال بار  دی

مزیت مه  باند اطالعاتی مذکور، در مقایهه با کارهای مشابه، گهتردگی  آن در  وطح  

شوده در مووج    جهان و تنوع کشورهای مورد برر ی ا ت. ایران در بین کشورهای پیمایش

ا وت. در هور    2005و  2000هوای   ها مربوط به  وال   ین دادهچهارم و پنر  حضور دارد. ا

 نظور  موورد نفر از مناطق مختلف کشور و با  نین مختلف بوه  وداالت    2500 ال بالغ بر 

ها معورفف کول جامعوه باشود.      ها تا حد امکان  عی شده نمونه گیری اند. در نمونه پا خ داده

هوای ایون مد هوه از طریوق      دادهها مصاحبة چهره به چهوره ا وت.    ی دادهآور جمعروش 

ی ا وت.  د تر   قابل، STATAهای مختلف، از جمله  افزار  ایت ر می آن با خروجی نرم

 در این تحقیق همگی در خروجی مورد اشاره حضور داشته ا ت. ازین مورداطالعات خرد 

 WVS. مشخصات بانک اطالعاتی 1 جدول

 نمونه حجم

 (نفر هزار)

 کشورها تيجمع

 (نفر ارديليم)
 موج دورۀ زمانی کشورها تعداد

25 

61 

75 

96 

77 

7/4 

3/5 

7/5 

1/6 

7/6 

20 

42 

52 

67 

54 

1981 - 1984 

1989 - 1993 

1994 - 1998 

1999 - 2004 

2005 - 2008 

1 

2 

3 

4 

5 

 ها  . توصيف داده2.3

شووند، بور    بنودی موی   گونه که کشورها بر ا ا  معیارهایی نظیر درآمد  رانه رتبه همان

 2و  1هوای   بندی مشابهی ارا ه داد. شکل توان رتبه های رفاه ذهنی نیز می ا ا  شاخ 
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بندی شاخ  رضایت از زندگی بر مبنای باند اطالعاتی موورد ا وتفاده در    ترتیب رتبه به

 دهد. ارم و پنر  را نشان میاین پژوهش و برای موج چه

 

 (2004ـ  1999) شیمايپ چهارم موج ،یزندگ از تیرضا شاخص يمبنا بر کشورها بندي رتبه. 1 شکل

0 1 2 3 4 5 6 7 8

 تانزانیا
 زیمباوه
 مولداوی
 پاکهتان
 مقدونیه

 هند
 آلبانی
 عراق
 مصر
 اردن

  ربهتان
 اوگاندا
 الرزایر
 بو نی

 بنگالدش
 ترکیه

 مراکش
 کره جنوبی

 آفریقای جنوبی
 ایران
 پرو

 قرقیز تان
 ژاپن

 ویتنام
 چین

 فیلیپین
 نیرریه
 اندونزی
 ا پانیا

 …فلهطین  
 شیلی

  نگاپور
 …عربهتان  ع

 آرژانتین
 ونزو ال
  و د

 ایاالت متحده
 کانادا

 مکزید
 پورتوریکو

 متوسط رضایت از زندگی
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 (2008ـ  2005) شیمايپ پنجم موج ،یزندگ از تیرضا شاخص يمبنا بر کشورها بندي رتبه. 2 شکل

چگونگی اثرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی بر رفواه   در این پژوهش به دنبال  یافتن 

ای . در این بخش به تو یف رواب  بوین درآمود    تو عه ذهنی مردم در کشورهای در حال 

 پردازی .  رانه، تورم، و بیکاری کل با رفاه ذهنی در جوامع مورد نظر می

ری، گونه که در بخش ادبیات موضوع توضیح داده شود، در مقایهوة بوین کشوو     همان

0 1 2 3 4 5 6 7 8

 عراق
 گرجهتان

 رواندا
 اتیوپی

 بلغار تان
 مراکش
 مولداوی

 بورکینافا و
 رومانی

 مصر
 هند

 اکراین
  ربهتان

 زامبیا
 مالی
 غنا

 رو یه
 کره جنوبی
 هنگ کنگ

 ایران
 تایوان
 چین

 مالزی
 فرانهه
 ایتالیا

 اندونزی
 آلمان
 ژاپن

 لههتان
 پرو

 ویتنام
 آندورا

 آفریقای جنوبی
 اردن
 تایلند

 ا لوونی
 شیلی

 ترینیدادوتوباگو
 ایاالت متحده

 ا ترالیا
 ا پانیا
 قبر 
 ترکیه

 اروگو ه
 بریتانیا
 برزیل

 آرژانتین
  و د
 هلند
 کانادا
 فنالند

 نیوزلند
  و یس
 گواتماال

 نروژ
 مکزید
 کلمبیا

 متوسط رضایت از زندگی
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رفاه، رابطة مثبتی با درآمد  ورانه دارد، اگرچوه، حوداقل، در کشوورهای پیشورفته رشود       

رابطة درآمد  ورانه و میوانگین    5تا  3های  شود. شکل درآمد  رانه موجب رشد رفاه نمی

های موجود در بانود داده   های  وم، چهارم، و پنر  پیمایش رضایت از زندگی برای موج

هوا محوور عموودی بیوانگر میوانگین رضوایت از زنودگی          ن شوکل دهد. در ایو  را نشان می

برای هر دوره پیمایش و محور افقی بیانگر درآمود  ورانه    کشور هرشوندگان در  مصاحبه

 و شاخ  برابری قدرت خرید ا ت. 2005های ثابت  ال  بر ا ا  قیمت

 

 

 (1998ـ  1994). رابطة درآمد سرانه و شاخص رضایت از زندگی، موج سوم پيمایش 3 شکل

 
 (2004ـ  1999. رابطة درآمد سرانه و شاخص رضایت از زندگی، موج چهارم پيمایش )4 شکل
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 (2008ـ  2005) شیمايپ مپنج موج ،یزندگ از تیرضا شاخص و سرانه درآمد رابطة .5 شکل

ای مقعّر میان درآمد  رانه و رفاه ذهنوی در مقایهوة بوین     رابطه 5تا  3های  در شکل

ای را  های جداگانوه  برازش 5ی و در مقاطع زمانی خاص قابل تشخی  ا ت. شکل کشور

های ثابت  وال   دالر )بر مبنای قیمت 20000ها زیر  هایی که درآمد  رانة آن برای نمونه

طوور   دهود. هموان    و شاخ  برابری قدرت خرید( و باالی آن بوده ا ت نشان می 2005

ده بوا هو  متفواوت ا وت. تمرکوز محققوان       ش شود، شیب خطوط برازش که مالحظه می

های کشوورهای  ومت    پژوهش حاضر در  طح متغیرهای کالن تأثیرگذار بر رفاه بر داده

 دالر در  ال( بوده ا ت. 20000چپ شکل )کشورهایی با درآمد  رانة کمتر از 

طوور میوانگین    که کشورهای  مت را ت بوه   دیآ یبرمگونه  ها این همچنین، از شکل

هوای کشوورهای    یشتری دارند. میانگین رضوایت از زنودگی بورای مرمووع داده    رضایت ب

 20000حاضر در باند اطالعاتی مورد ا تفاده در این پژوهش، که درآمد  رانة کمتر از 

 بوده ا ت. 28/7و برای  ایر کشورها برابر  40/6اند، برابر   دالر داشته

های تورم و  زندگی و شاخ  های خام، بین میانگین شاخ  رضایت از در  طح داده

رابطة میانگین شواخ  رضوایت از زنودگی     6نرخ بیکاری رابطة منفی وجود دارد. شکل 

گیری نشوان   برای هر کشور و در هر زمان را در برابر تورم آن کشور در  ال اجرای نمونه

 ی حضور در باند داده زوج مرتب توورم ها  الدهد. در واقع، برای هر کشور به تعداد  می

نیز رابطة نرخ بیکواری بوا شواخ      7و میانگین رضایت از زندگی ر   شده ا ت. شکل 

 دهد.  رضایت از زندگی را نشان می
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 یزندگ از تیرضا و تورم رابطة .6شکل 

 

 . رابطة نرخ بيکاري و رضایت از زندگی7 شکل

ادبیات اقتصاد شادکامی از تأثیر منفی متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ تورم بور رفواه ذهنوی    

توال و   ؛ دی2003؛ ولفورز،  2001توال و دیگوران،    یافته حکایوت دارد )دی  در کشورهای تو عه

کنود  ودال موورد برر وی      (. این پژوهش در امتداد مطالعات موجود  عی می2007دیگران، 

مطالعوات   بورخالف تری از کشورها برر ی کند. تمرکز این پژوهش،  دهها را در  طح گهتر آن

های مورد ا تفاده در این پوژوهش   تو عه ا ت. داده  های کشورهای در حال ، بر دادهذکرشده

هوای مطالعوات موذکور، و وعت کمتوری دارد و شوامل        اگرچه از حیث  ری زموانی، از داده 

توری از   ها را به گروه گهترده آمده در آن د ت به تواند نتیرة های زمانی کمتری ا ت، می دوره
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انود   شده ا وت عبوارت   آوری  جمع  ها داده هایی که در آن   کشورها تعمی  دهد. کشورها و  ال

(؛ 2002(؛ الرزایوور )1997(؛ ارمنهووتان )2006، 1999، 1995، 1991، 1984از: آرژانتووین )

(؛ 2007، 2001، 1995، 1990) (؛ چوین 2006، 1997(؛ بلغار وتان ) 2006، 1997برزیل )

، 2001(؛ اردن )2005، 2000(؛ ایووران )2006، 2001(؛ انوودونزی )2005، 1997کلمبیووا )

(؛ 2008، 2001، 1996(؛ پوورو )2007، 2001(؛ مووراکش )2006، 2002(؛ مولووداوی )2007

ی ا وولوون(؛ 2005، 1998(؛ رومووانی )2005، 1997(؛ لههووتان )2001، 1996فیلیپووین )

، 2001، 1996، 1990(؛ ترکیووه )2007، 2001، 1996جنوووبی ) (؛ آفریقووای 2005، 1995)

(؛ ونوزو ال  2006، 1996(؛ اروگو وه ) 2008، 2000(؛ مصور ) 2006، 1996(؛ اوکراین )2007

(؛ 1998(؛ ا وولواکی )2005، 2001، 1996، 1990، 1982جنوووبی ) (؛ کوور  2000، 1996)

(؛ 2005، 2000، 1996، 1990مکزیود )  (؛2001، 1997(؛ پاکهتان )2006، 1995رو یه )

(؛ 2002، 1996(؛ بونگالدش ) 2006، 2001، 1995(؛ هنود ) 1996(؛ لیتوانی )1997لتونی )

(؛ تایلنود  2006(؛ موالزی ) 2005) کنوگ  هنوگ (؛ 2008، 1996(؛ گرجهوتان ) 2001تانزانیا )

(؛ 1998ان )(؛ مرار وت 2006نگورو )   مونتوه  و  (؛  ربهوتان 2006) توباگو و دادینیتر(؛ 2007)

 (.1996(؛ کروا ی )1996(؛ دومنیکن )1999) الهالوادور(؛ 1996ا تونی )

در بخش بعد، برای برر ی اثرگذاری متغیرهای کالن بر رفواه ذهنوی، بوا ا وتفاده از     

های مذکور، مدل تحقیق معرفی و تخموین زده   های خرد کشورهای یادشده در  ال داده

ر، چگوونگی ترجیحوات موردم روی متغیرهوای     شد. همچنین، بوا تخموین موذکو    خواهد 

 بیکاری و تورم و نهبت آن دو در تابع رفاه اجتماعی برر ی خواهد شد.

 مدل تحقيق. 4

؛ 2007توال و دیگوران،    ؛ دی2001توال و دیگوران،    در این تحقیق، همچون  ایر مطالعوات )دی 

از دو د وته متغیروو   شود رضوایت از زنودگی افوراد     (، فرض می2007؛ بلنچفالور، 2003ولفرز، 

شوود کوه متغیرهوای     و متأثر ا ت. در  طح خرد فرض موی  متغیرهای  طح خرد و  طح کالن

اقتصادی نظیر درآمد و وضعیت اشتغال و متغیرهای غیراقتصادی مانند  المت،  ون، وضوعیت   

بودن بر  طح رضایت افراد از زندگی تأثیرگذارنود. در  وطح کوالن نیوز فورض       تأهل، و مذهبی

 ود متغیرهای درآمد  رانه، تورم، و نرخ بیکاری کل بر رفاه ذهنی افراد تأثیرگذارند.ش می
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و بوا درنظرگورفتن اثور متغیرهوای      با هدف پا خ به دو  ودال ا ا وی    در این مرحله،

تو عه از متغیرهای کوالن اقتصوادی     طح خرد، آیا رضایت از زندگی در کشورهای حال 

ی رفواه از ایون دو   ریاثرپوذ ا ت؟ و، در  وورت   ریاثرپذ)نرخ تورم و نرخ بیکاری کل( نیز 

 تخمین زده شده ا ت: 3رابطة   ورت  بهو مدل  ا ت؟ بهتان این دو چگونه متغیر، بده

(3) 
ntj

_   _   _  

 Ψ _  

nt

n t

SWB ntj GDP nt Inf nt Unem

ntj

  

   

  

   
 

(، شواخ  رضوایت از زنودگی    2(، همانند مدل قبول )رابطوة   3متغیر وابهتة مدل )رابطة 

تو عه، که در باند اطالعاتی مورد ا وتفاده    های کشورهای  در حال ا ت. این مدل برای داده

شوود. پیموایش موورد نظور بورای کشوورهای        دارنود، تخموین زده موی   در این پژوهش وجود 

بیوانگر رفواه ذهنوی )رضوایت از       SWBntjشوده ا وت.     های مختلفی انروام  گوناگون در  ال

ا وت.   tدر  وال   nدرآمد  رانة کشوور   GDP  ntا ت.   nو در کشور tدر  ال  𝑗( فرد  زندگی

پذیر ا ت. ورود درآمد  رانه مدل را بورای مقایهوة    حضور این متغیر از جهات مختلف توجیه

کنود. متغیور درآمود افوراد، کوه در متغیرهوای        ها توانمند موی  درآمد بین کشورها و بین زمان

تواند درآمد افراد حاضور در یود مقطوع     ( وجود دارد، فق  میΨ توضیحی  طح خرد )بردار 

توضویح داده شود،    نیا از  شیپکه  گونه همانمقایهه کند.  گریکدی بارا  مکان ون خاص از زما

 10توا   1متغیر درآمد بهته به درآمد خانوار فرد و درآمدهای رایج در کشور وی عوددی بوین   

تواند نمایند  میزان د تر وی افوراد بوه     دهد. همچنین، درآمد  رانه می را به او تخصی  می

در  n( کشوور  کننده مصرفبیانگر تورم )بر مبنای شاخ  قیمت  Infnt کاالهای عمومی باشد.

 ا ت. tدر  ال  nنیز بیانگر نرخ بیکاری کل کشور  Unempntا ت.  t ال 

Ψ   انود   برداری از متغیرهای  طح خرد ا ت. متغیرهای  طح خرد این مودل عبوارت

و مروذور   از: درآمد فرد، وضعیت شغلی، جنهیت، وضعیت  المت، وضعیت تأهل،  ون 

گیوری ایون متغیرهوا مشوابه مطالعوة نیلوی و بابوازاده         بودن. جز یات اندازه آن، و مذهبی

 ( ا ت.1392)

𝛾𝑛  بیانگر اثر ثابت کشوری و𝛿𝑡  .نیز بیانگر اثر ثابت  ال ا تμntj    نیز بیوانگر جوزت

ا وت.   شده  زدهاخالل مدل ا ت. این مدل با ا تفاده از رویکرد پروبیت ترتیبی تخمین 

 فوق در بخش بعد گزارش خواهد شد.  نتایج تخمین مدل
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 نتایج

کشوور   44های  ( و با ا تفاده از داده3)رابطة  3در این بخش، با ا تفاده از تخمین مدل 

، آثار متغیرهای تورم و نرخ بیکاری کول  خرد عوامل اثر گرفتن نظر دربا تو عه،  در حال 

خواهد شد. عالوه بر آن، اهمیوت نهوبی ایون دو     بر رفاه ذهنی مردم این کشورها تحلیل

 متغیر در تعیین رفاه مردم این کشورها نیز تحلیل خواهد شد.

( نشان دادند که شوادکامی افوراد بوا کواهش میوزان توورم و       2001تال و دیگران ) دی

گونه که ذکر شد، در مقایهة بین کشوری، رفواه   یابد. همچنین، همان بیکاری افزایش می

بتی با درآمد  ورانه دارد، اگرچوه رشود درآمود  ورانه، حوداقل، در کشوورهای        رابطة مث

هوای خورد،  وطح     شود. در پژوهش حاضر، با تکیه بر داده پیشرفته موجب رشد رفاه نمی

یافتوه تعلوق    و یعی از کشورها و با تمرکز بر کشورهایی که به گوروه کشوورهای تو وعه   

 شد. رفاه برر ی کنند  نییتعندارند عوامل کالن 

بورای کشوورهایی کوه     3شده ا ت، بوا تخموین مودل     گونه که در پیو ت گزارش   همان

شواخ  برابوری    حهوب  بردالر ) 20000میالدی کمتر از  2000ها در  ال  درآمد  رانة آن

ایو  کوه    نشوان داده  ا ت، بوده میالدی( 2005های ثابت  ال  قدرت خرید و بر مبنای قیمت

کننده( و نرخ بیکاری کل موجوب کواهش    شاخ  قیمتی مصرف افزایش نرخ تورم )بر مبنای

شود. همچنین، افزایش درآمد  ورانه باعوث افوزایش رضوایت از      معنادار رضایت از زندگی می

  )که در بخوش پیشوین توضویح داده    با درنظرگرفتن اثر عوامل خردشود. این نتایج  زندگی می

 آمد. د ت ی هر موج از پیمایش( بهشد(، اثر ثابت کشورها، و نیز اثر ثابت زمان )برا

افزایش درآمد  رانه در گروه کشورهای مورد برر ی باعث افوزایش رضوایت از زنودگی    

( 2007ای کوه بلونچفالور )   شده ا ت. در مقایهه با مطالعات پیشین، این نتیره بوا نتیروه  

 برای کشورهای فقیرتور اروپوایی )جمهووری چود، یونوان، مرار وتان، لههوتان، پرتغوال،        

انطباق دارد. اما، بلنچفالور نشوان داد کوه در گوروه     ه ا تد ت آورد ا پانیا، و ا لواکی( به

 کشورهای ثروتمندتر اروپایی رشد درآمد  رانه ارتباط معناداری با رشد رفاه نداشته ا ت.

یکی از  داالت مهمی که با ا تفاده از تخمین ضرایب نورخ توورم و نورخ بیکواری در     

توان به آن پا خ داد اهمیت نهبی این دو متغیر در توابع رفواه    شده می مدل تخمین زده

 بیو ترت دهود، ضورایب توورم و نورخ بیکواری بوه       گونه که پیو ت نشوان موی   ا ت. همان
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. این ضرایب اگرچه با توجوه بوه نووع مودل تفهویر      01128/0و  00436/0اند از:  عبارت

دو متغیور بور رفواه ذهنوی     ی هور یود از   در ود  دای دارند، از اثر تغییر مشابه ی پیچیده

حکایت دارند. ضریب اثرگذاری نرخ بیکاری بر رفاه از ضریب اثرگذاری نرخ تورم بر رفواه  

تر ا ت. برای این دو ضریب آزمون برابری نیز انرام شد. طبق نتیرة آزمون، فرض  بزرگ

، کوه  1شود. بنابراین، اثر این دو متغیر بر رضایت از زندگی با شاخ  نکبتی برابری رد می

شود، قابل نمایش نیهوت، زیورا اثور افوزایش      می قا لبرای تورم و بیکاری ضریب یکهان 

 نرخ بیکاری بر رفاه از اثر افزایش مشابه تورم بیشتر ا ت.

( برای محا بة موازنه میان بیکاری و تورم روشوی پیشونهاد   2001تال و دیگران ) دی

بوودن آن در محودود     کردند: بر روی ید تابع مطلوبیت مفروض یکهان و با فرض خطی

نرخ نهایی جانشینی میان تورم و بیکاری، یعنوی شویب    ارا ةها به  مورد برر ی، روش آن

گذار پولی )بانود مرکوزی( در انتخواب مهویر      یا تشود.   تفاوتی، منرر می منحنی بی

 تواند از این شیو  تخمین ا تفاده کند. زدایی می بهینة تورم

اثر کل. افوزایش   .2. اثر شخصی؛ 1افزایش بیکاری بر رفاه جوامع دو اثر متفاوت دارد: 

انود و نتیروة    داده  ای شوغل خوود را از د وت    نرخ بیکواری بوه ایون معنا وت کوه عوده      

عالوه، افزایش نرخ بیکاری بر رفاه شاغالن   ها منفی ا ت. به دادن شغل بر رفاه آن ازد ت

جامعه نیز مدثر ا ت. افراد در جامعه با نرخ بیکاری زیاد امنیت شغلی کمتوری احهوا    

( روشوی معرفوی   2001تال و دیگوران )  کارشدن دارند. دی کنند و تر  بیشتری از بی  می

ها اثر افوزایش نورخ    ان هر دو اثر مذکور را در نظر گرفت. آنتو کردند که بر مبنای آن می

گوذارد   کار می بیکاری بر رفاه کل را با اثری که ید در د افزایش نرخ بیکاری بر افراد بی

د وت   هوای خورد بوه    . اثر دوم از طریق ضریب متغیر بیکاری در  وطح داده کردندجمع 

تخموین محققوان    بور  بنوا بزرگی ا وت.  آید. واضح ا ت که این اثر برای خود فرد اثر  می

ا ت. بنابراین، طبق این روش، اثور افوزایش نورخ     1845/0پژوهش حاضر، این عدد برابر 

کوار و اثور    بیکاری بر رفاه کل جامعه برابر ا ت با مرموع اثر ضریب بیکاری بور فورد بوی   

 بیکاری بر رفاه جامعه، یعنی:

01313/0 =01128/0+001845/0  

                                                           
1. Misery index 
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آمده بورای کول    د ت ن اهمیت نهبی تورم و بیکاری باید ضریب بهآورد د ت برای به

 01/3شده تقهی  کورد )  زده ( در مدل تخمین00436/0بیکاری را بر ضریب متغیر تورم )

(. در واقع،  ورت کهر اثر نهایی بیکاری بر رفواه و مخورج آن    01313/0÷  00436/0= 

ی جانشینی میان تورم و بیکاری برابر ا ت این، نرخ نهای اثر نهایی تورم بر رفاه ا ت. بنابر

( بورای دوازده کشوور   2001توال و دیگوران )   . این عدد در مقایهه بوا نتیروة دی  01/3با 

اند. احتماالً، میانگین بواالتر توورم    را گزارش کرده 66/1ها عدد  تر ا ت. آن اروپایی بزرگ

ابل تورم کواهش داده  تو عه حها یت مردم این کشورها را در مق در کشورهای در حال 

، حوال  هور   بوه دهود.   موی   ها تمایل بیشتری به کاهش بیکاری نشان ا ت و ترجیحات آن

کلی و مشتر  تحقیق حاضر و تحقیقات مشوابه ایون ا وت کوه، در نظور موردم،         نتیرة

ا ت و مردم حاضرند در قبال یود در ود کواهش     تر مه کاهش بیکاری از کاهش تورم 

 ید در د افزایش تورم را بپذیرند.بیکاری مقداری بیش از 

 گيري . نتيجه5

هوای   ای نوین در عل  اقتصاد ا ت. این حوز  جدید با تکیه بر داده اقتصاد شادکامی حوزه

کنود توا بوا بهبوود در       های گهترده از جوامع  وعی موی   رفاه ذهنی مبتنی بر پیمایش

های بهتر کمد کند. ایون   تها بر رفاه مردم به اتخاذ  یا  گذاران از آثار  یا ت  یا ت

ی تور  با ابقههای ذهنی، در مقابل جریان  گیری رفاه در قالب شاخ  رویکرد، یعنی اندازه

هوای عینوی نظیور درآمود یوا       کند رفاه را در قالوب شواخ    و که  عی می در عل  اقتصاد

گیرد. این روش به قضاوت انهان از رفاه خوود ا والت    مصرف  رانه تفهیر کندو قرار می

ها  و یلة انهان شده به  دهد و در مقابل ترجیحات آشکارشده بر مفهوم ترجیحات بیان یم

های رفاه ذهنوی،   داده لیتحل و  هیترزکند. شناخت عوامل مدثر بر رفاه از طریق  تکیه می

تری از مفهوم مطلوبیت و گهترش نگاه رایج، که با بیان وابهوتگی آن   اوالً، به در  جامع

نظیر درآمد و فراغت از  وایر عوامول احتموالی اثرگوذار بور آن غفلوت        به عواملی معدود

گوذاران را از طریوق    توان  یا ت کند؛ ثانیاً، بر ا ا  این شناخت می ورزد، کمد می می

تور بوه آنچوه     که بر ا ا  آن بتوان با حداکثر ازی کمّیتوی نزدیود   تبیین توابع ارزشی

 ها امیدوارتر کرد. خشی  یا تپندارند، بر اثرب ها آن را رفاه می انهان
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 44هوزار نفور در بویش از     95های خوردِ بویش از    در این پژوهش، با ا تفاده از داده

تو عه، با درنظرگرفتن اثر متغیرهای  طح خرد، به شناخت عوامل کوالن   کشور در حال 

ش هوای ایون پوژوه    طور خال ه، یافته تأثیرگذار بر رفاه مردم این جوامع پرداخته شد. به 

 دهد: نشان می

تو عه افزایش  طح درآمود  ورانه موجوب ارتقوای  وطح       . در کشورهای در حال 1

 شود.  رضایتمندی از زندگی می

. کاهش نرخ تورم و نیز کاهش نرخ بیکاری کل موجوب افوزایش رضوایتمندی کول     2

 یافته منطبوق  شود. این نتیره نیز با نتایج مطالعات مشابه در کشورهای تو عه جامعه می

توری از   ا ت. در واقع، مطالعة حاضر توانهته ا ت نتیروة موذکور را بوه گوروه گهوترده     

آمود. از   د ت کشورها تعمی  دهد. این نتیره با درنظرگرفتن اثر متغیرهای  طح خرد به

رو، نتایج این تحقیق حاکی از آن ا ت که ثبات اقتصادی و بهبوود وضوعیت اقتصواد     این 

و  هوا  اری که در  وطح خورد وجوود دارد و بوا فورض ثبوات آن      های آم و فارغ از نظ  کالن

 تواند به بهبود رفاه اجتماعی کمد کند. می

. اثر ید در د کاهش تورم در بهبود رفاه اجتماعی معادل با اثر ید در د کواهش  3

در دی نورخ بیکواری    نرخ بیکاری کل نیهت. در نظر مردم، منفعت حا ل از کاهش ید

در دی نرخ تورم ا ت. بنابراین، در تابع رفواه اجتمواعی    ید کل بیش از منفعتِ کاهش 

گوذار حوداقل در    گذار پولی وزن این دو متغیر یکهان نیهوت و  یا وت   مد نظر  یا ت

تواند برای بیکاری وزن بیشوتری قا ول شوود. ایون نتیروه نیوز بوا نتیروة          مدت می کوتاه

 یافته منطبق ا ت. مطالعات مشابه در کشورهای تو عه

ای برای مطالعات بعودی تلقوی شوود. گهوترش      تواند مقدمه های این تحقیق می هیافت

های اطالعاتی غنی  مطالعات مرتب  با این حوزه از ادبیات در کشور تا حد زیادی به باند

تووان بوه    گونه اطالعات در کشور بیشتر باشد، می وابهته ا ت و هر چه تعداد و عمق این

در  مودثر هوای   د شادکامی و، در نتیروه، تودوین  یا وت   تداوم مطالعات مرتب  با اقتصا

هوا و   توانود در محا وبة هزینوه    بهبود رفاه امیدوارتر بود. در واقع، این چنین مطالعات می

 های مختلف راهگشا باشد. منافع اعمال  یا ت
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 STATAافزار  . خروجی نرم3پيوست: تخمين مدل 

 95189تعداد مشاهدات= رگرسيون پروبيت ترتيبی

Prob > chi2 = 0.0000 LR chi2(70)= 26490.16 
Log likelihood = -197850.39 Pseudo R2 = 0.0627 

 نانياطم بازه |z P>|z اريمع انحراف بیضر یزندگ از تیرضا

 6/30E-06 7/24 0 0/0000333 0/0000579 0/0000456 داخلیتولید ناخال  

 0/0037518- 0/0049687- 0 14/04- 0/0003105 0/0043603- تورم

 0/0064096- 0/0161441- 0 4/54- 0/0024834 0/0112768- بیکاری

 0/0172114- 0/0227495- 0 14/14- 0/0014128 0/0199804-  ن

 0/0002657 0/0002045 0 15/06 0/0000156 0/0002351 مرذور  ن

 0/1326465 0/0804048 0 7/99 0/0133272 0/1065257 گروه دوم درآمدی

 0/2035653 0/1511288 0 13/26 0/0133769 0/177347 گروه  وم درآمدی

 0/2935745 0/2406416 0 19/78 0/0135036 0/267108 گروه چهارم درآمدی

 0/3895094 0/3352208 0 26/16 0/0138494 0/3623651 گروه پنر  درآمدی

 0/464151 0/4054989 0 29/06 0/0149625 0/4348249 گروه شش  درآمدی

 0/5612819 0/4968604 0 32/19 0/0164344 0/5290711 گروه هفت  درآمدی

 0/6044386 0/5324665 0 30/96 0/0183606 0/5684526 گروه هشت  درآمدی

 0/6411782 0/5492968 0 25/39 0/0234396 0/5952375 گروه نه  درآمدی

 0/6472599 0/5485124 0 23/73 0/0251911 0/5978861 گروه ده  درآمدی

 0/2800393 0/1091484 0 4/46 0/0435954 0/1945939 2وضعیت  المتی 

 0/6570003 0/4907985 0 13/54 0/0423992 0/5738994 3وضعیت  المتی 

 0/9144569 0/7478247 0 19/55 0/042509 0/8311408 4وضعیت  المتی 

 1/204495 1/035986 0 26/06 0/0429877 1/12024 5وضعیت  المتی 

 0/0816477 0/046255 0 7/08 0/0090289 0/0639513 مشارکت مذهبی متو  

 0/1630552 0/1265956 0 15/57 0/0093011 0/1448254 مشارکت مذهبی زیاد

 0/1599155- 0/2091825- 0 14/68- 0/0125683 0/184549- کار بی

 0/0154213 0/0451345- 0/336 0/96- 0/0154482 0/0148566- بازنشهته

 0/1056467 0/0598294 0 7/08 0/0116883 0/082738 دار خانه

 0/0408586 0/0048385- 0/122 1/54 0/0116576 0/0180101 فرما خویش

 0/0292618- 0/0847979- 0 4/03- 0/0141676 0/0570298- وقت شغل پاره

 0/0282698 0/0298042- 0/959 0/05- 0/0148151 0/0007672- دانشرو

 0/1168756- 0/1569364- 0 13/4- 0/0102198 0/136906- مررد

 0/1788717- 0/2482187- 0 12/07- 0/0176909 0/2135452- گرفته طالق
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 ادامه پيوست

 0/0894079- 0/1523915- 0 7/52- 0/0160675 0/1208997- بیوه

 0/0354756- 0/0656794- 0 6/56- 0/0077052 0/0505775- مردبودن

 0/0931683- 0/2514315- 0 4/27- 0/040374 0/1722999- آرژانتین

 0/408489- 0/7610496- 0 6/5- 0/0899406 0/5847693- ارمنهتان

 0/1028195- 0/3355611- 0 3/69- 0/0593739 0/2191903- الرزایر

 0/0204452 0/109216- 0/18 1/34- 0/0330775 0/0443854- برزیل

 0/0384751 0/1454816- 0/254 1/14- 0/0469286 0/0535032- چین

 0/6080027 0/4837612 0 17/22 0/0316948 0/5458819 کلمبیا

 0/0776093- 0/2654306- 0 3/58- 0/0479145 0/1715199- اندونزی

 0/4578957- 0/574016- 0 17/42- 0/029623 0/5159559- ایران

 0/5263116- 0/7321506- 0 11/98- 0/0525109 0/6292311- مولداوی

 0/2720914- 0/464609- 0 7/5- 0/0491125 0/3683502- مراکش

 0/1029739- 0/2323358- 0 5/08- 0/0330011 0/1676548- پرو

 0/3481209- 0/5122683- 0 10/27- 0/0418751 0/4301946- لههتان

 0/0814568 0/1199978- 0/708 0/37- 0/0513924 0/0192705- فیلیپین

 0/1151835- 0/2646147- 0 4/98- 0/0381209 0/1898991- اروگو ه

 0/7411275- 0/8668528- 0 25/07- 0/0320734 0/8039901- رومانی

 0/7110335- 1/106507- 0 9/01- 0/100888 0/9087703- ا لوونی

 0/2138048- 0/3947651- 0 6/59- 0/0461642 0/304285- جنوبی  آفریقای

 0/2421647- 0/3575567- 0 10/19- 0/0294373 0/2998607- ترکیه

 0/6215823- 0/7744314- 0 17/9- 0/0389928 0/6980068- نیکراوا

 0/5873334- 0/7372823- 0 17/31- 0/038253 0/6623079- مصر

 1/081887- 1/437708- 0 13/88- 0/0907723 1/259798- جنوبی کر  

 0/6447561- 0/8560098- 0 13/92- 0/0538922 0/750383- ا لواکی

 0/7724824- 0/9453743- 0 19/47- 0/0441059 0/8589284- رو یه

 0/7699026- 0/9703953- 0 17/01- 0/051147 0/870149- پاکهتان

 0/0801269 0/0774371- 0/973 0/03 0/0401956 0/0013449 مکزید

 1/022801- 1/201571- 0 24/39- 0/0456053 1/112186- لیتوانی

 0/383137- 0/5724635- 0 9/89- 0/0482985 0/4778003- هند

 0/1635983- 0/3802016- 0 4/92- 0/055257 0/2718999- بنگالدش

 1/039092- 1/274234- 0 19/28- 0/0599863 1/156663- تانزانیا

 0/5188909- 0/7109994- 0 12/55- 0/0490082 0/6149452- گرجهتان

 1/463279- 2/144303- 0 10/38- 0/1737339 1/803791- کنگ هنگ
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 0/3693831- 0/5400074- 0 10/45- 0/0435274 0/4546952- تایلند

 0/7007953- 1/075999- 0 9/28- 0/095717 0/8883971- ترینیداد و توباگو

 0/4495939- 0/6411513- 0 11/16- 0/0488676 0/5453726-  ربهتان

 0/7641789- 0/9261762- 0 20/45- 0/0413266 0/8451775- ا تونی

 0/1607192 0/1095867- 0/711 0/37 0/0689569 0/0255662 دومینیکن

 0/6444888- 0/826092- 0 15/87- 0/0463282 0/7352904- کروا ی

 0/0201415 0/0701634- 0/278 1/09- 0/0230374 0/025011- موج  وم

 0/1339697- 0/2262962- 0 7/65- 0/0235531 0/180133- موج چهارم

 0/0363634 0/0784505- 0/472 0/72- 0/0292898 0/0210435- موج پنر 

 


