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  چکیده

نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهني توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به جایگزیني رویکرد 
ارزیابي رفاه فردی و اجتماعي به جای رویکرد عیني به خود جلب نموده است؛ گیری و ذهني برای اندازه

برای این منظور شاخصي با عنوان شادکامي معرفي شده است. در این مطالعه، براساس متغیرهای 
های ایران معرفي و با استفاده از تکنیک شاخص شادی ناخالص ملي، شاخصي متناظر برای استان

بندی شد. نتایج این محاسبه و رتبه 1384-1394ه و روش تاپسیس طي دوره گیری چندمعیارتصمیم
های تهران، کهگیلویه و بررسي، استان دهد، به طور متوسط در طول دوره زماني موردبندی نشان ميرتبه

-های سیستانبویراحمد و اصفهان به ترتیب دارای باالترین میزان شادی در کشور بودند و استان

اند. نکته حائز های پایین شادی قرار گرفتهخراسان جنوبي و کرمانشاه به ترتیب در رتبه وبلوچستان،
های مرزی کشور های باالتر از استانهای مرکزی در رتبهاهمیت در محاسبات شادی، قرار گرفتن استان

ر این دهنده تمرکز شادی در مرکز کشور به دلیل تسهیل امکانات رفاهي داست که این موضوع نشان
باشد. همچنین به جهت بررسي توزیع نابرابری شادی در ایران، از رابطه کوزنتس به دو روش مناطق مي

استان کشور  30( برای اطالعات مقطعي RLS( و حداقل مربعات پایدار )OLSحداقل مربعات معمولي )
شکل معکوس بین شادی و نابرابری است. به عبارتي، در ابتدا با  Uاستفاده شد که نتایج آن گویای رابطه 

یابد، ولي از یک نقطه به بعد به دلیل فراگیر شدن امکانات افزایش شادی، نابرابری شادی افزایش مي
 یابد.رفاهي برای عموم مردم، با افزایش شادی، نابرابری حاصل از آن کاهش مي

 های ایران، روش تاپسیس، منحني کوزنتس شادی، استانشادی، نابرابری شادیواژگان کلیدی: 
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  مقدمه

شناسي سالمت اهمیت دارد، شادکامي است. هایي که در حوزه شخصیت و روانیکي از موضوع
 گیریای بر شکلشادکامي و نشاط به عنوان یکي از مهمترین نیازهای رواني، نه تنها تأثیرات عمده

شخصیت و زندگي انسان دارد، بلکه اهمیت زیادی در سالمت رواني و مقابله با مشکالت دنیای 
های اخیر جهان شاهد رشد چشمگیر فناوری در جهت خدمت به جامعه بشری امروز دارد. در دهه

های روزمره و مشاغل بوده و انتظار افزایش رفاه جوامع از سوی برای تسهیل و تسریع فعالیت
هایي همچون مصرف و ها استفاده از شاخصران امری منطقي است؛ اما پس از سالپژوهشگ

درآمد که معیارهایي برای سنجش رویکرد عیني رفاه هستند، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند 
ها تغییری نداشته است. همچنان که رفاه جوامع در سال ،رغم افزایش تولید ناخالص داخليکه به

افراد با تمام وجود » گوید:به این نکته اذعان دارد و مي «اسرار شادکامي»ارش لیارد نیز در گز
 «تر نشده است.کنند، اما جامعه با ثروتمند شدن خوشبختدرآمد بیشتری را طلب مي

نبود ارتباط بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهني توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور 
گیری و ارزیابي رفاه فردی و اجتماعي به جای رویکرد عیني اندازهجایگزیني رویکرد ذهني برای 

های شادکامي و رضایت از زندگي به خود جلب کرده است. این روش، رفاه را در قالب شاخص
 (.2016، 1کند )هلیولارزیابي مي

های با ورود اقتصاد شادکامي به ادبیات علم اقتصاد بررسي چگونگي اثرگذاری شاخص
ر شادکامي امری ضروری است. اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک به صورت اقتصادی ب

مستقیم بر نقش شادی در تابع مطلوبیت افراد جامعه توجه نکردند و عموماً از مفهوم رفاه استفاده 
 (.  272؛ 2017، 2نمودند )راممي

ستگذار تواند هدفي مهم برای هر سیادستیابي به توزیع مناسبي از شادی در جامعه مي
اجتماعي باشد. از این منظر الزم است عوامل مؤثر بر شادی و نابرابری حاصل از آن  -اقتصادی 

را در جامعه شناخت تا بتوان در جهت توزیع شادی در جامعه سیاستگذاری نمود. اهمیت پژوهش 
 های اخیر در زمره کشورهای غمگین جهان بوده و براساسحاضر برای کشور ایران که در سال

در میان کشورهای جهان بوده است، بسیار  106دارای رتبه  2018آخرین گزارش شادی جهاني 
بندی شاخص باشد. لذا در این مطالعه تالش شده است عالوه بر محاسبه و رتبهحائز اهمیت مي

برقراری  باهای ایران با استفاده از روش تاپسیس، توزیع نابرابری آن را نیز شادی برای استان
 .   بدهدطه کوزنتس شادی مورد بررسي قرار راب

                                                           
1. Helliwell 

2. Ram 
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ساختار مطالعه حاضر به این صورت سازماندهي شده است؛ در ادامه به مباني رو، از این
شناسي و مدل و متغیرهای مورد روشسپس های تحقیق پرداخته خواهد شد. نظری و پیشینه

مدل ارائه خواهد شد. در نهایت  های تجربي حاصل از برآوردیافته ادامه نیزاستفاده معرفي و در 
 گیری و پیشنهاداتي ارائه خواهد شد.در بخش پایاني، نتیجه

 مبانی نظری -1
 تعاریف و مفهوم شادی در اقتصاد -2-1

 سه قلاحدیکي از قدیمي تعاریف موجود در شادی مربوط به نظر ارسطو است، وی معتقد است 
 در. دارد اههمر به دیشا ت،لذ دیعا دممر نظر به، مرتبه تریننازل در. دارد دجوو دیشا عنو

 مسو شکل ه،باالخر و ستا بخو دعملکر دلمعا دیشا ن،گاربز نظر در و باالتر نسبتاً ایمرتبه
ست ا نهامتفکر ندگيز پایة بر دیشا ،ستا دهمرـبرش دیشا عنو ترینعالي را آن که دیشا

نظران حوزه شادی طورکلي با استفاده از نظریات اندیشمندان و صاحب(. به1378)آیزنک، 
 توان گفت شادی شامل سه جزء است؛ مي

 از نظر خلقي، شاد و خوشحال است،  جزء هیجاني: فرد شاد

 شود.کند که باعث احساس شادی او ميجزء شناختي: فرد شاد اطالعات را چنان تفسیر مي

آن حمایت  تبعتماعي: فرد شاد دارای روابط اجتماعي خوبي با اطرافیان بوده و بهجزء اج
 آورد.ها را به دست مياجتماعي آن

دهند که تعامالت اجتماعي بر روی شادی تأثیرگذارند. شده نشان ميبرخي از نظریات مطرح
ارد، دورکیم هم در آرگایل بر این باور است که روابط اجتماعي تأثیر بسیار زیادی بر شادی د

داند )پناهي و ها ميهای داوطلبانه را منبع رضایت خاطر آننظریات خود، حضور افراد در انجمن
 (.8؛ 1391دهقاني، 

طورمعمول با ترکیب مطالعات اقتصادی است که به درای جدید ، شاخه1اما اقتصاد شادی
ي و نظری شادی، ي، به مطالعه کمّشناسشناسي و جامعههای دیگر مانند رواناقتصاد با زمینه

پردازد. احساسات مثبت و منفي، رفاه، کیفیت زندگي، رضایت از زندگي و مفاهیم مرتبط با آن مي
کنند، اند افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیشتری ميمحققان در این زمینه نشان داده

دارند کنند بیشتر اظهار رضایت مي ها زندگيگیرند و نسبت به کساني که با آنتر تصمیم ميآسان
 (.80؛ 2002، 2)مایرز

 های شادیها و شاخصمؤلفه -2-2

                                                           
1. Happiness Economy 

2. myers 
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. در ادامه برخي از ندباش مؤثر دیشا بر دنتوانمي دیقتصاا ـ جتماعيا نگوناگو ملاعو
ترین این موارد که در اکثر مطالعات مشابه و برخي نیز در پژوهش حاضر مورداستفاده مهم

ها براساس متغیرهای موجود در گردد. الزم به ذکر است این شاخصاست، ارائه ميقرارگرفته 
 اند: معرفي و مورد بررسي قرار گرفته 1شاخص شادی ناخالص ملي

متغیرهایي همچون رضایت فرد از زندگي، تعادل بین احساسات مثبت و  :2سالمت و بهداشت
دهند. همچنین یکي از تأثیر قرار ميمنفي، روحیه مذهبي و غیره سالمت رواني را تحت

طورکلي اما به ؛است به معنای فقدان بیماریکه تواند شادی جسمي باشد های شادی ميمؤلفه
 . است محیط و افراد بین و بدن و ذهن بین روابط تعادل نتیجه سالمتي

 ذهندر  اندوه و غم و ندارد وجود بدن در درد که دلیل این به فقط فرد طور معمول،به
 سالمت جهاني بهداشت سازمان تعریف با مطابق مفهوم این. شودنیست سالم در نظر گرفته مي

 «ضعف یا بیماری فقدان نه و است اجتماعي و رواني فیزیکي، سالمتي کامل وضعیت» عنوانبه
 سالمتي وضعیت که شامل معرفي کرد يسالمت شاخص مهم برای توان چهارمي کل در. باشدمي

، 3باشد )تال و مکوالچروان مي سالمت گیریاندازه و درازمدت ناتواني سالم، روزهای خودارزیابي،
 (.27؛ 2008

 بر غیرمستقیم تأثیر دارای ت است کهتحصیالیکي دیگر از این متغیرها  :4تحصیالت و آموزش
 هایشانخواسته و افهدا به تا دهدمي زهجاا ادفرا به تتحصیال. ستا ادفرا دیشا و هنيذ هفار

 یسو از. یابند تطابق بهتر اطرافشان ینیاد در دهفتاا قتفاا اترـتغیی اـب یا کنند اپید ستد ترزود
 . بردمي باال را راتنتظات اصیالـتح حتماالٌا ،رـیگد

تری پایین تتحصیال سطح از که ادیفرا به نسبت باالتر تتحصیال با ادفرا توان گفتمي
 یا و شوندمي ابضطرا و تنش ،حيرو انبحر رچاد تربیش شوندمي ربیکا که مانيز ،ندرداربرخو

 یا و ریبیکا لیلد به رکا وینیر راتنتظاا ننشد آوردهبر. بینندمي سیبآ تربیش دیگرعبارتبه
 در نایياناتو به د،ستمزد پایین سطح ،تحصیلي شتةر با دنبو نامرتبط نظر از شغل دنبو نامناسب

 مندیرضایت بر تتحصیال تأثیر تا  شودمي منجر ،عملي صورتبه ینظر هایآموزه کارگیریبه
، 6؛ جیمنز و همکاران2001 ،5د )وانجیالشو منفي حتي و معنيبي رفاکتو یک به تبدیل دیشا و

 (.373؛ 2013

                                                           
1. Gross National Happiness (GNH) Index 

2. Health  

3. Tella and MacCulloch 

4. Education  

5. Wangyal 

6. Jimenez, Artes and Jimenez 
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 مفهوم های مهم در میزان شادی یک جامعه است. فرهنگفرهنگ نیز یکي از مؤلفه :1فرهنگ
 و فرهنگي تغییرات با و خارجي است نیروهای توسط تکامل حال در مداوم طوربهاست که  پویایي

 و مداوم ارتقاء نیازمند فرهنگي هایجنبه حفظ بنابراین، است؛ چالش معرض در اجتماعي
 قدرت ارزیابي برای .(2010، 2است )چافل مناسب پذیریانعطاف توسعه جهت در پیشرفت

 فرهنگي مشارکت هنرمندانه، هایمهارت زبان، هایي همچونشاخص فرهنگ، مختلف هایجنبه
 (.27؛ 2012، 3شود )بچتي و همکارانمي گرفته نظر غیره در و

شدت شادی را تحت تأثیر قرار هایي است که بهاستفاده از زمان یکي از مؤلفه :4استفاده از زمان
 سالمتي برای فراغت اوقات و دستمزدبدون  کار با دستمزد، کار بین عالوه تعادلدهد. بهمي

 کند فراهم را مهم اطالعات از وسیعي طیف تواندمي زمان از استفاده چگونگي. است مهم بسیار
 تولید هایفعالیت بین شکاف تواندمي همچنین. دهدمي ارائه را مردم اشتغال و زندگي شیوه که

 و بازار هایبخش بین شکافحاکي از  که دهد نشان را داخلي ناخالص غیر و داخلي ناخالص
 زندگي در ساعت 24 طي از زمان استفاده چگونگي. (1999، 5است )ایرنمنگر خانوار هایبخش
 دو به توانها ميترین آناما از مهم کرد؛ مختلفي تقسیم هایزیرمجموعه به توانمي را مردم

، 6روزانه اشاره کرد )اورا و همکارانساعات خواب  و کار ساعات زمان از استفاده گسترده شاخص
 (.148؛ 2012

 رویکردهای و کشورها اهداف و دیدگاه به مربوط عموماً این مفهوم :7حکمرانی خوب
 حاکمیت مشارکت، از اندعبارت کلیدی هایویژگي از برخي طورکلي،به. هاستداری آنحکومت

  پذیری.انعطاف و توانمندسازی سهام، صاحبان حقوق کارایي، پاسخگویي، شفافیت، قانون،

 کارآمد و مؤثر حکومت بیان برای اقدام چهار ذکرشده اصول بیشتر انعکاس برای تالش در
 و دولتي مؤسسات عملکرد نهادها، به اعتماد اساسي، حقوق از اندعبارتکه  است ایجادشده
 .(3؛ 2016، 8)هلیول سیاسي مشارکت

 و کرده حمایت یکدیگر از که افرادی از گروهي عنوانبه توانمي را حیات جامعه :9حیات جامعه
 حمایت از کهاعضای آن میان در همبستگي حس عنوان یکبه کنند ومي برقرار ارتباط باهم

در  و اعضا بین قوی روابط باید دارای جامعه یک .کرد توصیف برخوردارند، یکدیگر اجتماعي

                                                           
1. Culture  

2. Chophel 

3. Becchetti, Massari and Naticchioni 

4. Time-use 

5. Ironmonger 

6. Ura, Alkire, Zangmo and Wangdi 

7. Good Governance 

8. Helliwell 

9. Community vitality 
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 جرم و خشونت از باید درنهایت کند و حفظ را سازنده اجتماعي ارزش باید باشد، خانواده درون
حیات  طریق از که باشند ابزارهایي عنوانبه توانندمي اجتماعي سازنده هایارزش. کند محافظت

 که دهدمي نشان تجربي مطالعات .کنند اجرا جوامع در مثبت تغییرات برای را هایيفعالیت جامعه
 و (2008 ،1گذارد )فوجیوارا و کاواچيمي تأثیر افراد سالمت و یادگیری بر اجتماعي سرمایه

 و هاخانواده همچنین و افراد برای سالمت یکنندهتعیین عوامل از یکي را حیات جامعه همچنین
 (. 2003 3فیلد ؛2000 ،1993 2پاتنام) داندمي جوامع

 و شادتر جامعه دارند تمایل بیشتری به زندگي به یک و تمایل تعلق احساس که افرادی
 اجتماعي سرمایه. (2007 ،4بیشتر دارند )زاوالتا حمایت با و ترباثبات جوامع ایجاد تر وسالم

 رسیدن به برای اجتماعي انسجام که دهدمي نشان شواهد ابزاری است، ارزش دارای همچنین
 چهار باید حوزه این در موردنظر است. شاخص مهم بسیار جوامع پایدار توسعه و اقتصادی رونق
 است، مدني هایمشارکت دهندهنشان که اجتماعي حمایت: جامعه را پوشش دهد از مهم جنبه
و درک  خانوادگي کند، روابطمي اشاره جامعه احساس و اجتماعي پیوند به که اجتماعي روابط
 (.160؛ 2012، 5)اورا و همکاران امنیت

غافل  انساني توسعه در محیطي عوامل مهم نقش توان ازنمي :6پذیریزیستی و انعطافتنوع
 محیطيزیست تخریب هرگونه از جلوگیری و زیستي تنوع از حفاظت طبیعي، محیط از حفاظت شد،

 حال،بااین. کند کمک زیستتواند به حفظ محیطفیزیکي مي و بصری آلودگي سروصدا، ازجمله
 شود،مي زیستمحیط برای ذهني و فردی هایشاخص از استفاده مانع که دارد وجود هایينگراني

 نبود در. شوندنمي محیطيزیست سیستم کامل پیچیدگي گرفتن نظر در به موفق هاآن زیرا
 عنوانبه ذهني هایشاخص ها را در برگیرد،های مناسبي که بتواند کلیه این پیچیدگيشاخص

، 7اند )آلکیررگرفتهقرا مورداستفاده زمان طول در محیطيزیست مسائل در تغییر معیاری برای
 .(28؛ 2013

های مهم دیگر از مؤلفهعنوان یکيزندگي نیز به استانداردهای دامنه :8استانداردهای زندگی
ادبیات  در مورداستفاده هایشاخص از ایگسترده طیف. دارد اشاره مردم مادی سالمتبه شادی

فردی  سطح در وتحلیلتجزیه دارد، برای وجود زندگي استانداردهای ارزیابي برای موجود که
را در نظر  درمان و بهداشت مانند خدمات و کاالها سایر و غذایي مواد واقعي مصرف اغلب

                                                           
1. Fujiwara and Kawachi 

2. Putnam 

3. Field 

4. Zavaleta 

5. Ura, Alkire, Zangmo and Wangdi 

6. Ecological Diversity and resilience 
7. Alkire 
7. Living Standards 
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 خانوار، سرانه درآمد شامل مردم زندگي استانداردهای ارزیابي برای شاخص موجود سه. گیرندمي
 (.7؛ 2008، 1مسکن است )استفل و اپنهیمر شرایط و هادارایي

 معکوس کوزنتس برای شادی Uرابطه  -2-3

، اما توزیع نابرابری شادی که سطح شادی در بسیاری از ابعاد موردتوجه زیادی قرارگرفتهدرحالي
یک رابطه کوزنتس بین شادی مي رسد به میزان محدودی در مطالعات عنوان شده است. به نظر 

چنداني نشده است و رابطه بین شادی و حال، این موضوع بررسي و نابرابری آن وجود دارد. بااین
های همبستگي یا ساده خطي موردمطالعه قرارگرفته طور عمده از طریق مدلنابرابری آن به

باشد، به شکل معکوس( با نابرابری شادی مي Uوار )است. شادی دارای یک رابطه کوزنتس
، میزان شادی و رضایت از صورتي که ابتدا در کشورهایي با امکانات رفاهي ذهني و شادی پایین

زندگي تنها در قشر خاصي از جامعه وجود دارد و با افزایش شادی این نابرابری نیز افزایش 
یابد، ولي با رسیدن به نقطه اوج خود و برخورداری همه اقشار جامعه از امکانات رفاهي ذهني مي

به طور یکسان در میان همه و شادی، نابرابری شادی نیز در میان آنها کاهش پیدا کرده و شادی 
  (.273؛ 2017شود )رام، های جمعیتي توزیع ميگروه

 
 
 
 
 
 

 

 
 (: رابطه شادی و نابرابری توزیع شادی 2شکل )

 مروری بر مطالعات تجربی داخلی و خارجی 

به  «هفار لتدو و جتماعيا دعتماا دی،شا د،فسا» انعنو تحت ایمطالعه در (2010) 2ستینرو
 دعتماا سطح و دفسا انمیز متغیر دو با عمومي هفار و دیفر خوشبختي بین بررسي رابطه

 دجومعناداری و بطهرا پرداخته و به این نتیجه رسیده که میان این متغیرهاجامعه  در جتماعيا
پایین د فسا انمیز ده،گستر عمومي هفار برنامه با یهارکشو در که داد ننشا دارد. به عالوه وی

 ،برعکس ست وباال نیز جتماعيا خوشبختي و دیشا سطح و جتماعيا دعتماا سطح و بوده

                                                           
1. Steffel and Oppenheimer 

2. Rothstein 

 شادی

نابرابری توزیع 

 شادی

(1) 

(2) 

(3) 

با امکانات  کشورهایی

 رفاهی ذهنی باال

 کشورهایی با امکانات رفاهی ذهنی متوسط

 با امکانات رفاهی ذهنی پایینکشورهایی 
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 خوشبختي و جتماعيا دعتماا پایینتر سطح و بیشتر دفسا به کوچکتر هفار سیستم با یهارکشو
 .جتماعي میل ميکنندا

 در. اند( در مطالعه خود به بررسي رابطه بین سن و شادی پرداخته2012) 1ونفریجترز و بیت
ندارند، اما  هم با زیادی رابطه که این دو متغیر  اند رسیده نتیجه این به روانشناسان اکثر که حالي

 متوسط سن در رضایت میزان حداقل با را شکل U یرابطه یک اقتصادی ادبیات آنها با تکیه بر 
 . تعیین کردند( 35-50)

 رضایت بر مبتني نوآورانه رویکرد ( در مطالعه خود به دنبال یک2016) 2کردرو و همکاران
 سطوح به را خود منابع قادر خواهند بودتعیین کنند که چگونه افراد  زندگي هستند تا بتوانند از

 از ایشرطي، مجموعه ناپارامتری قوی رویکرد با استفاده از یک لذا. کنند تبدیل شادی از باالتر
 بدست نتایج. اندگرفته نظر در دهند، قرار تأثیر تحت را زندگي رضایت توانندمي که را متغیرهای

 اروپای کشورهای در شادکامي به رسیدن در سالم افراد بیشترین که است آن از حاکي آمده
 انتقالي اقتصادهای در متوسط حد از کمتر افراد که حالي در کنند،مي زندگي مرکزی و شمالي
 . شوندمي یافت آسیایي

 3توان به کار بچتي و همکاراناز جمله مطالعات انجام شده در زمینه نابرابری شادی مي
 مرکز در 2007 تا 1992 هایسال بین آلمان در شادی نابرابری افزایش ( اشاره کرد که بر2012)

اند که به این نتایج دست یافته و اندکرده تمرکز( GSOEP) آلمان اقتصادی و اجتماعي پایگاه
 ناسازگار ضریبي اثرات که حالي در است، ترکیبي اثرات دلیل به عمدتاً شادی نابرابری روند اوالً،
 که حالي در دهد،مي کاهش را ناکارایي اثر پرورش و آموزش ترکیبي، اثرات میان در ،دوماً. است

 کمک شادی نابرابری افزایش توزیع به شناختي جمعیت ترکیب و کار بازار شرایط در تغییرات
 نظر در شادی نابرابری فزاینده یک عنوان به تواندنمي درآمدی نابرابری افزایش ،سوماً. کندمي

 . گرددمي آن کاهش منجر به متوسط درآمد افزایش حالیکه در شود، گرفته

 در را شادی نابرابری و شادی متوسط بین کوزنتس یرابطه بار نخستین ( برای2017رام )
 در که است حاکي از آن مطالعه این اصلي نتیجه. کندمي بررسي کشورها وسیعي از مجموعه یک
 معکوس شکل بین شادی و نابرابری آن U رابطه یک قاعدتاً مدلي، در هر و داده مجموعه هر

 افزایش منطقه در متوسط شادی ازای قابل مالحظه بخش به طوری که در این رابطه دارد وجود
 قرار گرفته است. شادی نابرابری

                                                           
1. Frijters and Beatton 

2. Cordero, Jiménez and Jiménez 

3. Becchetti, Massari and Naticchioni 
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 توسعه، بعد پنج شادی جدیدی با تکیه بر شاخص ( به محاسبه2018) 1سنز و همکاران
 تنظیم باتوجه به رهنمودهای هاشادی آن شاخص. اندپرداخته صلح و عدالت همبستگي، آزادی،

 شده ساخته کیفیت هایشاخص تعیین برای متحد ملل سازمان انساني توسعه گزارش در شده
 محاسبه کل زندگي از رضایت شاخص با اروپا اتحادیه کشور 13 شامل ایمجموعه در و است

رسیدن  که برایاز آن است نتایج این مطالعه حاکي گردیده است. مقایسه ملل، سازمان شده توسط
 است. ضروری توسعه و تحقیق ،آموزش در گذاریسرمایه به حداکثر شاخص شادی،

ای به بررسي ارتباط بین شادی و نوسانات آینده در بازار ( در مطالعه2020) 2همکاران نعیم و
 نماینده عنوان به توییتر بر بتنيم شادی شاخص ها در این مطالعه ازاند. آنسهام پرداخته

 در آینده بازار نوسانات بر شادی آیا کنند که بررسي تا اندکرده استفاده گذارانسرمایه احساسات
 متحده ایاالت عمده سهام بازارهای شامل مورد مطالعه نمونه. گذاردمي تأثیر VIXهای شاخص
 کره برزیل، هند، کنگ،هنگ چین، ژاپن، سوئیس، هلند، فرانسه، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا،
 توجهيقابل طوربه دهد که شادینتایج مطالعه نشان مي. استجنوبي بوده آفریقای و جنوبي
 گذارسرمایهشادی  احساس بین غیرخطي شود و یک رابطهمي نمونه کشورهای آینده نوسانات باعث

 .وجود دارد سهام بازار ندهآی نوسانات و

مطالعات داخلي صورت گرفته در حوزه شادی به بررسي تأثیر یک سری از عوامل بر  عموماً
های اجتماعي، فرهنگي و شادی پرداخته است و در این بین مطالعات فراواني تأثیر سرمایه

 اند. اقتصادی را بر شادی سنجیده

اند و با توجه ( به بررسي تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی پرداخته1391دهقاني و همکاران )
به اهمیت باالی شادی و تأثیر سرمایه اقتصادی بر آن در بین قشر جوان، جامعه مورد نظر خود را 

سال به  29تا  15نفر از افراد  380اند. در این تحقیق پیمایشي جوانان شهر بابلسر در نظر گرفته
کي از آن است که رابطه های حاصل از تحلیل چندمتغیره حااند و یافتهطور تصادفي انتخاب شده

متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل و تحصیالت با شادی معنادار نیست در حالي که متغیرهای 
درصد از میزان شادی را  7سرمایه اقتصادی و اشتغال با شادی رابطه معناداری دارند ولي تنها 

 کنند. تبیین مي

 سطحیش افزاسبب جامعه دی در یش شاافز( معتقدند ا1394محمدیان و همکاران )
در این مقاله عوامل  سسااین اهد شد. بر اتر خوالبارشد اقتصادی و رفاه نتیجه وری و دربهره

مد ی درآمتغیرهار از ین منظوابه اند. دی مؤثر بر شادی را موردبررسي قرار دادهقتصااجتماعي ـ ا
و مذهبي ی هاو محدودیتتحصیل های سط سالمتو، ندگيز، نرخ بیکاری، امیدبهنهاسر

                                                           
1. Sanza, Casellesb, Micóc and Solerc 

2. Naeema, Faridb, Ballia and Shahzadd 
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 ازنتایج حاکي اند. استفاده کرده 2010کشور در سال  61و اطالعات مقطعي  GLSزن تخمین
نیز دی شا، مددرآیش افزاکه با ای گونهبهست دی اشاو نه امد سردرآخطي بین رابطه یک د جوو
داری معنادر سطح تحصیل نیز های سط سالمتوه و ثر کاهندری ابیکاخ نریابد. ميیش افزا

 مثبت بر شادی دارد.ثر ل، امدی نسبت به سایر متغیرهاتری پایین

کشور اسالمي  30ای به سنجش عوامل مؤثر بر شادماني در (، در مطالعه1395جعفری )
پرداخته است. به این منظور از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ  2007-2014منتخب در دوره زماني 

های مذهبي و روش گشتاورهای های محدودیتشاخصتورم، نرخ بیکاری، امید به زندگي و 
یافته استفاده شده است. نتایج اصلي این مقاله حاکي از آن است که در کشورهای مورد تعمیم

یابد. ب( بیکاری و تورم اثر کاهنده بر مطالعه، الف( با افزایش درآمد سرانه، شادی نیز افزایش مي
کاری بر سطح شادماني نسبت به نرخ تورم بیشتر شادی دارند و شدت اثرگذاری منفي نرخ بی

 گیریهای اندازههای اجتماعي به عنوان شاخصهای دولت و خصومتاست. ج( افزایش محدودیت
های مذهبي، با شادی کمتری همراه شده است. د( امید به زندگي با اثرگذاری مثبت، محدودیت

 بیشترین تأثیر را بر میزان شادماني داشته است.

ارزیابي  راثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ایران أت (1397لي کامجو و نادمي )جلی

ای بر آستانه -يثیر غیر خطأکه نابرابری توزیع درآمد ت دهدمينشان ها کار آننتایج  اند.نموده

ثیر نابرابری درآمدی در أزلو مبني بر تاکه نظریه هرم معکوس مطورینابرابری شادی دارد به

ها بر اساس نتایج این مطالعه همچنین آن. استهیید شدأهرم معکوس بر شادی ت باالیمقاطع 

بر ضریب جیني  416/0سیاستگذاران به منظور کاهش نابرابری شادی به حد آستانه  دریافتند که

های مذکور با سیاست توجه نمایند و در صورت افزایش نابرابری توزیع درآمد بیش از حد آستانه

 .بازتوزیعي درآمد، موجبات بهبود توزیع شادی در جامعه را فراهم نمایند

که میزان  اندبودهبه دنبال پاسخ به این سؤال خود  مطالعه ( در1398میکائیلي و همکاران )

اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشارکت )اثرگذاری متغیرهای اجتماعي: سرمایه اجتماعي 

بر شادی جمعیت فعال شهر تهران تا چه  (بیکاری و درآمد) دی:و متغیرهای اقتصا (جتماعيا

، بین انسجام اجتماعي، مشارکت اجتماعي و اعتماد این مطالعه بر اساس نتایج .است اندازه

بین  همچنین. وجود دارداجتماعي، میزان درآمد خانوار و سن با شادی رابطه مثبت معناداری 

، وضعیت اشتغال، جنسیت و وضعیت تأهل افراد با شادی رابطه معناداری وجود التتحصیمیزان 

. در نهایت مدل تحلیل مسیر نشان داد که انسجام اجتماعي، مشارکت اجتماعي، اعتماد ندارد

 اندبوده اجتماعي و میزان درآمد خانوار اثر مثبت معناداری بر شادی افراد داشته و این متغیرها قادر

 .از واریانس کل تغییرات شادی را تبیین کنند درصد 34
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ای که دهد که تاکنون مطالعهبررسي ادبیات نظری و مطالعات تجربي انجام شده، نشان مي

ها در چارچوب یک روش علمي انجام دهد، صورت تفکیک استانشاخص شادی را برای ایران به

ات انجام شده داخلي و خارجي این است نگرفته است. لذا اولین تمایز مطالعه حاضر با سایر مطالع

های شادی ناخالص ملي، متغیرهای قابل دسترس و متناظر با آنها گیری از شاخصکه با بهره

بندی تاپسیس ساله با استفاده از روش رتبه 11استان ایران طي یک دوره زماني  30تهیه و برای 

بندی حداقل و ها براساس اولویتبندی استانانجام شده است. این روش دارای قابلیت رتبه

باشد که با ها ميها است. تمایز بعدی در بررسي نابرابری توزیع شادی در استانآلحداکثر ایده

( کوزنتس RLS( و حداقل مربعات پایدار )OLSاده از دو روش حداقل مربعات معمولي )استف

 شادی مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  

 متغیرها شناسی پژوهش و معرفیروش

 (های ایرانبندی میزان شادی در استان)جهت محاسبه و رتبه 1معرفی روش تاپسیس

، پیشنهاد شد. این مدل یکي از بهترین 1981مدل تاپسیس توسط هوانگ و یون در سال 
شاخص، مورد  nگزینه به وسیله  mگیری چندشاخصه است. در این روش های تصمیممدل

آل، از نقطه ایده 𝐴𝑖گیرد. همچنین عالوه بر در نظر گرفتن فاصله یک گزینه ارزیابي قرار مي
شود. بدان معني که گزینه انتخابي باید آل منفي هم در نظر گرفته ميفاصله آن از نقطه ایده

آل حل ایدهآل بوده و در عین حال دارای دورترین فاصله از راهحل ایدهدارای کمترین فاصله از راه
 باشد. واقعیات زیربنایي از این روش بدین قرار است:منفي 

بیشتر،  𝑟𝑖𝑗الف( مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت افزایشي )کاهشي( باشد )هرچه 
دهنده مطلوبیت بیشتر و برعکس( که بدان صورت بهترین ارزش موجود از یک شاخص نشان

 آل منفي برای آن خواهد بود.کننده ایدهآل آن بوده و بدترین ارزش موجود از آن مشخصایده

آل منفي( ممکن است به صورت فاصله اقلیدسي و یا آل )ایدهب( فاصله یک گزینه از ایده
به صورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطي محاسبه گردد، که این امر بستگي به نرخ تبادل و 

 ها دارد.جایگزیني در بین شاخص

ها از این الگوریتم استفاده شده نهایي شاخص شادی استان بندیدر این مقاله برای رتبه
 است. حل مساله با این روش مستلزم طي شش گام به شرح زیر است:

 فرمول:مقیاس شده با استفاده از گیری موجود به یک ماتریس بيتبدیل ماتریس تصمیم -1

                                                           
1. TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) 
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𝑟𝑖𝑗 =
𝑊𝑖𝑗

√∑ 𝑊𝑖𝑗
2𝐽

𝑗=1

           𝑗 = 1,2, … 𝐽; 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  (1                           )  

 گردد.های نرمال شده ماتریس تصمیم، که به صورت زیر حاصل ميبه دست آوردن وزن 

𝑉𝑖𝑗 = 𝑊𝑖𝑟𝑖𝑗,         𝑗 = 1,2, … , 𝐽;  𝑖 = 1,2, … , 𝑛  (2                              )  

 آل منفي:حل ایدهآل مثبت و راهحل ایدهتعیین راه -2

𝐴+ = {𝑉1
+, 𝑉2

+, … , 𝑉𝑛
+}  (3                                                                 )  

𝐴− = {𝑉1
−, 𝑉2

−, … , 𝑉𝑛
−}  (4    )                                                              

های منفي، های مثبت، بزرگترین مقادیر و برای شاخصبهترین مقادیر برای شاخص
های مثبت، کوچکترین مقادیر و برای مقادیر است و بدترین مقادیر برای شاخصکوچکترین 

 های منفي بزرگترین مقادیر است.شاخص

محاسبه اندازه جدایي )فاصله( یا به عبارتي به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا  -3
 های زیر:های مثبت و منفي براساس فرمولآلایده

𝑑𝑖
+ = √∑ (V𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

+)2𝑛
𝑗=1     𝑗 = 1,2, … , 𝐽  (5                                   )  

𝑑𝑖
− = √∑ (V𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

−)2𝑛
𝑗=1     𝑗 = 1,2, … , 𝐽  (6                                   )  

 آل با استفاده از فرمول زیر:حل ایده( یک گزینه به راه𝐶𝐶𝑖تعیین نزدیکي نسبي ) -4

𝐶𝐶𝑖 =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
++𝑑𝑖

−  (7   )                                                                                

ها اولویت هر ها: در این مرحله نرخ نزدیکي نسبي هرکدام از گزینهبندی گزینهرتبه -5
ای که گزینه دارای نرخ نزدیکي نسبي بزرگتر در اولویت باالتری شود، به گونهگزینه مشخص مي

 (.2016، 1گیرد )کوقرار مي

 های ایرانمعرفی متغیرهای مؤثر در محاسبه میزان شادی برای استان -4-2

های ایران انجام شده است، لذا بایستي متغیرهایي انتخاب باتوجه به اینکه این مطالعه برای استان
ها، در طول دوره زماني موردنظر نیز به شود که عالوه بر در دسترس بودن برای همه استان

دهنده نشانتوان یافت که ن وجود داشته باشد. به این ترتیب، متغیرهای زیادی را ميصورت یکسا

                                                           
1. Kuo 
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ها و دوره زماني ناگزیر از متغیرهای زیر میزان شادی باشد ولي با توجه به محدودیت استان
 استفاده شده است. 

شود. یک زندگي طوالني و سالم که با شاخص امید به زندگي محاسبه مي سالمت و بهداشت:
دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر امید به زندگي یک شاخص آماری است که نشان مي

تواند توقع داشته باشد زنده بماند. است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال مي
ی زندگي تعریف شده هرچند از نظر تکنیکي امید به زندگي به عنوان زمان مورد اتتظار باقیمانده

تواند برای هرسني محاسبه شود اما در اغلب موارد به معنای امید به زندگي در هنگام تولد مي و
افزایش نیز های بهداشتي و همچنین درماني بهبود یابد امید به زندگي هرچه شاخصاست. 

ها است. شادی در استانهای سنجش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکي از شاخص
 است:مربوط به امید به زندگي با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده هایهمچنین داده

ELI = 81.0590(0.96978)𝐶𝐷𝑅                                     

𝐶𝐷𝑅 =
𝐷

𝑃
× 1000                                                    

میانگین جمعیت در همان  Pتعداد مرگ و میرهای جامعه در یک سال و  Dدر این فرمول 
 سازمان ثبت احوال کشورهای مربوط به تعداد مرگ و میر از (. داده1388)هادی زنور، سال است 

 است.  و جمعیت از مرکز آمار تهیه شده

هایشان زودتر دهد تا به اهداف و خواستهتحصیالت به افراد اجازه مي ش:تحصیالت و آموز
یا با تغییرات اتفاق افتاده در دنیای اطرافشان بهتر تطابق یابند. شاخصي که  کرده ودست پیدا 

آموزان و دانشجویان هر استان به کل برای این متغیر در نظر گرفته شده، نسبت مجموع دانش
های آموزان و دانشجویان کشور است که به صورت درصد محاسبه شده است. دادهتعداد دانش

  های آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.ز فصل آموزش در سالنامهمربوط به این متغیر ا

های اجتماعي و فرهنگي است که با های مؤثر در این شاخص، مشارکتیکي از مؤلفه فرهنگ:
شود. تفریح میزان شادی مردم افزوده مي بر جمعيافزایش میزان روابط اجتماعي و کارهای دسته

های سالمتي و به خصوص آرامش رواني دارد. فواید تفریح ر همه جنبهو سرگرمي، تأثیر زیادی ب
 مندی اجتماعي توضیح داد. توان تا حدودی به وسیله رضایتبر شادماني را مي

توان به نسبت تعداد تماشاچیان سینما به از جمله متغیرهای در دسترس این شاخص، مي
ه ازای هر صد نفر جمعیت اشاره نمود که در های عمومي بکل جمعیت هر استان و تعداد کتابخانه
اند. این دو متغیر به عنوان متغیرهای تفریح و سرگرمي برآورد شادی مورد استفاده قرار گرفته

های مربوط به این دو متغیر از فصل فرهنگ و تأثیر مثبتي بر شادماني مردم دارند. داده
  آوری شده است.ماری مرکز آمار ایران گردهای آگردشگری در سالنامه
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یکي از متغیرهای مؤثر در استفاده از زمان، تعداد ساعات کارکردن افراد است.  استفاده از زمان:
های روحي هرچقدر تعداد این ساعات کاهش یابد، فرد بدون هدف بوده و به تدریج دچار ناراحتي

بررسي موجود نیست، لذا های این متغیر برای مقاطع مورد و رواني خواهد شد. از آنجایي که داده
تالش شده است از پراکسي مشابه آن، یعني معکوس تعداد بازنشستگان در هر استان استفاده 

های شود. به طوری که با افزایش تعداد بازنشستگان، افراد آن جامعه بیشتر در معرض ناراحتي
مطالعه نرخ (. در این 1383یابد )موسایي، ذهني قرار گرفته و میزان شادماني کاهش مي

های هر استان )شامل بازنشسته و از کارافتاده( بر بازنشستگي به صورت نسبت تعداد بازنشسته
های کل کشور محاسبه شده است. به دلیل آنکه رابطه بازنشستگي و شادی منفي است، بازنشسته

گیرد. بندی شادی قرار ميلذا شاخص بدست آمده به صورت معکوس در محاسبات و رتبه
های سالیانه صندوق بازنشستگي کشوری موجود در های مربوط به این متغیر از گزارشدهدا

 آوری شده است.  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي جمع

توان به های بسیاری است که از بین آن ميحکمراني خوب شامل مؤلفهحکمرانی خوب: 
تصادی اشاره نمود. از جمله متغیرهای های اقرساني و عملکرد و کارایي دولت در فعالیتخدمات

ها و نسبت تعداد و بزرگراه به کل راه نسبت طول آزادراه به تواندر دسترس در این حوزه مي
. با بهبود اشاره نمودرساني شهرهای گازرساني شده به کل شهرهای هر استان در بخش خدمات

ها تسهیل یافته و موجب خانواده توان انتظار داشت، امکانات در دسترس افراد واین بخش مي
ونقل و خدمات ها از فصل حملرفاه و آرامش آنها شود. اطالعات مورد نیاز برای بخش راه

 های آماری مرکز آمار ایران بدست آمده است.وگاز موجود در سالنامهگازرساني از فصل نفت

شاره نمود که دولت توان به نرخ بیکاری و تورم ااز سوی دیگر در بخش عملکرد دولت مي
توان به افسردگي، تشویش و نگراني، در کنترل آن نقش بسزایي دارد. از جمله اثرات بیکاری مي

از دست رفتن اعتماد به نفس و کنترل رواني اشاره نمود. به عالوه بیکاری از طریق فشارهای 
بیکار مؤثر  فرد اجتماعي ناشي از ارزش شمرده شدن کار در اجتماع نیز بر سطح شادی و رفاه

توان انتظار داشت که افزایش این متغیر اثر منفي بر (. در مورد تورم نیز مي2008است )فری، 
درآمد و هم در ها هم در بین قشرهای کمسطح شادماني داشته باشد. تورم موجب افزایش نگراني

قدرت خرید و های درآمدی پایین، به علت کاهش شود. نگراني گروهبین اقشار پردرآمد مي
ریسک است های درآمدی باال ناشي از تالش برای تشکیل سبدهای دارایي کمنگراني گروه

(. لذا در این مطالعه از نرخ اشتغال و معکوس نرخ تورم در بخش 1395بابایي، )خورسندی و علي
کزی و شود. اطالعات مربوط به نرخ تورم از آمارهای اقتصادی بانک مرعملکرد دولت استفاده مي

 نرخ اشتغال از نتایج آمارگیری نیروی کار در مرکز آمار گردآوری شده است.  

های طور که در مباني نظری به آن پرداخته شد، شامل مؤلفهحیات جامعه همانحیات جامعه: 
 هایي معرفي شود:زیر است که در این مطالعه تالش شده است برای هر کدام متغیرها و شاخص



 147 ایرانهاي بررسي منحني کوزنتس شادي و محاسبه شاخص شادي در استان
 

( و نسبت 1393نابرابری درآمد )معکوس ضریب جیني( )افشاری و دهمرده،  حمایت اجتماعی:
تعداد افراد تحت پوشش بیمه اجتماعي در پایان هر سال به جمعیت هر استان )کردزنگنه و 

شدگان تأمین (. اطالعات مربوط به ضریب جیني از گزارشات مرکز آمار و بیمه1396همکاران، 
 های آماری گردآوری شده است.هاجتماعي از فصل بهزیستي سالنام

توان در دو متغیر نشان داد؛ نرخ طالق و بعد خانوار. طالق موجب شاخص خانواده را مي خانواده:
شود و در نتیجه یک رابطه منفي با های ذهني و رواني ميشرمساری، استرس و سایر ناراحتي

شود. نرخ طالق در این تفاده ميها اسبندیشادی دارد. بنابراین از معکوس آن در برآورد رتبه
مطالعه به صورت نسبت تعداد طالق به ازدواج استفاده شده که آمار مربوط به آنها از رویدادهای 
حیاتي مربوط به سازمان ثبت احوال استفاده شده است. متغیرهایي مانند اندازه خانوار و نسبت 

های هر خانواده نقش مهمي داشته تواند در اختصاص درآمدها و هزینهخانوارهای پرجمعیت مي
های آنها های تأمین معاش و هزینهباشد. به طوری که با افزایش بیشتر تعداد فرزندان، دغدغه

توان از زوایه دیگری نیز به موضوع نگاه گذارد. البته ميبیشتر شده و اثر منفي بر شادماني مي
معرض انزوای اجتماعي قرار دارند و دچار  کرد که خانوارهای تک نفره بیشتر از سایر خانوارها در

گیرند. ولي در این مطالعه به جنبه منفي آن بیشتر توجه شده های روحي و رواني قرار ميناراحتي
است و از معکوس متوسط تعداد افراد خانوار موجود در گزارشات بودجه خانوار بانک مرکزی 

 استفاده شده است. 

های های مختومه در دادگاهمؤلفه از نسبت مجموع پروندهبرای این  قربانی جرم و جنایت:
توان گفت که افزایش ميعمومي و تجدیدنظر در هراستان به کل کشور استفاده شده است. 

اعتمادی و نبود شوند، به دلیل بيهای قضایي با هر علتي که در مراجع قضایي تشکیل ميپرونده
ر بین افراد یک جامعه است، لذا با از بین رفتن شرایط اجتماعي، اخالقي و فرهنگي مستحکم د

و اثر منفي بر  های اجتماعي در بین مردم، فشارهای روحي و رواني بر افراد تشدید شدهسرمایه
شادماني افراد دارد. لذا از معکوس این متغیر در برآوردها استفاده شده است. اطالعات مربوط به 

 های آماری بدست آمده است. امهاین متغیر نیز از فصل امور قضایي سالن

توان به آلودگي )میزان انتشار های این بخش مياز جمله مؤلفهپذیری: زیستی و انعطافتنوع

2CO ( و مسائل شهری )نرخ شهرنشیني( اشاره نمود. آلودگي اثرات مخربي بر سالمتي جسمي
توان انتظار داشت که شادی افراد نیز کاهش گذارد و لذا با به خطر افتادن سالمتي ميافراد مي

در هر استان استفاده شده است. از آنجایي  2COیابد. لذا در این مطالعه از معکوس میزان انتشار 
های کشور وجود ندارد، لذا از مدل انتشار کربن بر برای استان 𝐶𝑂2که هیچ آمار رسمي از انتشار 

 (. 1392؛ فالحي و حکمتي فرید، 2013، 1مکارانمبنای سوخت استفاده شده است )چانگ و ه

                                                           
1. Chang et al. 
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 𝐶𝑂2میزان انتشار = ∑ 𝐴𝑖𝑡 . 𝐶𝐶𝐹𝑖𝑡 . 𝐻𝐸𝑖𝑡 . 𝐶𝑂𝐹𝑖𝑡 . (
44

12
)  (11                          )  

کربن  COFارزش حرارتي،  HEمقدار کربن،  CCFمصرف هر سوخت،  A(، 11در رابطه )

44اکسیداسیون و 

12
 باشد. به کرین مي 𝐶𝑂2های نسبت وزني مولکول 

در مورد نرخ شهرنشیني به جنبه مثبت آن توجه شده است. با افزایش شهرنشیني در یک 
استان، میزان دسترسي به امکانات رفاهي و معیشتي بهبود یافته و در نتیجه موجب تأمین خاطر و 

نشیني به گذارد. نرخ شهرشود و تأثیر مثبتي بر شادی ميرضایت افراد از زندگي خودشان مي
آید. اطالعات این متغیر از شهری به کل جمعیت هر استان بدست مي صورت نسبت جمعیت

 گزارشات مربوط به جمعیت مرکز آمار بدست آمده است. 

های مربوط به استانداردهای زندگي شامل؛ درآمد خانوار )تولید مؤلفهاستانداردهای زندگی: 
ثروت )تعداد خودورها(، کیفیت مسکن )درصد واحدهای ناخالص داخلي واقعي سرانه(، دارایي و 

بندی شادی ها جهت برآورد رتبهباشد. لذا در این مطالعه از این شاخصمسکوني بادوام( مي
 شود. درآمد، دارایي و ثروت به علت ایجاد فرصت به دست آوردن کاالهای موردخواستاستفاده مي

تواند موجب افزایش رفاه و شادی ي باالتر، ميبشر و نیز به علت کسب شأن و جایگاه اجتماع
 شود. شود. از طرف دیگر وجود مسکن بادوام موجب رفاه ذهني و شادی افراد مي

ای بدست آمده و باتوجه به های منطقهاطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلي از حساب
در محاسبات قرار شاخص قیمت کاالها و خدمات استاني واقعي و در نهایت به صورت سرانه 

های آماری گردآوری شده و ونقل موجود در سالنامهگرفته است. تعداد خودروها نیز از فصل حمل
ساخته شده با  -های ساختماني صادرشده برای احداث ساختمان مسکونياز نسبت تعداد پروانه

شاخصي از های ساختماني در هر استان به عنوان به کل پروانه -اسکلت فلزی یا بتون آرمه
های آماری مسکن بادوام و پناهگاه استفاده شده است که از فصل ساختمان و مسکن سالنامه

 بدست آمده است. 

 معرفی معادله کوزنتس شادی

( به جهت بررسي رابطه 12(، معادله )2017براساس مباني نظری ارائه شده و مطالعه رام )
توان ( مي1955براساس مطالعه کوزنتس ) شود.های ایران برآورد ميکوزنتس شادی در استان

 شکل معکوس بین میانگین شادی و نابرابری شادی وجود دارد.  Uگفت یک رابطه 

𝑆𝐷𝑖 = 𝑎 + 𝑏(𝑀𝐸𝐴𝑁𝑖) + 𝑐(𝑀𝐸𝐴𝑁𝑖)2 + 𝑢𝑖   (12                              )      

 در اینجا:
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𝑆𝐷𝑖معیار مقدار شادی انحرافهای ایران است که به صورت : نابرابری شادی در استان
 محاسبه شده است. 1384-1394های قبل در بازه زماني بدست آمده در قسمت

(𝑀𝐸𝐴𝑁𝑖)های ایران که به صورت میانگیني از مقدار شادی در : متوسط شادی در استان
 بازه زماني موردنظر بدست آمده است.

(𝑀𝐸𝐴𝑁𝑖)2کوزنتس : توان دوم متوسط شادی به منظور بررسي رابطه 

𝑢𝑖جمله خطا : 

𝑖استان کشور است. 30دهنده مقاطع برای : نشان 

استان کشور و به صورت  30( به صورت مقطعي برای 12الزم به ذکر است معادله )
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، به عبارتي ابتدا  1384-1394های میانگیني از سال

های شادی طي دوره زماني موردنظر معیار و میانگین دادهمتغیرها به صورت یک عدد از انحراف 
استان به صورت مقطعي با یک دوره زماني میانگین مورد برآورد  30بدست آمده و سپس برای 

 قرار گرفته است. 

 های تجربییافته

 های ایراننتایج حاصل از محاسبه میزان شادی در استان

طول ( در 2های ایران به صورت جدول )در استان ( میزان شادی1-4باتوجه به محاسبات قسمت )
ترین پاییننمودن باالترین و ارائه شده است. همچنین به جهت مشخص 1384-1394دوره زماني 

 ها نیز آورده شده است. ها در برخورداری از میزان شادی، نمودار برخي از این سالاستان

 های ایران: میزان شادی در استان2شماره جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 استان

 110/0 096/0 104/0 099/0 138/0 142/0 123/0 141/0 135/0 146/0 116/0 آذربایجان شرقي

 074/0 072/0 083/0 088/0 115/0 093/0 090/0 103/0 097/0 102/0 088/0 آذربایجان غربي

 075/0 067/0 080/0 084/0 096/0 082/0 091/0 093/0 100/0 111/0 099/0 اردبیل

 247/0 265/0 186/0 232/0 258/0 191/0 263/0 279/0 272/0 301/0 304/0 اصفهان

 132/0 139/0 164/0 154/0 191/0 164/0 137/0 139/0 127/0 128/0 118/0 ایالم

 150/0 132/0 114/0 106/0 143/0 085/0 119/0 133/0 125/0 104/0 090/0 بوشهر

 832/0 826/0 799/0 806/0 770/0 818/0 811/0 791/0 792/0 803/0 810/0 تهران

 117/0 119/0 150/0 146/0 180/0 176/0 144/0 146/0 130/0 132/0 117/0 وبختیاریچهارمحال

 052/0 038/0 057/0 053/0 085/0 041/0 048/0 044/0 040/0 040/0 035/0 خراسان جنوبي

 361/0 287/0 248/0 261/0 344/0 215/0 284/0 288/0 231/0 253/0 222/0 رضویخراسان 

 040/0 031/0 043/0 052/0 065/0 070/0 064/0 069/0 127/0 059/0 054/0 خراسان شمالي

 141/0 431/0 154/0 223/0 231/0 182/0 195/0 211/0 189/0 199/0 193/0 خوزستان
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 086/0 068/0 089/0 086/0 118/0 099/0 103/0 113/0 122/0 141/0 127/0 زنجان

 122/0 118/0 104/0 132/0 159/0 089/0 161/0 170/0 176/0 197/0 180/0 سمنان

 027/0 042/0 055/0 059/0 084/0 117/0 062/0 065/0 057/0 053/0 040/0 سیستان و بلوچستان

 288/0 242/0 223/0 196/0 246/0 249/0 219/0 231/0 211/0 228/0 235/0 فارس

 084/0 097/0 086/0 089/0 110/0 109/0 138/0 154/0 149/0 155/0 142/0 قزوین

 157/0 178/0 127/0 209/0 255/0 161/0 218/0 205/0 231/0 264/0 240/0 قم

 084/0 092/0 060/0 065/0 084/0 117/0 069/0 064/0 063/0 080/0 099/0 کردستان

 088/0 084/0 094/0 100/0 139/0 109/0 112/0 113/0 111/0 107/0 087/0 کرمان

 057/0 061/0 056/0 054/0 072/0 076/0 069/0 081/0 079/0 085/0 078/0 کرمانشاه

 168/0 168/0 203/0 194/0 238/0 187/0 194/0 216/0 217/0 210/0 198/0 کهگیلویه و بویراحمد

 092/0 109/0 100/0 099/0 147/0 128/0 122/0 121/0 121/0 138/0 117/0 گلستان

 082/0 112/0 113/0 120/0 225/0 214/0 156/0 163/0 140/0 163/0 153/0 گیالن

 070/0 075/0 087/0 085/0 156/0 102/0 089/0 098/0 086/0 084/0 071/0 لرستان

 138/0 152/0 142/0 139/0 219/0 282/0 186/0 177/0 150/0 137/0 116/0 مازندران

 076/0 089/0 094/0 083/0 106/0 087/0 130/0 116/0 121/0 139/0 132/0 مرکزی

 074/0 073/0 071/0 075/0 097/0 074/0 092/0 080/0 067/0 086/0 096/0 هرمزگان

 096/0 096/0 107/0 115/0 169/0 162/0 119/0 140/0 147/0 157/0 134/0 همدان

 123/0 111/0 130/0 097/0 165/0 099/0 106/0 111/0 099/0 119/0 126/0 یزد

 های پژوهشیافته منبع:

باالترین  1384-1394دهد که استان تهران در طول دوره زماني ( نشان مي2نتایج جدول )

های کشور به خود میزان شادی و و رتبه نخست را در محاسبه شاخص شادی در میان استان

رفت که پایتخت متغیرهای مؤثر در شادی این انتظار مياختصاص داده است. باتوجه به انتخاب 

کشور به عنوان شادترین استان انتخاب شود. به دلیل اهمیتي که به مرکز کشور در خصوص 

شود و امکانات الزم جهت رفاه مردم در پایتخت متغیرهای اقتصادی، اجتماعي و سیاسي داده مي

های عنوان شادترین استان انتخاب نشود. در رتبهکشور فراهم است، لذا بدیهي بود که تهران به 

ها و برخورداری از بعدی اصفهان، قم، فارس قرار دارند که با توجه به صنعتي بودن این استان

 یابد. امکانات معیشیتي مناسب، میزان رفاه ذهني و شادی نیز افزایش مي

اند که ادی قرار گرفتههای باالی شهای مرکزی کشور در رتبهاز سوی دیگر، اغلب استان

ها ترین رتبهاین موضوع نشان از تمرکززایي شادی در نواحي مرکزی کشور است ولي پایین

وبلوچستان است که به جهت های خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سیستانمربوط به استان

تری پایینها از شادی و رفاه ذهني عدم برخورداری از امکانات رفاهي متناسب با سایر استان

بندی کامال مشهود است، برخوردار هستند. رابطه مثبت بین رشداقتصادی و شادی نیز در این رتبه

های مرکزی به دلیل تسهیل امکانات و باال بودن متغیرهای اقتصادی، به طوری که در استان
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اهي اجتماعي، فرهنگي و سیاسي، میزان رشد اقتصادی و در نتیجه برخورداری از امکانات رف

 یابد.ذهني و شادی نیز افزایش مي

 
 (1384های ایران )سال بندی میزان شادی در استان: رتبه1شماره نمودار 

 

 (1394های ایران )سال بندی میزان شادی در استان: رتبه2شماره نمودار 
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 1384-1394های ایران طی دوره زمانی : میانگین شاخص شادی در استان1شماره شکل 

 نتایج حاصل از برآورد معادله کوزنتس شادی -5-2

شکل معکوس  Uتوان بین شادی و نابرابری حاصل از آن، یک رابطه (، مي12مطابق با معادله )

براساس مباني نظری رابطه کوزنتس برقرار نمود. به جهت بررسي دقیق نتایج و اطمینان از 

( و حداقل مربعات پایدار OLSمعمولي )( را به دو روش حداقل مربعات 12ها، معادله )صحت آن

(RLS( برآورد شده است و نتایج حاصل از برآورد هر دو روش در جدول )ارائه شده است.3 ) 
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 های ایران )متغیر وابسته: نابرابری شادی(: برآورد معادله کوزنتس شادی در استان3شماره جدول 

 متغیرها
رگرسیون حداقل مربعات معمولي 

(OLS) 
حداقل مربعات پایدار  رگرسیون

(RLS) 

 متوسط شادی
2497/0    * 

(0001/0) 
2196/0 

(0000/0) 

 توان دوم متوسط شادی
2814/0- 

(0001/0) 
2476/0- 

(0000/0) 

 عرض از مبدأ
0010/0- 

(0701/0) 
0013/0 

(0255/0) 

 های تشخیص و درستي مدلآزمون
2R 8513/0 8333/0 

2R -Adjusted 8107/0 8293/0 

𝑅𝑊
2

 - 7449/0 

Adjusted-𝑅𝑊
2 - 7441/0 

𝑅𝑁
2  - 

542/1848 
(0000/0) 

D.W Statistic 7855/1 - 

F-Statistic 
1068/11 

(0000/0) 
- 

LM Test 
6089/0 

(5518/0) 
- 

Heteroscedasticity 

Test 
0614/2 

(1468/0) 
- 

Jarque-Bera 
3170/0 

(6604/0) 
7091/1 

(2410/0) 

Ramsey Test 
5525/0 

(5853/0) 
- 

 دهد.دهنده ضریب متغیر موردنظر و اعداد داخل پرانتز احتمال آن را نشان مي*اعداد سطر اول نشان
 های پژوهشیافته منبع:

به شدت به انتخاب نوع تابع  R̅2و  2Rهای (، آمارهRLSدر روش حداقل مربعات پایدار )
دار باشند، است به سمت باال تورشها ممکن دهد که این آمارهحساس هستند. مطالعات نشان مي

𝑅𝑊هایي )لذا در این روش آماره
2 ،�̅�𝑊

شود که معیار بهتری برای متناسب شدن نسبت ( برآورد مي2
𝑅𝑊ی توان گفت که در محاسبههستند. برای مثال مي 2Rبه 

شود که از مقادیری استفاده مي 2
ها در معادله (. مقادیر باالی این آماره734، 1981ها هستند )هابر، ماندهتابعي از مقدار باقي

𝑅𝑁دهندگي متغیرهای مستقل است. آماره برآوردی نشان دهنده قدرت باالی توضیح
یک نوع  2
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باشد و برای ی آن دال بر صفر بودن تمام ضرایب ميمقاوم از آماره والد است که فرضیه
د. نتایج این آماره حاکي از رد قوی شوی آن از فرم درجه دوم آزمون والد استفاده ميمحاسبه

 شود. باشد و لذا اعتبار ضرایب تأیید ميفرضیه صفر مبني بر صفر بودن ضرایب مي

( نیز، نتایج آزمون دوربین واتسون دال بر عدم وجود OLSدر روش حداقل مربعات معمولي )
برقراری فرض جهت حصول اطمینان از باشد. خودهمبستگي مرتبه اول ین جمالت خطا مي

ها مبني بر های تشخیص مرتبط استفاده نمود. فرضیه صفر این آزمونتوان از آمارهکالسیک مي
توان رد کرد عدم وجود خودهمبستگي، ناهمساني واریانس، عدم تورش تصریح و نرمالیتي را نمي

 کند.و مدل برآوردی فروض کالسیک را تأمین مي

شکل معکوس بین  Uدهد که یک رابطه شان مينتایج حاصل از برآورد هر دو روش ن
های رفاهي و آرامشي شادی و نابرابری آن وجود دارد. به عبارتي در ابتدا به دلیل ایجاد موقعیت

یابد در یک گروه خاص از جامعه، فرد احساس شادی بسیاری نموده و نابرابری شادی افزایش مي
رفاهي برای کل اعضای جامعه، این نابرابری  هایولي با گذشت زمان و به دنبال ایجاد موقعیت

توان گفت کاهش یافته و توزیع شادی در بین افراد یک جامعه یکسان و عادالنه خواهد شد. مي
مندی عده کمي از افراد از امکانات رفاهي و در مراحل اولیه رشد اقتصادی، به دلیل بهره

به صورت یکسان نبوده و نابرابری شادی  آل زندگي، توزیع شادی در بین افرادهای ایدهموقعیت
افزایش یافته است، اما با ورود به دوران رشد اقتصادی و مراحل تثبیت آن، از میزان این نابرابری 

 مند شوند. توان انتظار داشت عموم مردم از سطح شادی یکساني بهرهکاسته شده و مي

رشد اقتصادی و به تبع آن در مراحل هایي که در مراحل اولیه توان گفت استانبنابراین مي
ای از میزان شادی در زندگي خود هستند، حجم نابرابری شادی بیشتر است ولي به تدریج با اولیه

های رفاهي، نابرابری شادی در میان کشورها کاهش گذر از این دوران و فراگیر شدن موقعیت
 شود.  ار ميو ارتباط متقابل بین افراد از اهمیت بسزایي برخوردیافته 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

های ترین تغییرات در علم اقتصاد، حداقل در سالترین و جالبشاید بتوان گفت یکي از مهیج
ای به نام شادی بوده است. در گذشته بسیاری از اقتصاددانان نئوکالسیک برای معرفي ایده ،اخیر

ثروت، دارایي، مصرف و یا کل پول موجود در گیری رفاه فردی بیشترین توجه خود را بر اندازه
کردند. ولي امروزه، مفهومي به نام شادی در مقایسه با مفاهیم رفاه مادی، دست فرد معطوف مي

 های رفاهي بین اقتصاددانان پیدا کرده است. جایگاه مناسبي در تحلیل

، متغیرهای های شادی ناخالص مليدر این مطالعه تالش شده است با استناد به مؤلفه
های کشور طي دوره های ایران تهیه و میزان شادی را در بین استانمتناظر با آن را برای استان

گیری چندمعیاره و روش تاپسیس محاسبه و گیری از تکنیک تصمیمبا بهره 1384-1394زماني 
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کشور به دلیل های مرکزی ها نشان داد که استانبندی استان. نتایج حاصل از رتبهکندبندی رتبه
های مرزنشین برخوردار برخورداری از امکانات رفاهي از میزان شادی باالتری نسبت به استان

بودند و این نتیجه گویای تمرکززایي شادی در مرکز کشور است. به طوری که به طور متوسط 
شادی را به های اول تا سوم در های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به ترتیب رتبهاستان

وبلوچستان، های سیستانترین میزان شادی نیز به ترتیب در استاناند و پایینخود اختصاص داده
های ذکرشده به دهد که استانخراسان جنوبي و کرمانشاه بدست آمده است. این نتایج نشان مي

صله زیادی با های بارز در متغیرهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي دارای شکاف و فادلیل تفاوت
یکدیگر هستند و همین ناکارایي و عدم برخورداری از امکانات رفاهي و معیشتي باعث شده است 

 ترین میزان شادی در کشور باشند. های مرزنشین دارای پایینکه برخي استان

از سوی دیگر، به جهت بررسي وجود نابرابری در توزیع شادی در این مطالعه، تالش شد با 
معیار میزان شادی بدست آمده، رابطه کوزنتس شادی برای یک ز میانگین و انحرافاستفاده ا

های حداقل مربعات مقطع مورد آزمون قرار گیرد. که نتایج روش 30دوره میانگین زماني و 
معکوس بین شادی و نابرابری حاصل از آن بوده  Uمعمولي و حداقل مربعات پایدار گویای رابطه 

های است. به عبارتي، در ابتدا به دلیل عدم برخورداری از امکانات معیشتي برای تمام گروه
جمعیتي شاهد نابرابری در میزان شادی هستیم ولي با افزایش بیشتر شادی و توزیع امکانات 

فته و عموم مردم از سطح شادی یکساني رفاهي بین تمام اقشار مردم، این نابرابری کاهش یا
توان دوران طالیي رفاه ذهني مردم نامید چرا که نه تنها برخوردار خواهند بود. این دوره را مي

دوستي و همیاری در بین مردم زیاد هست بلکه اوضاع اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي حس نوع
 شود. مردم مي باثباتي برقرار خواهد بود که موجب پایداری شادی در بین

 توان ارائه نمود:با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر را مي

های محلي بایستي در تسهیل امکانات معیشتي و رفاهي دولت مرکزی و به ویژه دولت -
تالش بسزایي نمایند. توجه به متغیرهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي نهادینه در هر استان 

های کاهش بیکاری و توان به سیاستدی مثمرثمر باشد. از آن جمله ميتواند در بهبود شامي
های اجتماعي و تحکیم اصول فرهنگي رفاهي در ایجاد رشد اقتصادی در مناطق، افزایش حمایت

 کشور اشاره نمود.

ها صرفاً در مرکز کشور تجمع نیابد و در های صورت گرفته در استانگذاریسرمایه -
ها فراهم شود. الزمه برقراری این گذاریجذب این سرمایهامکان های مرزی کشور ورود و استان

 های محلي در تمرکززدایي درآمدها و مخارج هر استان است. مورد، تالش دولت مرکزی و دولت

ای از شادی تواند ناشي از عدم تعریف درست و پایهافزایش نابرابری شادی در کشور مي
شادی و  و شرایط اقتصادی به مسأله فرهنگ بایستي در کنار بهبود خدمات اجتماعيباشد. لذا 

  ای شود.سازی توجه ویژههای فرهنگاستفاده درست از امکانات رفاهي در قالب برنامه
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