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چکیده
نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهني توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به جایگزیني رویکرد
ذهني برای اندازهگیری و ارزیابي رفاه فردی و اجتماعي به جای رویکرد عیني به خود جلب نموده است؛
برای این منظور شاخصي با عنوان شادکامي معرفي شده است .در این مطالعه ،براساس متغیرهای
شاخص شادی ناخالص ملي ،شاخصي متناظر برای استانهای ایران معرفي و با استفاده از تکنیک
تصمیمگیری چندمعیاره و روش تاپسیس طي دوره  1384-1394محاسبه و رتبهبندی شد .نتایج این
رتبهبندی نشان ميدهد ،به طور متوسط در طول دوره زماني مورد بررسي ،استانهای تهران ،کهگیلویه و
بویراحمد و اصفهان به ترتیب دارای باالترین میزان شادی در کشور بودند و استانهای سیستان-
وبلوچستان ،خراسان جنوبي و کرمانشاه به ترتیب در رتبههای پایین شادی قرار گرفتهاند .نکته حائز
اهمیت در محاسبات شادی ،قرار گرفتن استانهای مرکزی در رتبههای باالتر از استانهای مرزی کشور
است که این موضوع نشاندهنده تمرکز شادی در مرکز کشور به دلیل تسهیل امکانات رفاهي در این
مناطق مي باشد .همچنین به جهت بررسي توزیع نابرابری شادی در ایران ،از رابطه کوزنتس به دو روش
حداقل مربعات معمولي ( )OLSو حداقل مربعات پایدار ( )RLSبرای اطالعات مقطعي  30استان کشور
استفاده شد که نتایج آن گویای رابطه  Uشکل معکوس بین شادی و نابرابری است .به عبارتي ،در ابتدا با
افزایش شادی ،نابرابری شادی افزایش ميیابد ،ولي از یک نقطه به بعد به دلیل فراگیر شدن امکانات
رفاهي برای عموم مردم ،با افزایش شادی ،نابرابری حاصل از آن کاهش ميیابد.
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مقدمه
یکي از موضوعهایي که در حوزه شخصیت و روانشناسي سالمت اهمیت دارد ،شادکامي است.
شادکامي و نشاط به عنوان یکي از مهمترین نیازهای رواني ،نه تنها تأثیرات عمدهای بر شکلگیری
شخصیت و زندگي انسان دارد ،بلکه اهمیت زیادی در سالمت رواني و مقابله با مشکالت دنیای
امروز دارد .در دهههای اخیر جهان شاهد رشد چشمگیر فناوری در جهت خدمت به جامعه بشری
برای تسهیل و تسریع فعالیتهای روزمره و مشاغل بوده و انتظار افزایش رفاه جوامع از سوی
پژوهشگران امری منطقي است؛ اما پس از سالها استفاده از شاخصهایي همچون مصرف و
درآمد که معیارهایي برای سنجش رویکرد عیني رفاه هستند ،پژوهشگران به این نتیجه رسیدند
که بهرغم افزایش تولید ناخالص داخلي ،رفاه جوامع در سالها تغییری نداشته است .همچنان که
لیارد نیز در گزارش «اسرار شادکامي» به این نکته اذعان دارد و ميگوید« :افراد با تمام وجود
درآمد بیشتری را طلب ميکنند ،اما جامعه با ثروتمند شدن خوشبختتر نشده است».
نبود ارتباط بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهني توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور
جایگزیني رویکرد ذهني برای اندازهگیری و ارزیابي رفاه فردی و اجتماعي به جای رویکرد عیني
به خود جلب کرده است .این روش ،رفاه را در قالب شاخصهای شادکامي و رضایت از زندگي
ارزیابي ميکند (هلیول.)2016 ،1
با ورود اقتصاد شادکامي به ادبیات علم اقتصاد بررسي چگونگي اثرگذاری شاخصهای
اقتصادی ب ر شادکامي امری ضروری است .اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک به صورت
مستقیم بر نقش شادی در تابع مطلوبیت افراد جامعه توجه نکردند و عموماً از مفهوم رفاه استفاده
مينمودند (رام2017 ،2؛ .)272
دستیابي به توزیع مناسبي از شادی در جامعه ميتواند هدفي مهم برای هر سیاستگذار
اقتصادی  -اجتماعي باشد .از این منظر الزم است عوامل مؤثر بر شادی و نابرابری حاصل از آن
را در جامعه شناخت تا بتوان در جهت توزیع شادی در جامعه سیاستگذاری نمود .اهمیت پژوهش
حاضر برای کشور ایران که در سالهای اخیر در زمره کشورهای غمگین جهان بوده و براساس
آخرین گزارش شادی جهاني  2018دارای رتبه  106در میان کشورهای جهان بوده است ،بسیار
حائز اهمیت ميباشد .لذا در این مطالعه تالش شده است عالوه بر محاسبه و رتبهبندی شاخص
شادی برای استانهای ایران با استفاده از روش تاپسیس ،توزیع نابرابری آن را نیز با برقراری
رابطه کوزنتس شادی مورد بررسي قرار بدهد.

1. Helliwell
2. Ram
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از اینرو ،ساختار مطالعه حاضر به این صورت سازماندهي شده است؛ در ادامه به مباني
نظری و پیشینههای تحقیق پرداخته خواهد شد .سپس روششناسي و مدل و متغیرهای مورد
استفاده معرفي و در ادامه نیز یافتههای تجربي حاصل از برآورد مدل ارائه خواهد شد .در نهایت
در بخش پایاني ،نتیجهگیری و پیشنهاداتي ارائه خواهد شد.

 -1مبانی نظری
 -2-1تعاریف و مفهوم شادی در اقتصاد
یکي از قدیمي تعاریف موجود در شادی مربوط به نظر ارسطو است ،وی معتقد است حداقل سه
نوع شادی وجود دارد .در نازلترین مرتبه ،به نظر مردم عادی لذت ،شادی به همراه دارد .در
مرتبهای نسبتاً باالتر و در نظر بزرگان ،شادی معادل عملکرد خوب است و باالخره ،شکل سوم
شادی که آن را عاليترین نوع شادی برشـمرده است ،شادی بر پایﺔ زندگي متفکرانه است
(آیزنک .)1378 ،بهطورکلي با استفاده از نظریات اندیشمندان و صاحبنظران حوزه شادی
ميتوان گفت شادی شامل سه جزء است؛
جزء هیجاني :فرد شاد از نظر خلقي ،شاد و خوشحال است،
جزء شناختي :فرد شاد اطالعات را چنان تفسیر ميکند که باعث احساس شادی او ميشود.
جزء اج تماعي :فرد شاد دارای روابط اجتماعي خوبي با اطرافیان بوده و بهتبع آن حمایت
اجتماعي آنها را به دست ميآورد.
برخي از نظریات مطرحشده نشان ميدهند که تعامالت اجتماعي بر روی شادی تأثیرگذارند.
آرگایل بر این باور است که روابط اجتماعي تأثیر بسیار زیادی بر شادی دارد ،دورکیم هم در
نظریات خود ،حضور افراد در انجمنهای داوطلبانه را منبع رضایت خاطر آنها ميداند (پناهي و
دهقاني1391 ،؛ .)8
اما اقتصاد شادی ،1شاخهای جدید در مطالعات اقتصادی است که بهطورمعمول با ترکیب
اقتصاد با زمینههای دیگر مانند روانشناسي و جامعهشناسي ،به مطالعه کمّي و نظری شادی،
احساسات مثبت و منفي ،رفاه ،کیفیت زندگي ،رضایت از زندگي و مفاهیم مرتبط با آن ميپردازد.
محققان در این زمینه نشان دادهاند افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیشتری ميکنند،
آسانتر تصمیم ميگیرند و نسبت به کساني که با آنها زندگي ميکنند بیشتر اظهار رضایت دارند
(مایرز2002 ،2؛ .)80
 -2-2مؤلفهها و شاخصهای شادی
1. Happiness Economy
2. myers
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عوامل گوناگون اجتماعي ـ اقتصادی ميتوانند بر شادی مؤثر باشند .در ادامه برخي از
مهم ترین این موارد که در اکثر مطالعات مشابه و برخي نیز در پژوهش حاضر مورداستفاده
قرارگرفته است ،ارائه ميگردد .الزم به ذکر است این شاخصها براساس متغیرهای موجود در
شاخص شادی ناخالص ملي 1معرفي و مورد بررسي قرار گرفتهاند:
سالمت و بهداشت :2متغیرهایي همچون رضایت فرد از زندگي ،تعادل بین احساسات مثبت و
منفي ،روحیه مذهبي و غیره سالمت رواني را تحتتأثیر قرار ميدهند .همچنین یکي از
مؤلفههای شادی ميتواند شادی جسمي باشد که به معنای فقدان بیماری است؛ اما بهطورکلي
سالمتي نتیجه تعادل روابط بین ذهن و بدن و بین افراد و محیط است.
بهطور معمول ،فرد فقط به این دلیل که درد در بدن وجود ندارد و غم و اندوه در ذهن
نیست سالم در نظر گرفته ميشود .این مفهوم مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهاني سالمت
بهعنوان «وضعیت کامل سالمتي فیزیکي ،رواني و اجتماعي است و نه فقدان بیماری یا ضعف»
ميباشد .در کل ميتوان چهار شاخص مهم برای سالمتي معرفي کرد که شامل وضعیت سالمتي
خودارزیابي ،روزهای سالم ،ناتواني درازمدت و اندازهگیری سالمت روان ميباشد (تال و مکوالچ،3
2008؛ .)27
تحصیالت و آموزش :4یکي دیگر از این متغیرها تحصیالت است که دارای تأثیر غیرمستقیم بر
رفاه ذهني و شادی افراد است .تحصیالت به افراد اجازه ميدهد تا به اهداف و خواستههایشان
زودتر دست پیدا کنند یا بـا تغییـرات اتفاق افتاده در دنیای اطرافشان بهتر تطابق یابند .از سوی
دیگـر ،احتماالٌ تحـصیالت انتظارات را باال ميبرد.
ميتوان گفت افراد با تحصیالت باالتر نسبت به افرادی که از سطﺢ تحصیالت پایینتری
برخوردارند ،زماني که بیکار ميشوند بیشتر دچار بحران روحي ،تنش و اضطراب ميشوند و یا
بهعبارتدیگر بیشتر آسیب ميبینند .برآورده نشدن انتظارات نیروی کار به دلیل بیکاری و یا
نامناسب بودن شغل از نظر نامرتبط بودن با رشتﺔ تحصیلي ،سطﺢ پایین دستمزد ،به ناتوانایي در
بهکارگیری آموزههای نظری بهصورت عملي ،منجر ميشود تا تأثیر تحصیالت بر رضایتمندی
و شادی تبدیل به یک فاکتور بيمعني و حتي منفي شود (وانجیال2001 ،5؛ جیمنز و همکاران،6
2013؛ .)373

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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فرهنگ :1فرهنگ نیز یکي از مؤلفههای مهم در میزان شادی یک جامعه است .فرهنگ مفهوم
پویایي است که بهطور مداوم در حال تکامل توسط نیروهای خارجي است و با تغییرات فرهنگي و
اجتماعي در معرض چالش است؛ بنابراین ،حفظ جنبههای فرهنگي نیازمند ارتقاء مداوم و
پیشرفت در جهت توسعه انعطافپذیری مناسب است (چافل .)2010 ،2برای ارزیابي قدرت
جنبههای مختلف فرهنگ ،شاخصهایي همچون زبان ،مهارتهای هنرمندانه ،مشارکت فرهنگي
و غیره در نظر گرفته ميشود (بچتي و همکاران2012 ،3؛ .)27
استفاده از زمان :4استفاده از زمان یکي از مؤلفههایي است که بهشدت شادی را تحت تأثیر قرار
ميدهد .بهعالوه تعادل بین کار با دستمزد ،کار بدون دستمزد و اوقات فراغت برای سالمتي
بسیار مهم است .چگونگي استفاده از زمان ميتواند طیف وسیعي از اطالعات مهم را فراهم کند
که شیوه زندگي و اشتغال مردم را ارائه ميدهد .همچنین ميتواند شکاف بین فعالیتهای تولید
ناخالص داخلي و غیر ناخالص داخلي را نشان دهد که حاکي از شکاف بین بخشهای بازار و
بخشهای خانوار است (ایرنمنگر .)1999 ،5چگونگي استفاده از زمان طي  24ساعت در زندگي
مردم را ميتوان به زیرمجموعههای مختلفي تقسیم کرد؛ اما از مهمترین آنها ميتوان به دو
شاخص گسترده استفاده از زمان ساعات کار و ساعات خواب روزانه اشاره کرد (اورا و همکاران،6
2012؛ .)148
حکمرانی خوب :7عموماً این مفهوم مربوط به دیدگاه و اهداف کشورها و رویکردهای
حکومتداری آنهاست .بهطورکلي ،برخي از ویژگيهای کلیدی عبارتاند از مشارکت ،حاکمیت
قانون ،شفافیت ،پاسخگویي ،کارایي ،حقوق صاحبان سهام ،توانمندسازی و انعطافپذیری.
در تالش برای انعکاس بیشتر اصول ذکرشده چهار اقدام برای بیان حکومت مؤثر و کارآمد
ایجادشده است که عبارتاند از حقوق اساسي ،اعتماد به نهادها ،عملکرد مؤسسات دولتي و
مشارکت سیاسي (هلیول2016 ،8؛ .)3
حیات جامعه :9حیات جامعه را ميتوان بهعنوان گروهي از افرادی که از یکدیگر حمایت کرده و
باهم ارتباط برقرار ميکنند و بهعنوان یک حس همبستگي در میان اعضای آنکه از حمایت
اجتماعي یکدیگر برخوردارند ،توصیف کرد .یک جامعه باید دارای روابط قوی بین اعضا و در
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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درون خانواده باشد ،باید ارزش اجتماعي سازنده را حفظ کند و درنهایت باید از خشونت و جرم
محافظت کند .ارزشهای سازنده اجتماعي ميتوانند بهعنوان ابزارهایي باشند که از طریق حیات
جامعه فعالیتهایي را برای تغییرات مثبت در جوامع اجرا کنند .مطالعات تجربي نشان ميدهد که
سرمایه اجتماعي بر یادگیری و سالمت افراد تأثیر ميگذارد (فوجیوارا و کاواچي )2008 ،1و
همچنین حیات جامعه را یکي از عوامل تعیینکنندهی سالمت برای افراد و همچنین خانوادهها و
جوامع ميداند (پاتنام2000 ،1993 2؛ فیلد.)2003 3
افرادی که احساس تعلق و تمایل به یک جامعه دارند تمایل بیشتری به زندگي شادتر و
سالمتر و ایجاد جوامع باثباتتر و با حمایت بیشتر دارند (زاوالتا .)2007 ،4سرمایه اجتماعي
همچنین دارای ارزش ابزاری است ،شواهد نشان ميدهد که انسجام اجتماعي برای رسیدن به
رونق اقتصادی و توسعه پایدار جوامع بسیار مهم است .شاخص موردنظر در این حوزه باید چهار
جنبه مهم از جامعه را پوشش دهد :حمایت اجتماعي که نشاندهنده مشارکتهای مدني است،
روابط اجتماعي که به پیوند اجتماعي و احساس جامعه اشاره ميکند ،روابط خانوادگي و درک
امنیت (اورا و همکاران2012 ،5؛ .)160
تنوعزیستی و انعطافپذیری :6نميتوان از نقش مهم عوامل محیطي در توسعه انساني غافل
شد ،حفاظت از محیط طبیعي ،حفاظت از تنوع زیستي و جلوگیری از هرگونه تخریب زیستمحیطي
ازجمله سروصدا ،آلودگي بصری و فیزیکي ميتواند به حفظ محیطزیست کمک کند .بااینحال،
نگرانيهایي وجود دارد که مانع استفاده از شاخصهای فردی و ذهني برای محیطزیست ميشود،
زیرا آنها موفق به در نظر گرفتن پیچیدگي کامل سیستم زیستمحیطي نميشوند .در نبود
شاخصهای مناسبي که بتواند کلیه این پیچیدگيها را در برگیرد ،شاخصهای ذهني بهعنوان
معیاری برای تغییر در مسائل زیستمحیطي در طول زمان مورداستفاده قرارگرفتهاند (آلکیر،7
2013؛ .)28
استانداردهای زندگی :8دامنه استانداردهای زندگي نیز بهعنوان یکيدیگر از مؤلفههای مهم
شادی بهسالمت مادی مردم اشاره دارد .طیف گستردهای از شاخصهای مورداستفاده در ادبیات
موجود که برای ارزیابي استانداردهای زندگي وجود دارد ،برای تجزیهوتحلیل در سطﺢ فردی
اغلب مصرف واقعي مواد غذایي و سایر کاالها و خدمات مانند بهداشت و درمان را در نظر

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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ميگیرند .سه شاخص موجود برای ارزیابي استانداردهای زندگي مردم شامل درآمد سرانه خانوار،
دارایيها و شرایط مسکن است (استفل و اپنهیمر2008 ،1؛ .)7
 -2-3رابطه  Uمعکوس کوزنتس برای شادی
درحاليکه سطﺢ شادی در بسیاری از ابعاد موردتوجه زیادی قرارگرفته ،اما توزیع نابرابری شادی
به میزان محدودی در مطالعات عنوان شده است .به نظر مي رسد یک رابطه کوزنتس بین شادی
و نابرابری آن وجود دارد .بااینحال ،این موضوع بررسي چنداني نشده است و رابطه بین شادی و
نابرابری آن بهطور عمده از طریق مدلهای همبستگي یا ساده خطي موردمطالعه قرارگرفته
است .شادی دارای یک رابطه کوزنتسوار ( Uشکل معکوس) با نابرابری شادی ميباشد ،به
صورتي که ابتدا در کشورهایي با امکانات رفاهي ذهني و شادی پایین ،میزان شادی و رضایت از
زندگي تنها در قشر خاصي از جامعه وجود دارد و با افزایش شادی این نابرابری نیز افزایش
مي یابد ،ولي با رسیدن به نقطه اوج خود و برخورداری همه اقشار جامعه از امکانات رفاهي ذهني
و شادی ،نابرابری شادی نیز در میان آنها کاهش پیدا کرده و شادی به طور یکسان در میان همه
گروههای جمعیتي توزیع ميشود (رام2017 ،؛ .)273
نابرابری توزیع

کشورهایی با امکانات رفاهی ذهنی متوسط

کشورهایی با امکانات
رفاهی ذهنی باال

شادی

شادی

()2
()3

()1

کشورهایی با امکانات رفاهی ذهنی پایین

شکل ( :)2رابطه شادی و نابرابری توزیع شادی

مروری بر مطالعات تجربی داخلی و خارجی
روستین )2010( 2در مطالعهای تحت عنوان «فساد ،شادی ،اعتماد اجتماعي و دولت رفاه» به
بررسي رابطه بین خوشبختي فردی و رفاه عمومي با دو متغیر میزان فساد و سطﺢ اعتماد
اجتماعي در جامعه پرداخته و به این نتیجه رسیده که میان این متغیرها رابطه معناداری وجود
دارد .به عالوه وی نشان داد که در کشورهای با برنامه رفاه عمومي گسترده ،میزان فساد پایین
بوده و سطﺢ اعتماد اجتماعي و سطﺢ شادی و خوشبختي اجتماعي نیز باالست و برعکس،
1. Steffel and Oppenheimer
2. Rothstein
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کشورهای با سیستم رفاه کوچکتر به فساد بیشتر و سطﺢ پایینتر اعتماد اجتماعي و خوشبختي
اجتماعي میل ميکنند.
فریجترز و بیتون ) 2012( 1در مطالعه خود به بررسي رابطه بین سن و شادی پرداختهاند .در
حالي که اکثر روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که این دو متغیر رابطه زیادی با هم ندارند ،اما
آنها با تکیه بر ادبیات اقتصادی یک رابطهی  Uشکل را با حداقل میزان رضایت در سن متوسط
( )35-50تعیین کردند.
کردرو و همکاران )2016( 2در مطالعه خود به دنبال یک رویکرد نوآورانه مبتني بر رضایت
از زندگي هستند تا بتوانند تعیین کنند که چگونه افراد قادر خواهند بود منابع خود را به سطوح
باالتر از شادی تبدیل کنند .لذا با استفاده از یک رویکرد قوی ناپارامتری شرطي ،مجموعهای از
متغیرهای را که ميتوانند رضایت زندگي را تحت تأثیر قرار دهند ،در نظر گرفتهاند .نتایج بدست
آمده حاکي از آن است که بیشترین افراد سالم در رسیدن به شادکامي در کشورهای اروپای
شمالي و مرکزی زندگي ميکنند ،در حالي که افراد کمتر از حد متوسط در اقتصادهای انتقالي
آسیایي یافت ميشوند.
همکاران3

از جمله مطالعات انجام شده در زمینه نابرابری شادی ميتوان به کار بچتي و
( )2012اشاره کرد که بر افزایش نابرابری شادی در آلمان بین سالهای  1992تا  2007در مرکز
پایگاه اجتماعي و اقتصادی آلمان ( )GSOEPتمرکز کردهاند و به این نتایج دست یافتهاند که
اوالً ،روند نابرابری شادی عمدتاً به دلیل اثرات ترکیبي است ،در حالي که اثرات ضریبي ناسازگار
است .دوماً ،در میان اثرات ترکیبي ،آموزش و پرورش اثر ناکارایي را کاهش ميدهد ،در حالي که
تغییرات در شرایط بازار کار و ترکیب جمعیت شناختي به توزیع افزایش نابرابری شادی کمک
ميکند .سوماً ،افزایش نابرابری درآمدی نميتواند به عنوان یک فزاینده نابرابری شادی در نظر
گرفته شود ،در حالیکه افزایش درآمد متوسط منجر به کاهش آن ميگردد.
رام ( )2017برای نخستین بار رابطهی کوزنتس بین متوسط شادی و نابرابری شادی را در
یک مجموعه وسیعي از کشورها بررسي ميکند .نتیجه اصلي این مطالعه حاکي از آن است که در
هر مجموعه داده و در هر مدلي ،قاعدتاً یک رابطه  Uمعکوس شکل بین شادی و نابرابری آن
وجود دارد به طوری که در این رابطه بخش قابل مالحظهای از متوسط شادی در منطقه افزایش
نابرابری شادی قرار گرفته است.

1. Frijters and Beatton
2. Cordero, Jiménez and Jiménez
3. Becchetti, Massari and Naticchioni
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سنز و همکاران )2018( 1به محاسبه شاخص شادی جدیدی با تکیه بر پنج بعد توسعه،
آزادی ،همبستگي ،عدالت و صلﺢ پرداختهاند .شاخص شادی آنها باتوجه به رهنمودهای تنظیم
شده در گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد برای تعیین شاخصهای کیفیت ساخته شده
است و در مجموعهای شامل  13کشور اتحادیه اروپا با شاخص رضایت از زندگي کل محاسبه
شده توسط سازمان ملل ،مقایسه گردیده است .نتایج این مطالعه حاکي از آن استکه برای رسیدن
به حداکثر شاخص شادی ،سرمایهگذاری در آموزش ،تحقیق و توسعه ضروری است.
نعیم و همکاران )2020( 2در مطالعه ای به بررسي ارتباط بین شادی و نوسانات آینده در بازار
سهام پرداختهاند .آنها در این مطالعه از شاخص شادی مبتني بر توییتر به عنوان نماینده
احساسات سرمایهگذاران استفاده کردهاند تا بررسي کنند که آیا شادی بر نوسانات بازار آینده در
شاخصهای  VIXتأثیر ميگذارد .نمونه مورد مطالعه شامل بازارهای سهام عمده ایاالت متحده
آمریکا ،کانادا ،انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،هلند ،سوئیس ،ژاپن ،چین ،هنگکنگ ،هند ،برزیل ،کره
جنوبي و آفریقای جنوبي بودهاست .نتایج مطالعه نشان ميدهد که شادی بهطور قابلتوجهي
باعث نوسانات آینده کشورهای نمونه ميشود و یک رابطه غیرخطي بین احساس شادی سرمایهگذار
و نوسانات آینده بازار سهام وجود دارد.
عموماً مطالعات داخلي صورت گرفته در حوزه شادی به بررسي تأثیر یک سری از عوامل بر
شادی پرداخته است و در این بین مطالعات فراواني تأثیر سرمایههای اجتماعي ،فرهنگي و
اقتصادی را بر شادی سنجیدهاند.
دهقاني و همکاران ( )1391به بررسي تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی پرداختهاند و با توجه
به اهمیت باالی شادی و تأثیر سرمایه اقتصادی بر آن در بین قشر جوان ،جامعه مورد نظر خود را
جوانان شهر بابلسر در نظر گرفتهاند .در این تحقیق پیمایشي  380نفر از افراد  15تا  29سال به
طور تصادفي انتخاب شدهاند و یافتههای حاصل از تحلیل چندمتغیره حاکي از آن است که رابطه
متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل و تحصیالت با شادی معنادار نیست در حالي که متغیرهای
سرمایه اقتصادی و اشتغال با شادی رابطه معناداری دارند ولي تنها  7درصد از میزان شادی را
تبیین ميکنند.
محمدیان و همکاران ( )1394معتقدند افزایش شادی در جامعه سبب افزایش سطﺢ
بهرهوری و درنتیجه رشد اقتصادی و رفاه باالتر خواهد شد .بر این اساس در این مقاله عوامل
اجتماعي ـ اقتصادی مؤثر بر شادی را موردبررسي قرار دادهاند .به این منظور از متغیرهای درآمد
سرانه ،نرخ بیکاری ،امیدبهزندگي ،متوسط سالهای تحصیل و محدودیتهای مذهبي و
1. Sanza, Casellesb, Micóc and Solerc
2. Naeema, Faridb, Ballia and Shahzadd
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تخمینزن  GLSو اطالعات مقطعي  61کشور در سال  2010استفاده کردهاند .نتایج حاکي از
وجود یک رابطه خطي بین درآمد سرانه و شادی است بهگونهای که با افزایش درآمد ،شادی نیز
افزایش ميیابد .نرخ بیکاری اثر کاهنده و متوسط سالهای تحصیل نیز در سطﺢ معناداری
پایینتری نسبت به سایر متغیرهای مدل ،اثر مثبت بر شادی دارد.
جعفری ( ،)1395در مطالعهای به سنجش عوامل مؤثر بر شادماني در  30کشور اسالمي
منتخب در دوره زماني  2007-2014پرداخته است .به این منظور از متغیرهای درآمد سرانه ،نرخ
تورم ،نرخ بیکاری ،امید به زندگي و شاخصهای محدودیتهای مذهبي و روش گشتاورهای
تعمیم یافته استفاده شده است .نتایج اصلي این مقاله حاکي از آن است که در کشورهای مورد
مطالعه ،الف) با افزایش درآمد سرانه ،شادی نیز افزایش ميیابد .ب) بیکاری و تورم اثر کاهنده بر
شادی دارند و شدت اثرگذاری منفي نرخ بیکاری بر سطﺢ شادماني نسبت به نرخ تورم بیشتر
است .ج) افزایش محدودیتهای دولت و خصومتهای اجتماعي به عنوان شاخصهای اندازهگیری
محدودیتهای مذهبي ،با شادی کمتری همراه شده است .د) امید به زندگي با اثرگذاری مثبت،
بیشترین تأثیر را بر میزان شادماني داشته است.
جلیلي کامجو و نادمي ( )1397تأ ثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ایران را ارزیابي
نمودهاند .نتایج کار آنها نشان ميدهد که نابرابری توزیع درآمد تأثیر غیر خطي -آستانهای بر
نابرابری شادی دارد بهطوریکه نظریه هرم معکوس مازلو مبني بر تأثیر نابرابری درآمدی در
مقاطع باالی هرم معکوس بر شادی تأیید شدهاست .همچنین آنها بر اساس نتایج این مطالعه
دریافتند که سیاستگذاران به منظور کاهش نابرابری شادی به حد آستانه  0/416بر ضریب جیني
توجه نمایند و در صورت افزایش نابرابری توزیع درآمد بیش از حد آستانه مذکور با سیاستهای
بازتوزیعي درآمد ،موجبات بهبود توزیع شادی در جامعه را فراهم نمایند.
میکائیلي و همکاران ( )1398در مطالعه خود به دنبال پاسخ به این سؤال بودهاند که میزان
اثرگذاری متغیرهای اجتماعي :سرمایه اجتماعي (اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي و مشارکت
اجتماعي) و متغیرهای اقتصادی( :بیکاری و درآمد) بر شادی جمعیت فعال شهر تهران تا چه
اندازه است .بر اساس نتایج این مطالعه ،بین انسجام اجتماعي ،مشارکت اجتماعي و اعتماد
اجتماعي ،میزان درآمد خانوار و سن با شادی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین بین
میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،جنسیت و وضعیت تأهل افراد با شادی رابطه معناداری وجود
ندارد  .در نهایت مدل تحلیل مسیر نشان داد که انسجام اجتماعي ،مشارکت اجتماعي ،اعتماد
اجتماعي و میزان درآمد خانوار اثر مثبت معناداری بر شادی افراد داشته و این متغیرها قادر بودهاند
 34درصد از واریانس کل تغییرات شادی را تبیین کنند.
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بررسي ادبیات نظری و مطالعات تجربي انجام شده ،نشان ميدهد که تاکنون مطالعهای که
شاخص شادی را برای ایران بهتفکیک استانها در چارچوب یک روش علمي انجام دهد ،صورت
نگرفته است .لذا اولین تمایز مطالعه حاضر با سایر مطالعات انجام شده داخلي و خارجي این است
که با بهرهگیری از شاخصهای شادی ناخالص ملي ،متغیرهای قابل دسترس و متناظر با آنها
تهیه و برای  30استان ایران طي یک دوره زماني  11ساله با استفاده از روش رتبهبندی تاپسیس
انجام شده است .این روش دارای قابلیت رتبهبندی استانها براساس اولویتبندی حداقل و
حداکثر ایدهآلها است .تمایز بعدی در بررسي نابرابری توزیع شادی در استانها ميباشد که با
استفاده از دو روش حداقل مربعات معمولي ( )OLSو حداقل مربعات پایدار ( )RLSکوزنتس
شادی مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

روششناسی پژوهش و معرفی متغیرها
معرفی روش تاپسیس( 1جهت محاسبه و رتبهبندی میزان شادی در استانهای ایران)
مدل تاپسیس توسط هوانگ و یون در سال  ،1981پیشنهاد شد .این مدل یکي از بهترین
مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه است .در این روش  mگزینه به وسیله  nشاخص ،مورد
ارزیابي قرار ميگیرد .همچنین عالوه بر در نظر گرفتن فاصله یک گزینه 𝑖𝐴 از نقطه ایدهآل،
فاصله آن از نقطه ایدهآل منفي هم در نظر گرفته ميشود .بدان معني که گزینه انتخابي باید
دارای کمترین فاصله از راهحل ایدهآل بوده و در عین حال دارای دورترین فاصله از راهحل ایدهآل
منفي باشد .واقعیات زیربنایي از این روش بدین قرار است:
الف) مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت افزایشي (کاهشي) باشد (هرچه 𝑗𝑖𝑟 بیشتر،
مطلوبیت بیشتر و برعکس) که بدان صورت بهترین ارزش موجود از یک شاخص نشاندهنده
ایدهآل آن بوده و بدترین ارزش موجود از آن مشخصکننده ایدهآل منفي برای آن خواهد بود.
ب) فاصله یک گزینه از ایدهآل (ایدهآل منفي) ممکن است به صورت فاصله اقلیدسي و یا
به صورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطي محاسبه گردد ،که این امر بستگي به نرخ تبادل و
جایگزیني در بین شاخصها دارد.
در این مقاله برای رتبهبندی نهایي شاخص شادی استانها از این الگوریتم استفاده شده
است .حل مساله با این روش مستلزم طي شش گام به شرح زیر است:
 -1تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود به یک ماتریس بيمقیاس شده با استفاده از فرمول:

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

𝑛 𝑗 = 1,2, … 𝐽; 𝑖 = 1,2, … ,

𝑗𝑖𝑊
𝐽
√∑𝑗=1 𝑊𝑖𝑗2

= 𝑗𝑖𝑟

به دست آوردن وزنهای نرمال شده ماتریس تصمیم ،که به صورت زیر حاصل ميگردد.
()2

𝑉𝑖𝑗 = 𝑊𝑖 𝑟𝑖𝑗 ,

𝑛 𝑗 = 1,2, … , 𝐽; 𝑖 = 1,2, … ,

 -2تعیین راهحل ایدهآل مثبت و راهحل ایدهآل منفي:
() 3

} 𝐴+ = {𝑉1+ , 𝑉2+ , … , 𝑉𝑛+

()4

} 𝐴− = {𝑉1− , 𝑉2− , … , 𝑉𝑛−

بهترین مقادیر برای شاخصهای مثبت ،بزرگترین مقادیر و برای شاخصهای منفي،
کوچکترین مقادیر است و بدترین مقادیر برای شاخصهای مثبت ،کوچکترین مقادیر و برای
شاخصهای منفي بزرگترین مقادیر است.
 -3محاسبه اندازه جدایي (فاصله) یا به عبارتي به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا
ایدهآلهای مثبت و منفي براساس فرمولهای زیر:
()5

𝐽 𝑗 = 1,2, … ,

𝑑𝑖+ = √∑𝑛𝑗=1(V𝑖𝑗 − 𝑉𝑗+ )2

()6

𝐽 𝑗 = 1,2, … ,

𝑑𝑖− = √∑𝑛𝑗=1(V𝑖𝑗 − 𝑉𝑗− )2

 -4تعیین نزدیکي نسبي ( 𝑖𝐶𝐶) یک گزینه به راهحل ایدهآل با استفاده از فرمول زیر:
()7

𝑑−

𝑖
𝑑𝐶𝐶𝑖 = 𝑑+ +
−
𝑖

𝑖

 -5رتبهبندی گزینهها :در این مرحله نرخ نزدیکي نسبي هرکدام از گزینهها اولویت هر
گزینه مشخص ميشود ،به گونهای که گزینه دارای نرخ نزدیکي نسبي بزرگتر در اولویت باالتری
قرار ميگیرد (کو.)2016 ،1
 -4-2معرفی متغیرهای مؤثر در محاسبه میزان شادی برای استانهای ایران
باتوجه به اینکه این مطالعه برای استانهای ایران انجام شده است ،لذا بایستي متغیرهایي انتخاب
شود که عالوه بر در دسترس بودن برای همه استانها ،در طول دوره زماني موردنظر نیز به
صورت یکسان وجود داشته باشد .به این ترتیب ،متغیرهای زیادی را ميتوان یافت که نشاندهنده

1. Kuo
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میزان شادی باشد ولي با توجه به محدودیت استانها و دوره زماني ناگزیر از متغیرهای زیر
استفاده شده است.
سالمت و بهداشت :یک زندگي طوالني و سالم که با شاخص امید به زندگي محاسبه ميشود.
امید به زندگي یک شاخص آماری است که نشان ميدهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر
است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال ميتواند توقع داشته باشد زنده بماند.
هرچند از نظر تکنیکي امید به زندگي به عنوان زمان مورد اتتظار باقیماندهی زندگي تعریف شده
و مي تواند برای هرسني محاسبه شود اما در اغلب موارد به معنای امید به زندگي در هنگام تولد
است .هرچه شاخصهای بهداشتي و همچنین درماني بهبود یابد امید به زندگي نیز افزایش
خواهد یافت و از این رو این شاخص یکي از شاخصهای سنجش شادی در استانها است.
همچنین دادههای مربوط به امید به زندگي با استفاده از فرمول زیر محاسبه شدهاست:
𝑅𝐷𝐶)ELI = 81.0590(0.96978
𝐷
× 1000
𝑃

= 𝑅𝐷𝐶

در این فرمول  Dتعداد مرگ و میرهای جامعه در یک سال و  Pمیانگین جمعیت در همان
سال است (هادی زنور .)1388 ،دادههای مربوط به تعداد مرگ و میر از سازمان ثبت احوال کشور
و جمعیت از مرکز آمار تهیه شدهاست.
تحصیالت و آموزش :تحصیالت به افراد اجازه ميدهد تا به اهداف و خواستههایشان زودتر
دست پیدا کرده و یا با تغییرات اتفاق افتاده در دنیای اطرافشان بهتر تطابق یابند .شاخصي که
برای این متغیر در نظر گرفته شده ،نسبت مجموع دانشآموزان و دانشجویان هر استان به کل
تعداد دانشآموزان و دانشجویان کشور است که به صورت درصد محاسبه شده است .دادههای
مربوط به این متغیر از فصل آموزش در سالنامههای آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.
فرهنگ :یکي از مؤلفههای مؤثر در این شاخص ،مشارکتهای اجتماعي و فرهنگي است که با
افزایش میزان روابط اجتماعي و کارهای دستهجمعي بر میزان شادی مردم افزوده ميشود .تفریﺢ
و سرگرمي ،تأثیر زیادی بر همه جنبههای سالمتي و به خصوص آرامش رواني دارد .فواید تفریﺢ
بر شادماني را ميتوان تا حدودی به وسیله رضایتمندی اجتماعي توضیﺢ داد.
از جمله متغیرهای در دسترس این شاخص ،ميتوان به نسبت تعداد تماشاچیان سینما به
کل جمعیت هر استان و تعداد کتابخانههای عمومي به ازای هر صد نفر جمعیت اشاره نمود که در
برآورد شادی مورد استفاده قرار گرفتهاند .این دو متغیر به عنوان متغیرهای تفریﺢ و سرگرمي
تأثیر مثبتي بر شادماني مردم دارند .دادههای مربوط به این دو متغیر از فصل فرهنگ و
گردشگری در سالنامههای آماری مرکز آمار ایران گردآوری شده است.
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استفاده از زمان :یکي از متغیرهای مؤثر در استفاده از زمان ،تعداد ساعات کارکردن افراد است.
هرچقدر تعداد این ساعات کاهش یابد ،فرد بدون هدف بوده و به تدریج دچار ناراحتيهای روحي
و رواني خواهد شد .از آنجایي که دادههای این متغیر برای مقاطع مورد بررسي موجود نیست ،لذا
تالش شده است از پراکسي مشابه آن ،یعني معکوس تعداد بازنشستگان در هر استان استفاده
شود .به طوری که با افزایش تعداد بازنشستگان ،افراد آن جامعه بیشتر در معرض ناراحتيهای
ذهني قرار گرفته و میزان شادماني کاهش ميیابد (موسایي .)1383 ،در این مطالعه نرخ
بازنشستگي به صورت نسبت تعداد بازنشستههای هر استان (شامل بازنشسته و از کارافتاده) بر
بازنشستههای کل کشور محاسبه شده است .به دلیل آنکه رابطه بازنشستگي و شادی منفي است،
لذا شاخص بدست آمده به صورت معکوس در محاسبات و رتبهبندی شادی قرار ميگیرد.
دادههای مربوط به این متغیر از گزارشهای سالیانه صندوق بازنشستگي کشوری موجود در
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي جمعآوری شده است.
حکمرانی خوب :حکمراني خوب شامل مؤلفههای بسیاری است که از بین آن ميتوان به
خدماترساني و عملکرد و کارایي دولت در فعالیتهای اقتصادی اشاره نمود .از جمله متغیرهای
در دسترس در این حوزه ميتوان به نسبت طول آزادراه و بزرگراه به کل راهها و نسبت تعداد
شهرهای گازرساني شده به کل شهرهای هر استان در بخش خدماترساني اشاره نمود .با بهبود
این بخش ميتوان انتظار داشت ،امکانات در دسترس افراد و خانوادهها تسهیل یافته و موجب
رفاه و آرامش آنها شود .اطالعات مورد نیاز برای بخش راهها از فصل حملونقل و خدمات
گازرساني از فصل نفتوگاز موجود در سالنامههای آماری مرکز آمار ایران بدست آمده است.
از سوی دیگر در بخش عملکرد دولت ميتوان به نرخ بیکاری و تورم اشاره نمود که دولت
در کنترل آن نقش بسزایي دارد .از جمله اثرات بیکاری ميتوان به افسردگي ،تشویش و نگراني،
از دست رفتن اعتماد به نفس و کنترل رواني اشاره نمود .به عالوه بیکاری از طریق فشارهای
اجتماعي ناشي از ارزش شمرده شدن کار در اجتماع نیز بر سطﺢ شادی و رفاه فرد بیکار مؤثر
است (فری .)2008 ،در مورد تورم نیز ميتوان انتظار داشت که افزایش این متغیر اثر منفي بر
سطﺢ شادماني داشته باشد .تورم موجب افزایش نگرانيها هم در بین قشرهای کمدرآمد و هم در
بین اقشار پردرآمد ميشود .نگراني گروههای درآمدی پایین ،به علت کاهش قدرت خرید و
نگراني گروههای درآمدی باال ناشي از تالش برای تشکیل سبدهای دارایي کمریسک است
(خورسندی و عليبابایي .)1395 ،لذا در این مطالعه از نرخ اشتغال و معکوس نرخ تورم در بخش
عملکرد دولت استفاده ميشود .اطالعات مربوط به نرخ تورم از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و
نرخ اشتغال از نتایج آمارگیری نیروی کار در مرکز آمار گردآوری شده است.
حیات جامعه :حیات جامعه همانطور که در مباني نظری به آن پرداخته شد ،شامل مؤلفههای
زیر است که در این مطالعه تالش شده است برای هر کدام متغیرها و شاخصهایي معرفي شود:
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حمایت اجتماعی :نابرابری درآمد (معکوس ضریب جیني) (افشاری و دهمرده )1393 ،و نسبت
تعداد افراد تحت پوشش بیمه اجتماعي در پایان هر سال به جمعیت هر استان (کردزنگنه و
همکاران .)1396 ،اطالعات مربوط به ضریب جیني از گزارشات مرکز آمار و بیمهشدگان تأمین
اجتماعي از فصل بهزیستي سالنامههای آماری گردآوری شده است.
خانواده :شاخص خانواده را ميتوان در دو متغیر نشان داد؛ نرخ طالق و بعد خانوار .طالق موجب
شرمساری ،استرس و سایر ناراحتيهای ذهني و رواني ميشود و در نتیجه یک رابطه منفي با
شادی دارد .بنابراین از معکوس آن در برآورد رتبهبندیها استفاده ميشود .نرخ طالق در این
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
خانوارهای پرجمعیت ميتواند در اختصاص درآمدها و هزینههای هر خانواده نقش مهمي داشته
باشد .به طوری که با افزایش بیشتر تعداد فرزندان ،دغدغههای تأمین معاش و هزینههای آنها
بیشتر شده و اثر منفي بر شادماني ميگذارد .البته ميتوان از زوایه دیگری نیز به موضوع نگاه
کرد که خانوارهای تک نفره بیشتر از سایر خانوارها در معرض انزوای اجتماعي قرار دارند و دچار
ناراحتيهای روحي و رواني قرار ميگیرند .ولي در این مطالعه به جنبه منفي آن بیشتر توجه شده
است و از معکوس متوسط تعداد افراد خانوار موجود در گزارشات بودجه خانوار بانک مرکزی
استفاده شده است.
قربانی جرم و جنایت :برای این مؤلفه از نسبت مجموع پروندههای مختومه در دادگاههای
عمومي و تجدیدنظر در هراستان به کل کشور استفاده شده است .ميتوان گفت که افزایش
پروندههای قضایي با هر علتي که در مراجع قضایي تشکیل ميشوند ،به دلیل بياعتمادی و نبود
شرایط اجتماعي ،اخالقي و فرهنگي مستحکم در بین افراد یک جامعه است ،لذا با از بین رفتن
سرمایههای اجتماعي در بین مردم ،فشارهای روحي و رواني بر افراد تشدید شده و اثر منفي بر
شادماني افراد دارد .لذا از معکوس این متغیر در برآوردها استفاده شده است .اطالعات مربوط به
این متغیر نیز از فصل امور قضایي سالنامههای آماری بدست آمده است.
تنوعزیستی و انعطافپذیری :از جمله مؤلفههای این بخش ميتوان به آلودگي (میزان انتشار
 ) CO2و مسائل شهری (نرخ شهرنشیني) اشاره نمود .آلودگي اثرات مخربي بر سالمتي جسمي
افراد ميگذارد و لذا با به خطر افتادن سالمتي ميتوان انتظار داشت که شادی افراد نیز کاهش
یابد .لذا در این مطالعه از معکوس میزان انتشار  CO2در هر استان استفاده شده است .از آنجایي
که هیچ آمار رسمي از انتشار  𝐶𝑂2برای استانهای کشور وجود ندارد ،لذا از مدل انتشار کربن بر
مبنای سوخت استفاده شده است (چانگ و همکاران2013 ،1؛ فالحي و حکمتي فرید.)1392 ،
1. Chang et al.
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()11

44

) = ∑ 𝐴𝑖𝑡 . 𝐶𝐶𝐹𝑖𝑡 . 𝐻𝐸𝑖𝑡 . 𝐶𝑂𝐹𝑖𝑡 . (12میزان انتشار 𝐶𝑂2

در رابطه ( A ،)11مصرف هر سوخت CCF ،مقدار کربن HE ،ارزش حرارتي COF ،کربن
44
اکسیداسیون و  12نسبت وزني مولکولهای  𝐶𝑂2به کرین ميباشد.
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
رضایت افراد از زندگي خودشان ميشود و تأثیر مثبتي بر شادی ميگذارد .نرخ شهرنشیني به
صورت نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت هر استان بدست ميآید .اطالعات این متغیر از
گزارشات مربوط به جمعیت مرکز آمار بدست آمده است.
استانداردهای زندگی :مؤلفههای مربوط به استانداردهای زندگي شامل؛ درآمد خانوار (تولید
ناخالص داخلي واقعي سرانه) ،دارایي و ثروت (تعداد خودورها) ،کیفیت مسکن (درصد واحدهای
مسکوني بادوام) ميباشد .لذا در این مطالعه از این شاخصها جهت برآورد رتبهبندی شادی
استفاده ميشود .درآمد ،دارایي و ثروت به علت ایجاد فرصت به دست آوردن کاالهای موردخواست
بشر و نیز به علت کسب شأن و جایگاه اجتماعي باالتر ،ميتواند موجب افزایش رفاه و شادی
شود .از طرف دیگر وجود مسکن بادوام موجب رفاه ذهني و شادی افراد ميشود.
اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلي از حسابهای منطقهای بدست آمده و باتوجه به
شاخص قیمت کاالها و خدمات استاني واقعي و در نهایت به صورت سرانه در محاسبات قرار
گرفته است .تعداد خودروها نیز از فصل حملونقل موجود در سالنامههای آماری گردآوری شده و
از نسبت تعداد پروانههای ساختماني صادرشده برای احداث ساختمان مسکوني -ساخته شده با
اسکلت فلزی یا بتون آرمه -به کل پروانههای ساختماني در هر استان به عنوان شاخصي از
مسکن بادوام و پناهگاه استفاده شده است که از فصل ساختمان و مسکن سالنامههای آماری
بدست آمده است.
معرفی معادله کوزنتس شادی
براساس مباني نظری ارائه شده و مطالعه رام ( ،)2017معادله ( )12به جهت بررسي رابطه
کوزنتس شادی در استانهای ایران برآورد ميشود .براساس مطالعه کوزنتس ( )1955ميتوان
گفت یک رابطه  Uشکل معکوس بین میانگین شادی و نابرابری شادی وجود دارد.
()12

در اینجا:

𝑖𝑢 𝑆𝐷𝑖 = 𝑎 + 𝑏(𝑀𝐸𝐴𝑁𝑖 ) + 𝑐(𝑀𝐸𝐴𝑁𝑖 )2 +
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𝑖𝐷𝑆 :نابرابری شادی در استانهای ایران است که به صورت انحرافمعیار مقدار شادی
بدست آمده در قسمتهای قبل در بازه زماني  1384-1394محاسبه شده است.
) 𝑖𝑁𝐴𝐸𝑀( :متوسط شادی در استانهای ایران که به صورت میانگیني از مقدار شادی در
بازه زماني موردنظر بدست آمده است.
 :(𝑀𝐸𝐴𝑁𝑖 )2توان دوم متوسط شادی به منظور بررسي رابطه کوزنتس
𝑖𝑢 :جمله خطا
𝑖 :نشاندهنده مقاطع برای  30استان کشور است.
الزم به ذکر است معادله ( )12به صورت مقطعي برای  30استان کشور و به صورت
میانگیني از سالهای  1384-1394مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ،به عبارتي ابتدا
متغیرها به صورت یک عدد از انحراف معیار و میانگین دادههای شادی طي دوره زماني موردنظر
بدست آمده و سپس برای  30استان به صورت مقطعي با یک دوره زماني میانگین مورد برآورد
قرار گرفته است.

یافتههای تجربی
نتایج حاصل از محاسبه میزان شادی در استانهای ایران
باتوجه به محاسبات قسمت ( )1-4میزان شادی در استانهای ایران به صورت جدول ( )2در طول
دوره زماني  1384-1394ارائه شده است .همچنین به جهت مشخصنمودن باالترین و پایینترین
استانها در برخورداری از میزان شادی ،نمودار برخي از این سالها نیز آورده شده است.
جدول شماره  :2میزان شادی در استانهای ایران
استان
آذربایجان شرقي
آذربایجان غربي
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحالوبختیاری
خراسان جنوبي
خراسان رضوی
خراسان شمالي
خوزستان

1384
0/116
0/088
0/099
0/304
0/118
0/090
0/810
0/117
0/035
0/222
0/054
0/193

1385
0/146
0/102
0/111
0/301
0/128
0/104
0/803
0/132
0/040
0/253
0/059
0/199

1386
0/135
0/097
0/100
0/272
0/127
0/125
0/792
0/130
0/040
0/231
0/127
0/189

1387
0/141
0/103
0/093
0/279
0/139
0/133
0/791
0/146
0/044
0/288
0/069
0/211

1388
0/123
0/090
0/091
0/263
0/137
0/119
0/811
0/144
0/048
0/284
0/064
0/195

1389
0/142
0/093
0/082
0/191
0/164
0/085
0/818
0/176
0/041
0/215
0/070
0/182

1390
0/138
0/115
0/096
0/258
0/191
0/143
0/770
0/180
0/085
0/344
0/065
0/231

1391
0/099
0/088
0/084
0/232
0/154
0/106
0/806
0/146
0/053
0/261
0/052
0/223

1392
0/104
0/083
0/080
0/186
0/164
0/114
0/799
0/150
0/057
0/248
0/043
0/154

1393
0/096
0/072
0/067
0/265
0/139
0/132
0/826
0/119
0/038
0/287
0/031
0/431

1394
0/110
0/074
0/075
0/247
0/132
0/150
0/832
0/117
0/052
0/361
0/040
0/141

150
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
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0/127
0/180
0/040
0/235
0/142
0/240
0/099
0/087
0/078
0/198
0/117
0/153
0/071
0/116
0/132
0/096
0/134
0/126

0/141
0/197
0/053
0/228
0/155
0/264
0/080
0/107
0/085
0/210
0/138
0/163
0/084
0/137
0/139
0/086
0/157
0/119

0/122
0/176
0/057
0/211
0/149
0/231
0/063
0/111
0/079
0/217
0/121
0/140
0/086
0/150
0/121
0/067
0/147
0/099

0/113
0/170
0/065
0/231
0/154
0/205
0/064
0/113
0/081
0/216
0/121
0/163
0/098
0/177
0/116
0/080
0/140
0/111

0/103
0/161
0/062
0/219
0/138
0/218
0/069
0/112
0/069
0/194
0/122
0/156
0/089
0/186
0/130
0/092
0/119
0/106

0/099
0/089
0/117
0/249
0/109
0/161
0/117
0/109
0/076
0/187
0/128
0/214
0/102
0/282
0/087
0/074
0/162
0/099

0/118
0/159
0/084
0/246
0/110
0/255
0/084
0/139
0/072
0/238
0/147
0/225
0/156
0/219
0/106
0/097
0/169
0/165

0/086
0/132
0/059
0/196
0/089
0/209
0/065
0/100
0/054
0/194
0/099
0/120
0/085
0/139
0/083
0/075
0/115
0/097

0/089
0/104
0/055
0/223
0/086
0/127
0/060
0/094
0/056
0/203
0/100
0/113
0/087
0/142
0/094
0/071
0/107
0/130

0/068
0/118
0/042
0/242
0/097
0/178
0/092
0/084
0/061
0/168
0/109
0/112
0/075
0/152
0/089
0/073
0/096
0/111

0/086
0/122
0/027
0/288
0/084
0/157
0/084
0/088
0/057
0/168
0/092
0/082
0/070
0/138
0/076
0/074
0/096
0/123

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج جدول ( )2نشان ميدهد که استان تهران در طول دوره زماني  1384-1394باالترین
میزان شادی و و رتبه نخست را در محاسبه شاخص شادی در میان استانهای کشور به خود
اختصاص داده است .باتوجه به انتخاب متغیرهای مؤثر در شادی این انتظار ميرفت که پایتخت
کشور به عنوان شادترین استان انتخاب شود .به دلیل اهمیتي که به مرکز کشور در خصوص
متغیرهای اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي داده ميشود و امکانات الزم جهت رفاه مردم در پایتخت
کشور فراهم است ،لذا بدیهي بود که تهران به عنوان شادترین استان انتخاب نشود .در رتبههای
بعدی اصفهان ،قم ،فارس قرار دارند که با توجه به صنعتي بودن این استانها و برخورداری از
امکانات معیشیتي مناسب ،میزان رفاه ذهني و شادی نیز افزایش ميیابد.
از سوی دیگر ،اغلب استانهای مرکزی کشور در رتبههای باالی شادی قرار گرفتهاند که
این موضوع نشان از تمرکززایي شادی در نواحي مرکزی کشور است ولي پایینترین رتبهها
مربوط به استانهای خراسان شمالي ،خراسان جنوبي و سیستانوبلوچستان است که به جهت
عدم برخورداری از امکانات رفاهي متناسب با سایر استانها از شادی و رفاه ذهني پایینتری
برخوردار هستند .رابطه مثبت بین رشداقتصادی و شادی نیز در این رتبهبندی کامال مشهود است،
به طوری که در استانهای مرکزی به دلیل تسهیل امکانات و باال بودن متغیرهای اقتصادی،

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه وبویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و…
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان…
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه…
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
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اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي ،میزان رشد اقتصادی و در نتیجه برخورداری از امکانات رفاهي
ذهني و شادی نیز افزایش ميیابد.

0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

نمودار شماره  :1رتبهبندی میزان شادی در استانهای ایران (سال )1384

1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

152

دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه ،سال دهم ،پاییز و زمستان 1400

شکل شماره  :1میانگین شاخص شادی در استانهای ایران طی دوره زمانی 1384-1394

 -5-2نتایج حاصل از برآورد معادله کوزنتس شادی
مطابق با معادله ( ،)12ميتوان بین شادی و نابرابری حاصل از آن ،یک رابطه  Uشکل معکوس
براساس مباني نظری رابطه کوزنتس برقرار نمود .به جهت بررسي دقیق نتایج و اطمینان از
صحت آنها ،معادله ( )12را به دو روش حداقل مربعات معمولي ( )OLSو حداقل مربعات پایدار
( )RLSبرآورد شده است و نتایج حاصل از برآورد هر دو روش در جدول ( )3ارائه شده است.
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جدول شماره  :3برآورد معادله کوزنتس شادی در استانهای ایران (متغیر وابسته :نابرابری شادی)
متغیرها
متوسط شادی
توان دوم متوسط شادی
عرض از مبدأ

R2
Adjusted- R2
2
𝑊𝑅
2
𝑊𝑅Adjusted-
2
𝑁𝑅

رگرسیون حداقل مربعات معمولي
()OLS
* 0/2497
()0/0001
-0/2814
()0/0001
-0/0010
()0/0701
آزمونهای تشخیص و درستي مدل
0/8513
0/8107
-

رگرسیون حداقل مربعات پایدار
()RLS
0/2196
()0/0000
-0/2476
()0/0000
0/0013
()0/0255
0/8333
0/8293
0/7449
0/7441
1848/542
()0/0000
-

1/7855
D.W Statistic
11/1068
F-Statistic
()0/0000
0/6089
LM Test
()0/5518
2/0614
Heteroscedasticity
Test
()0/1468
1/7091
0/3170
Jarque-Bera
()0/2410
()0/6604
0/5525
Ramsey Test
()0/5853
*اعداد سطر اول نشاندهنده ضریب متغیر موردنظر و اعداد داخل پرانتز احتمال آن را نشان ميدهد.
منبع :یافتههای پژوهش

در روش حداقل مربعات پایدار ( ،)RLSآمارههای  R2و ̅ 2Rبه شدت به انتخاب نوع تابع
حساس هستند .مطالعات نشان ميدهد که این آمارهها ممکن است به سمت باال تورشدار باشند،
لذا در این روش آمارههایي (  )𝑅̅𝑊2 ،𝑅𝑊2برآورد ميشود که معیار بهتری برای متناسب شدن نسبت
به  R2هستند .برای مثال ميتوان گفت که در محاسبهی  𝑅𝑊2از مقادیری استفاده ميشود که
تابعي از مقدار باقيماندهها هستند (هابر .)734 ،1981 ،مقادیر باالی این آمارهها در معادله
برآوردی نشان دهنده قدرت باالی توضیﺢدهندگي متغیرهای مستقل است .آماره  𝑅𝑁2یک نوع
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مقاوم از آماره والد است که فرضیهی آن دال بر صفر بودن تمام ضرایب ميباشد و برای
محاسبهی آن از فرم درجه دوم آزمون والد استفاده ميشود .نتایج این آماره حاکي از رد قوی
فرضیه صفر مبني بر صفر بودن ضرایب ميباشد و لذا اعتبار ضرایب تأیید ميشود.
در روش حداقل مربعات معمولي ( )OLSنیز ،نتایج آزمون دوربین واتسون دال بر عدم وجود
خودهمبستگي مرتبه اول ین جمالت خطا ميباشد .جهت حصول اطمینان از برقراری فرض
کالسیک ميتوان از آمارههای تشخیص مرتبط استفاده نمود .فرضیه صفر این آزمونها مبني بر
عدم وجود خودهمبستگي ،ناهمساني واریانس ،عدم تورش تصریﺢ و نرمالیتي را نميتوان رد کرد
و مدل برآوردی فروض کالسیک را تأمین ميکند.
نتایج حاصل از برآورد هر دو روش نشان ميدهد که یک رابطه  Uشکل معکوس بین
شادی و نابرابری آن وجود دارد .به عبارتي در ابتدا به دلیل ایجاد موقعیتهای رفاهي و آرامشي
در یک گروه خاص از جامعه ،فرد احساس شادی بسیاری نموده و نابرابری شادی افزایش ميیابد
ولي با گذشت زمان و به دنبال ایجاد موقعیتهای رفاهي برای کل اعضای جامعه ،این نابرابری
کاهش یافته و توزیع شادی در بین افراد یک جامعه یکسان و عادالنه خواهد شد .ميتوان گفت
در مراحل اولیه رشد اقتصادی ،به دلیل بهرهمندی عده کمي از افراد از امکانات رفاهي و
موقعیتهای ایدهآل زندگي ،توزیع شادی در بین افراد به صورت یکسان نبوده و نابرابری شادی
افزایش یافته است ،اما با ورود به دوران رشد اقتصادی و مراحل تثبیت آن ،از میزان این نابرابری
کاسته شده و ميتوان انتظار داشت عموم مردم از سطﺢ شادی یکساني بهرهمند شوند.
بنابراین ميتوان گفت استانهایي که در مراحل اولیه رشد اقتصادی و به تبع آن در مراحل
اولیه ای از میزان شادی در زندگي خود هستند ،حجم نابرابری شادی بیشتر است ولي به تدریج با
گذر از این دوران و فراگیر شدن موقعیتهای رفاهي ،نابرابری شادی در میان کشورها کاهش
یافته و ارتباط متقابل بین افراد از اهمیت بسزایي برخوردار ميشود.

نتیجهگیری و پیشنهادات
شاید بتوان گفت یکي از مهیجترین و جالبترین تغییرات در علم اقتصاد ،حداقل در سالهای
اخیر ،معرفي ایدهای به نام شادی بوده است .در گذشته بسیاری از اقتصاددانان نئوکالسیک برای
اندازهگیری رفاه فردی بیشترین توجه خود را بر ثروت ،دارایي ،مصرف و یا کل پول موجود در
دست فرد معطوف ميکردند .ولي امروزه ،مفهومي به نام شادی در مقایسه با مفاهیم رفاه مادی،
جایگاه مناسبي در تحلیلهای رفاهي بین اقتصاددانان پیدا کرده است.
در این مطالعه تالش شده است با استناد به مؤلفههای شادی ناخالص ملي ،متغیرهای
متناظر با آن را برای استانهای ایران تهیه و میزان شادی را در بین استانهای کشور طي دوره
زماني  1384-1394با بهرهگیری از تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره و روش تاپسیس محاسبه و
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رتبهبندی کند .نتایج حاصل از رتبهبندی استانها نشان داد که استانهای مرکزی کشور به دلیل
برخورداری از امکانات رفاهي از میزان شادی باالتری نسبت به استانهای مرزنشین برخوردار
بودند و این نتیجه گویای تمرکززایي شادی در مرکز کشور است .به طوری که به طور متوسط
استانهای تهران ،کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به ترتیب رتبههای اول تا سوم در شادی را به
خود اختصاص دادهاند و پایینترین میزان شادی نیز به ترتیب در استانهای سیستانوبلوچستان،
خراسان جنوبي و کرمانشاه بدست آمده است .این نتایج نشان ميدهد که استانهای ذکرشده به
دلیل تفاوتهای بارز در متغیرهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي دارای شکاف و فاصله زیادی با
یکدیگر هستند و همین ناکارایي و عدم برخورداری از امکانات رفاهي و معیشتي باعث شده است
که برخي استانهای مرزنشین دارای پایینترین میزان شادی در کشور باشند.
از سوی دیگر ،به جهت بررسي وجود نابرابری در توزیع شادی در این مطالعه ،تالش شد با
استفاده از میانگین و انحرافمعیار میزان شادی بدست آمده ،رابطه کوزنتس شادی برای یک
دوره میانگین زماني و  30مقطع مورد آزمون قرار گیرد .که نتایج روشهای حداقل مربعات
معمولي و حداقل مربعات پایدار گویای رابطه  Uمعکوس بین شادی و نابرابری حاصل از آن بوده
است .به عبارتي ،در ابتدا به دلیل عدم برخورداری از امکانات معیشتي برای تمام گروههای
جمعیتي شاهد نابرابری در میزان شادی هستیم ولي با افزایش بیشتر شادی و توزیع امکانات
رفاهي بین تمام اقشار مردم ،این نابرابری کاهش یافته و عموم مردم از سطﺢ شادی یکساني
برخوردار خواهند بود .این دوره را ميتوان دوران طالیي رفاه ذهني مردم نامید چرا که نه تنها
حس نوعدوستي و همیاری در بین مردم زیاد هست بلکه اوضاع اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي
باثباتي برقرار خواهد بود که موجب پایداری شادی در بین مردم ميشود.
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر را ميتوان ارائه نمود:
 دولت مرکزی و به ویژه دولتهای محلي بایستي در تسهیل امکانات معیشتي و رفاهيتالش بسزایي نمایند .توجه به متغیرهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي نهادینه در هر استان
ميتواند در بهبود شادی مثمرثمر باشد .از آن جمله ميتوان به سیاستهای کاهش بیکاری و
ایجاد رشد اقتصادی در مناطق ،افزایش حمایتهای اجتماعي و تحکیم اصول فرهنگي رفاهي در
کشور اشاره نمود.
 سرمایهگذاریهای صورت گرفته در استانها صرفاً در مرکز کشور تجمع نیابد و دراستانهای مرزی کشور ورود و امکان جذب این سرمایهگذاریها فراهم شود .الزمه برقراری این
مورد ،تالش دولت مرکزی و دولتهای محلي در تمرکززدایي درآمدها و مخارج هر استان است.
افزایش نابرابری شادی در کشور ميتواند ناشي از عدم تعریف درست و پایهای از شادی
باشد .لذا بایستي در کنار بهبود خدمات اجتماعي و شرایط اقتصادی به مسأله فرهنگ شادی و
استفاده درست از امکانات رفاهي در قالب برنامههای فرهنگسازی توجه ویژهای شود.
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