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 چکیده
 یاصل هایرفاه از شاخص یراز شود؛یم یتلق یمهم و ضرور یبه رفاه امر گذارانسیاست و مردانتوجه دولت ایدر هر جامعه

 هایدر دوره یرفاه اقتصاد یتوضع ی. بررسشودیجامعه محسوب م یشرفتدر رشد و پ یدیتوسعه است و جزو عناصر کل
در جهت  یاقتصاد ریزانبه برنامه هایاستس ییو کارا یاثربخش یزانم از یرکود و رونق، ضمن آگاه ناپذیرمکرر و اجتناب

 یراندر ا یبر شاخص رفاه اقتصاد یتجار هایچرخه یرتاث ی. مطالعه حاضر با هدف بررسکندیبهتر کمک م گیرییمتصم
شده و با  ادهاستفاسبرگ  یرفاه اقتصاد یبی،سنجش رفاه از شاخص ترک یانجام گرفته است. برا 1359-1395دوره  یط

 یدر مدل یتجار هایچرخه یرتاث یتشاخص مشخص شد و درنها یناز ابعاد ا یکوزن مربوط به هر  ی،استفاده از روش دلف
از آن  یحاک یروش دلف هاییافتهبرآورد شده است.  یگرانش یوجوجست یتمبا استفاده از الگور یرانامتناسب با اقتصاد 
 دهد؛ینشان م برآورد مدل یجهشاخص است. نت ینابعاد چهارگانه ا ینوزن در ب ینباالتر یدارا یاقتصاد یتاست که مولفه امن

 هایرونق و رکود چرخه هایآن است که دوره یانگررند و بدا یبا شاخص رفاه اقتصاد یمیرابطه مستق ی،تجار هایچرخه
 است. دهش یراندر ا یمنجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصاد یببه ترت یتجار

 

 یتمالگور ی،روش دلف ی،تجار هایچرخه ی،شاخص رفاه اقتصادگان کلیدی: واژ

 .یگرانش یوجوجست
 JEL :E32, D63, I31,C61ی بندطبقه
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 مقدمه -1

ای  همند در سییطح فعالیتهای تجاری به نوسییانات مکرر قاعدهادبیات اقتصییادی، چرخهدر 
های تجاری در . این ویژگی به این معنی اسیییت که چرخهشیییودمیکالن اقتصیییادی اطالق 

شتر          شونده در بی ست، بلکه این تغییرات تکرار صادی نی سانات یک بخش خاص اقت مورد نو
ویت اسییت و شییامل رونق، اوج، حضیییض و رکود   های اقتصییاد در یک زمان قابل ربخش

گیرد و از نظر طول زمان، شدت  است که اطراف مسیر رشد بلندمدت اقتصادی صورت می      
ادی تحت  های اقتصیییو دامنه با یکدیگر متفاوت هسیییتند. چنین تغییراتی در سیییطح فعالیت 

های  ا دورهشیییک این نوسیییانات که بشیییوند. بیهای تجاری نامیده میعنوان ادوار یا چرخه
د. های مختلف انسییانی تاثیرگذار هسییتنرکود و رونق همراه هسییتند بر کیفیت زندگی گروه

رده کارباقتصیادی به  -های رفاه اجتماعیاین اصیطالح در سیطح کلی تحت عنوان شیاخص   
شناخت کیفیت زندگی جمعیت   می شاخص   شود. با  ستفاده از  ی رفاهی  هاهای گوناگون با ا
های مختلف زندگی این افراد و تخصیییص منابع ه خدمات مناسییب با جنبهتوان برای ارائمی

 ها به چارچوب مناسبی دست یافت. موردنیاز برای برطرف کردن نیازهای آن
سیاسی است به تناسب رکود و یا       -اقتصادی  -رفاه که یک مفهوم چندوجهی اجتماعی

یری و گهایی برای اندازه  گیرد؛ از این رو، اتخاذ روش تاثیر قرار می ق تولید ملی، تحت  رون
کی  های تهای اقتصادی است. استفاده از شاخص     های سیاست  ترین مقولهپایش رفاه از مهم

شور نمایش دهد؛ از    همچون تولید ناخالص داخلی نمی صویری جامع از رفاه یک ک تواند ت
شاخص این رو، عالقه به  ستفاده   های ترکیبی در دههکاربرد  ست. ا   های اخیر افزایش یافته ا

به عنوان راه  های مختلفی را لحاظ می  از شیییاخص ترکیبی که جنبه    ظور  حلی برای منکنند 
 کردن این عوامل پیشنهاد شده است.  

، تاثیر  1گیری شیییاخص رفاه اقتصیییادی اسیییبرگ پژوهش حاضیییر سیییعی دارد با اندازه
ی را بر شییاخص رفاه اقتصییادی در ایران مورد بررسییی قرار دهد و در این    های تجارچرخه

 استفاده شده است.  2وجوی گرانشییابی الگوریتم جستراستا از روش بهینه
های هوش جمعی  وجوی گرانشییی جدیدترین عضییو خانواده الگوریتمالگوریتم جسییت

 فته شییده اسییت. طبق قانون اسییت که از قوانین جاذبه میان اجرام و حرکت نیوتنی الهام گر
  
1- Osberg 

2- Gravitational Search Algorithm 
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ها را به سیییمت خود جذب     جاذبه نیوتن، هر جسیییم به اجسیییام دیگر نیرو وارد کرده و آن    
واهد  تر باشند، تاثیر این نیرو بیشتر خ  تر و نزدیککند. به وضوح هرچه این اجسام بزرگ  می

 درک بود. در نتیجه هر جسییم با اسییتفاده نیروی جاذبه، محل و مقدار جرم سییایر اجسییام را 
ای برای تبادل اطالعات اسیییتفاده  توان از این نیرو به عنوان رسیییانهخواهد کرد؛ بنابراین، می

های موردنظر موقعیت اجرام در فضای مساله هستند )دهباشیان      کرد. در این الگوریتم، پاسخ 
 (. 1389و ظهیری 

مه و مبانی  مقدبا توجه به آنچه ارائه شد، به منظور دستیابی به هدف پژوهش پس از بیان   
بیان  روش تحقیقدر ادامه، شیییود و نظری تحقیق به مروری بر مطالعات پیشیییین پرداخته می

خواهد شد. سپس مدل متناسب با اقتصاد ایران مطرح شده و پس از تخمین مدل در قسمت        
 آخر به نتایج و پیشنهادهای حاصل از این مطالعه پرداخته خواهد شد. 

 

 مبانی نظری  -2
 های تجاریخهچر -2-1

یه  خه      اولین نظر با چر طه  کل   های ها در راب جاری، سیییی یه های برون ت ها،  زا بود. این نظر
زای ایجاد شیییده در طبیعت مانند شیییرایط های برونهای تجاری را به سیییایر چرخهچرخه

به خود می       جوی و آب و هوا مربوط می به نو که این شیییرایط  ند  حت   دان ند ت تاثیر   توا
بیعی  های طها بر این باورند که پدیدهدهنده این نظریهقتصییاددانان ارائهسییتارگان باشیید. ا 

لمس مانند محصیییوالت کشیییاورزی و یا ییرقابل لمس مانند          توانند بر چیزهای قابل    می
شود. حاالت و روحیات مردم تاثیرگذار باشد که خود باعث ایجاد نوسانات در اقتصاد می

نان، از آنج     پدیده   براسیییاس نظر این اقتصیییاددا ماهیت       ا که این  ها دارای یک طبیعت و 
صادی  چرخه ستند، بنابراین، به وجود آورنده چرخه اقت (. پس از 1394اند )گلخندان، ای ه

ه تجاری و چگونگی انتقال نوسانات ب هایآن، نظریات مختلفی درباره علل پیدایش چرخه
ست. اما می     دیگر بخش شده ا صادی ارائه  ساس نوع   هایتوان نظریههای اقت مذکور را برا

شوک شوک  شوک  ها در دو گروه  ضا و  ضه طبقه های طرف تقا بندی کرد های طرف عر
 (. 1395نسب، )جالیی و انصاری

ها و های مرتبط با شیییوکاختالف نظر بین مکاتب اقتصیییادی مختلف در مورد فرضییییه
ی  ار تجارادو»های جدید به دوشییاخه اصییلی؛ یعنی  کالسیییک .ها اسییتمکانیزم تکثیر آن
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  1شییوند. رویکرد ادوار تجاری پولی با نام لوکاستقسیییم می« ادوار تجاری حقیقی»و « پولی
ست. از آنجایی که در مدل    شده ا صورت عقالیی     عجین  سیک جدید انتظارات به  های کال

 ( را نوشت.1توان رابطه )گیرد، میشکل می
 

(1) Yt − YNt = α(pt − pt
e) 

 
فقط در   کندمیشییود، بیان لوکاس شییناخته می «یافلگیری»تابع عرضییه  که به( 1رابطه )

از ارزش انتظاری )عقالیی( آن؛ یعنی در واکنش   Pواکنش به انحراف سیییطح قیمت واقعی 
از سییطح طبیعی خود   (tYبینی نشییده سییطح قیمت اسییت که مقدار تولید )  به افزایش پیش

(NtY) به یک افزایش ییرقابل انتظار در سییطح   ؛ به این معنی که در پاسییخگیردفاصییله می
(. با وجود تاثیر قابل 1394، 2قیمت چنین اتفاقی به وقوع خواهد پیوسیییت )اسییینودان و وین

های پولی و اثرات آن بر  های جدید در رابطه با سییییاسیییت        کارهای کالسییییک     مالحظه 
آماری ای و های فرضیییهبا یکسییری بن بسییت 1982های تجاری، این الگو در سییال سیییکل

های جدید که تا به حال ماهیت  ای از طرفداران مکتب کالسیک مواجه شد. از این رو، عده 
 ها، ماهیت حقیقی دادند. دانستند، تغییر فکر داده و به چرخهها را پولی میشوک

کند نوسیییانات تصیییادفی بزرگی در نرخ     فرر مییقی حق یتجار  های  چرخه نظریه  
ط    ید وجود دارد. م کارای      تکنولوژی تول جاری، واکنش طبیعی و  یه، ادوار ت ابق این نظر

ست. از تمام داللت   صاد به تغییرات در تکنولوژی تولید موجود ا ار تجاری  ادو های نظریهاقت
رسد ظر میترین باشد. ییر قابل انکار به ندهندهحقیقی شاید بهینگی نوسانات اقتصادی تکان

سطح رفاه در رکود کمتر از زمان رونقی   ست. نظریه      که  شته ا شد که قبل از آن وجود دا با
،  3مانکیودهد )کینزی کاهش در رفاه را به وسیله شکست در هماهنگی اقتصادی توضیح می    

واند تتجاری میهایتا(. از آنجا که شییناخت ماهیت و چگونگی علل پدیدآورنده چرخهبی
ست    سیا ضدچرخه هادر اجرای  ستیابی  ی  صادی ک ای و کنترل آن و همچنین د ه  به ثبات اقت

از جمله ملزومات رشد پایدار است، نقش بسزایی داشته باشد، بخش قابل توجهی از ادبیات       
 های تجاری به بررسی علل ایجاد نوسان و چگونگی انتشار آن اختصاص یافته است.چرخه

  
1- Lucas 

2- Snowden and vane 

3- Mankiw 



 153    1399/ بهار 82وپنجم/ شماره سال بيستهاي اقتصادي ايران/ پژوهش علمی فصلنامه

 رفاه  -2-2

 طوفسیییاسییی مع -اقتصییادی -رفاه تعبیری اسییت که به یک وضییعیت چندجانبه اجتماعی
آن و ارتقا توانمندی کلیت   پذیری جامعه در قبالها، مسییئولیتشییود و حفظ شییان انسییانمی

(. دشواری   1382اساسی رفاه است )یزدانی،     های فردی و جمعی از اهدافجامعه در عرصه 
سیینجش رفاه اقتصییادی در این اسییت که ما را به پیدا کردن روشییی برای جمع کردن منافع  

د؛  کنافراد از یک نسییل ملزم می و های مختلفی افرادی از نسییلاجتماعی و اقتصییادی برا
های مختلف زندگی یک فرد و سطح مشخصی از درآمد ملی که ممکن است به قیمت سال

شتر به    صادی بی ضاوت درباره اینک   افزایش فقر و نابرابری و یا ناامنی اقت ست آید. ق ضع  د ه و
شده ب     ست یا خیر به وزن داده  شده ا سل جامعه بهتر  های آینده، ه درآمد جاری ، ارث بری ن

 (.1985نابرابری اقتصادی و ناامنی نسل فعلی بستگی خواهد داشت )اسبرگ، 
در   اقتصییادی -های ترکیبی رفاه اجتماعیهای اخیر عالقه به اسییتفاده از شییاخصدر دهه

شاخص        ست؛ زیرا  شد کرده ا   های تکی از جمله تولید ناخالصسطوح ملی و بین المللی ر
ساب دقیقی از ارزش پولی کاال و خدمات تولید        سرانه که ح سرانه و یا درآمد ملی  داخلی 

با وجود –دهد دسیییت میشیییده برای فروش در بازار برای یک کشیییور و در زمانی معین به
صاد    سیاری از اهداف اقت ستی  -اهمیت برای ب ستند که به تنهایی نمی دارای کا تواند هایی ه

توان به توزیع درآمد، امنیت  میها امعه باشیید. از جمله این کاسییتی دهنده رفاه یک جنشییان
شاره کرد؛ چراکه در تولیدناخالص      صادی، نادیده گرفتن کاال و خدمات خارج از بازار ا اقت

 شود.های پولی محاسبه میداخلی فقط فعالیت
تصادی   اق -های رفاه اجتماعیای تحت عنوان بررسی شاخص  ( در مطالعه1999) 1شارپ 

 کند:  کانادا انجام شد، دو دسته شاخص کلی را مطرح میسیاسیکه برای شبکه تحقیقات
سری شاخص  - صادی    2زمانیهای رفاهی  شاخص  3شامل: معیار رفاه اقت شرفت  ،  ،  4واقعیپی

  7زندگیاستانداردهای موسسه و شاخص  6جامعهسالمتی ، شاخص 5شاخص رفاه اقتصادی

  
1- Sharpe 

2- Time Series Indexes of Well-being 

3- Measure of Economic Welfare (MEW) 

4- Genuine Progress Indicator (GPI) 

5- Index of Economic Well-being (IEWB) 

6- Index of Social Health (ISH) 

7- Fraser Institute Index of Living Standards (ILS) 
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صادی  -رفاه اجتماعیی فراملیهاشاخص  - شاخص     1اقت سانی    شامل:  سعه ان شاخص 2تو  ،  
 .4و شاخص پیشرفت اجتماعی 3کیفیت زندگی

 

 IEWB5شاخص رفاه اقتصادی یا -2-2-1

و اندرو  6از دانشییگاه دالهوزی شییاخص رفاه اقتصییادی، نخسییتین بار توسییط الرس اسییبرگ
ستاندارد زندگی   شارپ  شد برای ک 7از مرکز مطالعات ا شاخص فرر  انادا مطرح  . در این 

جزء شامل: جریان مصرف موثرسرانه، تجمیع انباشت سرمایه       4شود که رفاه اقتصادی به   می
  تهبینی درآمد آینده، وابسییمولد، فقر و نابرابری در توزیع درآمدهای فردی و ناامنی در پیش

یک از این اجزا، وزن   ته  اسیییت و برای هر هد شییید   هایی در نظرگرف به       خوا جه  با تو که 
گذاری جامعه موردنظر متفاوت خواهند بود. بنابراین، شیییاخص رفاه اقتصیییادی را           ارزش

 ( در نظر گرفت.2توان به صورت رابطه )می
 

(2) IEWB = a1c + a2W+ a3E + a4S 

 
 Cهای اختصییاص یافته به هریک از ابعاد این شییاخص اسییت.   ها، وزنia(، 2در رابطه )

امل: جریان مصرفی شخصی بازاری، امید به زندگی و تغییرات در اندازه    جریان مصرف )ش  
ر  دهد. مصرف خانوا تاثیر قرار میخانوار( است که مقیاس اقتصادی مصرف خانوار را تحت   

وآمد، کاهش آلودگی ایجاد شده توسط    ای )از جمله هزینه رفتو کاالهای مصرفی واسطه  
صادفات خودرو  ست.    ها و جرم( خدخانوارها، ت ستمزد ا  Wمات دولت، ارزش کار بدون د

یه خالص فیزیکی از جمله موجودی مسیییکن،           موجودی ثروت شیییامل: موجودی سیییرما
وتوسیییعه، ارزش موجودی منابع طبیعی، موجودی سیییرمایه انسیییانی، میزان موجودی تحقیق

سید کربن         شار دی اک سبب انت ست به  بدهی خارجی و خالص تغییرات در ارزش محیط زی

  
1- Cross-national Indexes of Well-being 

2- Human Development Index (HDI) 

3- Quality of Life Index (QOL) 

4- Index of Social Progress (ISP)  

5- Index of Economic Well-being 

6- Dalhousie 

7- Centre for the Study of Living Standards 
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ست.   ضریب           Eا صورت  ست و به  شامل نابرابری درآمد ا شاخص بوده که  جزء نابرابری 
جینی برای درآمد پس از مالیات خانوار و شدت فقر است. شدت فقر، حاصلضرب نرخ فقر 

شان      شکاف فقر، ن شکاف فقر و  ست  در  درآمد  خط فقر و ینکه تفاوت بدهنده عمق فقر ا
جز ناامنی اقتصییادی که شییامل: بیکاری،     S بر خط فقر اسییت.  یمتقسیی  یرمتوسییط افراد فق 
ضی، بیوگی  سبت            مری سک بیکاری که با ن سن باال، ری شد(،  ست خانواده زن با سرپر )تنها 

که به -شود، میزان پوشش بیمه بیکاری، ریسک بیماری    اشتغال تقسیم بر جمعیت تعیین می  
صرف که به هزینه     صدی از درآمد قابل ت ص  صورت در سالمتی اخت اده اص دهای مربوط به 

سک فقر تک   تعریف می -شود می شدت فقر خانواده شود. ری های  والدینی با نرخ طالق و 
شییود. ریسییک فقر در سیین باال، تابعی از شییدت فقر جمعیت   تک سییرپرسییت مشییخص می

شاخص در نظر گرفته می       شرایط کافی و نه الزم که در تبیین این  ست.  شود به  سالخورده ا
 صورت زیر است:

 گریز است. تابع مطلوبیت ریسکفرد دارای  -

اش را از توزیع درآمد انداز درآمدآیندهتواند جریان درآمدی خودش و چشییمهر فرد می -
 اش ترسیم کند.واقعی

های ی نسلمانده براهر فرد تابع مطلوبیتی دارد که درآن، مصرف شخصی فرد و ارثیه باقی -
 گذاری است. آینده قابل ارزش

 بینی قرار دارد.های ییرقابل پیشتاثیر شوکخصی تحتجریان درآمدی ش -

لید  انداز بهینه را توطور خودکار نرخ پسهای دولتی همیشه به سرمایه و سیاست   بازارهای  -
 (.1998کنند )اسبرگ و شارپ، نمی

  دوم، شکل جبری شاخص رفاه   بخشبا توجه به تصریح مدل شاخص رفاه اقتصادی در    
 ( تبیین شده است.3صورت رابطه ) اقتصادی برای ایران به

 
(3) IEWB = a1cf + a2ps + a3ID + a4II 
 

 CFجزای شییاخص رفاه اقتصییادی عبارتند از: ا

 PSجریان مصییرف،  1

انباشییت سییرمایه  2

  
1- Consumption Flows 

2- Aggregate Accumulation of Productive Stocks 
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 IIنابرابری در توزیع درآمدهای فردی و  ID  1مولد،

 بینی درآمدهای آینده.ناامنی در پیش 2

 ( است.4ن پژوهش به صورت رابطه )الگوی مورد استفاده در ای
 

(4) IEWB = a1[(C + G + TR)(LE)]
+ a2[K + HC + NR + FDI − ED]a3[Gini]
+ a4[WWR + b(RHP)] 

 
 (آمده است.1اجزای شاخص رفاه اقتصادی در جدول )

 
 معرفی متغیرهای شاخص رفاه اقتصادی -1جدول

 معرفی متغیر نماد

C  (2010ثابتمخارج مصرفی سرانه نهایی خانوار)دالر 

G (2010مخارج مصرفی سرانه نهایی دولت )دالر ثابت 

TR (2010های انتقالی سرانه )دالر ثابتپرداخت 

LE امید به زندگی 

K (2010سرمایه ثابت ناخالص واقعی سرانه)دالر ثابت 

HC (2010موجودی سرمایه انسانی واقعی سرانه)دالر ثابت 

NR  (2010سرانه)دالر ثابتموجودی ثروت منابع طبیعی واقعی 

FDI (2010سرانه واقعی خالص جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی)دالر ثابت 

ED 
سید(             شار گاز کربن دی اک شی از انت ست)آلودگی نا سایش محیط زی سرانه هزینه اجتماعی واقعی فر

 (2010)دالر ثابت

Gini ضریب جینی 

WWR ایددست میرا به کل جمعیت به سال 15-65نسبت جمعیت  ریسک بیکاری است و از 

B 
درصد درنظر گرفته شده به این معنی که همه    100اند.سهم جمعیتی که در معرر ریسک بیماری واقع  

 افراد یک جامعه درمعرر خطر بیماری هستند

RHP 
صرف         سالمتی به درآمد قابل قابل ت صی کل برای  شخ سبت مخارج  )درآمدملی منهای مالیات( که  ن

 دهداقتصادی درمقابل بیماری را نشان میریسک امنیت 

ia وزن مربوط به هریک از ابعاد رفاه 

 
در این مطالعه سیییعی شیییده مبنای نظری الگو منطبق بر الگوی پایه بوده و از آن تبعیت         

  
1- Inequality in the Distribution of Individual Incomes 

2- Insecurity in the Anticipation of Future Incomes 
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ترین و شیییود. به دلیل عدم دسیییترسیییی به اطالعات برخی از متغیرها به ناچار از نزدیک             
شابه  ست. تمام متغیرها از        ترین جایگزین به مفهومم شده ا ستفاده  شده در الگوی پایه ا ارائه 

 .اندآمریکا و به صورت سرانه لحاظ شده 2010بانک جهانی استخراج و به قیمت ثابت 
 

 مروری بر مطالعات پیشین  -3
خص  طور مش به-های ضروری توسعه   با توجه به اهمیت موضوع رفاه به عنوان یکی شاخص  

های تجاری بر شییاخص رفاه را بررسییی کند، ای که تاثیر چرخهطالعهم -در مطالعات داخلی
موجود نیسییت؛ از این رو، در این بخش مروری بر مطالعات داخلی وخارجی در حوزه رفاه 

 شود.پرداخته می
-1382( در پژوهشییی روند رفاه را برای سییه برنامه توسییعه )1389حسییینی و صییمیمی )

دهد اسیییتفاده از درآمد ملی سیییرانه به عنوان       یج نشیییان میاند. نتا  گیری کرده( اندازه 1368
دهد. ابعاد امنیت اقتصییادی و شییاخص رفاه نرخ رشیید آن را بیشییتر از مقدار واقعی نشییان می

 مصرف از نرخ رشد بیشتری نسبت به ثروت و توزیع درآمد برخوردارند. 
ر مقوله رفاه  های استان زنجان را د ( وضعیت شهرستان   1390لطیفی و سجاسی قیداری )  

عه قرار دادند. برای تجزیه       مورد  TOPSISتحلیل اطالعات تکنیک     واجتماعی مورد مطال
های  دهنده نابرابری در مقوله رفاه اجتماعی در بین شهرستان  استفاده قرار گرفت. نتیجه نشان  

 استان زنجان است.  
رگ  سط اسب  ( شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی معرفی شده تو   1391بختیاری و همکاران )

سعه در دوره زمانی     شورهای در حال تو سبه و   2002-2007را برای منتخبی از ک مورد محا
دهد به طور متوسییط مراکش،  دهند. نتایج حاصییل از این مطالعه نشییان می مقایسییه قرار می

شاخص را دارا بوده     شترین مقدار و بنگالدش، کمترین میزان این  ست. ایران نیز ج بی ایگاه  ا
 اشته و در بین کشورهای مورد مطالعه در رتبه هشتم قرار دارد. مطلوبی ند
( به تخمین شیییاخص ترکیبی رفاه اجتماعی برای ایران 1393کمالی و همکاران )محققی

سال     پرداخته شاخص به  ساس به ترتیب بهترین و بدترین عملکرد این   1351های اند. براین ا
رفاه اقتصیادی در طول سیه برنامة    مرتبط بوده اسیت. شیاخص رفاه سین و شیاخص     1368و 

تغیییییری چندان نکرده است، امیییا شیییاخص ترکیبیییی رفیییاه   1382تا  1368توسعه؛ یعنی از 
اعی را بهتر تر، تغییرات رفاه اجتماجتمییییاعی به دلیل داشتن ابعاد و بیانگرهای بیشتر و متنوع  
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 دهد.نشان می
ادی را برای دو کشییور  شییاخص رفاه اقتصیی 2001( در سییال 2001اسییبرگ و شییارپ )

شان می آمریکا و کانادا مورد سنجش و بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آن   ادا دهد کانها ن
ست در           سبت به آمریکا تجربه کرده ا سرانه و ذخایر ثروت را ن صرف  سطوح کمتری از م

 صورتی که سطوح باالتری از برابری و امنیت اقتصادی را به خود اختصاص داده است.  
ستانزا ومو سانی ،      2005) 1ری و ک سرمایه؛ ان شارکت چهار نوع  سهم م ( در مطالعه خود، 

اخص  دست آوردن شاجتماعی، فیزیکی، طبیعی را در میزان رضایت از زندگی افراد برای به
های توسیییعه انسیییانی به عنوان  دهد شیییاخصکنند. مطالعه نشیییان میرفاه ذهنی بررسیییی می

یزیکی و شاخص خدمات زیست محیطی )به عنوان پراکسی پراکسی برای سرمایه انسانی و ف
درصییید از تغییرات   72از سیییرمایه طبیعی( فاکتورهای مهمی هسیییتند و هر دو با هم حدود 

 دهند.  شاخص رضایت از زندگی را توضیح می
یانگ    یامدهای تغییر در مدت زمان نوسیییانات را بر هزینه رفاهی             2015) 2شییییم و  ( پ

یل کرده  ها های تجاری گروه  چرخه  هارتی مختلف تحل با        ی م کارگران  فاهی  نه ر ند. هزی ا
سال      سبت به کارگران با مهارت باال از میانه  سط ن ست     1980مهارت متو شده ا به بعد کمتر 

در حالی که هزینه رفاه نسبی کارگران با مهارت پایین نسبت به کارگران با مهارت باال، باال   
 باقی مانده است. 

مدل       5201) 3چو و همکاران  عادل در  عدم ت فاهی  نه ر یا را      ( هزی عادل عمومی پو های ت
های تجاری دو اثر دارد؛ اثر نوسانات و اثر متوسط.    کنند نااطمینانی چرخهبررسی و بیان می 

ی  ها های فزاینده که شیییامل شیییوک     کند امکان افزایش رفاه با شیییوک    این مطالعه بیان می   
های تجاری حقیقی مطرح اسیییت، زمانی    هتکنولوژی هسیییتند همانند آنچه در ادبیات چرخ      

کنولوژی  های تکند از آنجایی که شوک شود که اثر متوسط مثبت باشد و بیان می   ایجاد می
ها آور نیستند پس ممکن است ایجاد آن  های تجاری همیشه برای رفاه زیان در ادبیات چرخه

 رفاه باالتری را نسبت به حالت پایدار به همراه داشته باشد.
گا  نل منتخبی از          2016) 4کی و تیواریمن پا یدار را برای  پا ( شیییاخص رفاه اقتصیییادی 

  
1- Vemuri and Costanza 

2- Shim and Yang 

3- Choe, et al. 

4- Menegaki and Tiwari 
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شورهای آمریکایی طی دوره   ست آوردند. آن به 1990-2013ک شاخص رفاه    د ساس  ها برا
ه  کنند. نتایج حاکی از آن اسییت کبندی میاقتصییادی پایدار کشییورهای آمریکایی را رتبه 

کانادا  پایدارترین کشورها هستند. در این بین، آمریکا ونا نیکاراگوئه، پایدارترین و تیرینیدا،
 به ترتیب هفتمین و نهمین رتبه را کسب کردند.

 

 هشروش پژو -4
 روش دلفی -4-1
شمگیر علوم و فنون            شتابان و چ شد  شوار در چند دهه اخیر و ر سایل پیچیده و د پیدایش م

ایی شییده اسییت که امکان هدر جوامع بشییری، موجب ایجاد، توسییعه و تکامل فنون و روش
سیدن به اتفاق نظرجمعی را فراهم می    ستفاده از دانش گروهی تا ر  ونآورد. یکی از این فنا

ساختاربندی روند ارتباط گروهی     سب دانش گروهی، دلفی نام دارد که یک روش برای  ک
ای  هددهد تا به مساله پیچی است و از این جهت موثر است که به افراد گروه این امکان را می  

گیرند یکار مکه باآن مواجه هسییتند، کنار بیایند. محققان بیشییتر در مواردی این روش را به
که نیاز به قضییاوت متخصییصییان و نظرات گروهی وسیییع اسییت که با مسییائلی از جمله عدم 

روش  نیاساس ا توافق و ناکامل بودن دانش، پراکندگی جغرافیای متخصصان همراه است.    
برخالف  نظرها اسییت. ینترصییائب یمتخصییصییان در هر حوزه علم  اسییت که نظر ینبر ا

یق که به کنندگان در تحقهای تحقیق پیمایشیی، اعتبار روش دلفی نه به تعداد شیرکت  روش
 (. 1386کننده در پژوهش بستگی دارد )پاشازاده، ان شرکتصاعتبار علمی متخص

این   ند.کاجتناب میمزیت اصلی روش دلفی این است که از مواجه مستقیم متخصصان      
ستیابی به یک دیدگاه  روش را می توان در مراحل گوناگون فرآیند یک پژوهش نیز مانند د

نظری برای پژوهش، گزینش متغیرها، تخمین مقدماتی روابط علی میان متغیرها و تعریف       
سکی ها بهسازه  صر چهار  2004، 1کار برد )اوکولی و پالو ضرایب عنا گانه  (. در این پژوهش 

شان طی             سب آرا و عقاید شگاهی و ک ستفاده از پانل نخبگان دان صادی با ا شاخص رفاه اقت
 دسییت آمده اسییت. تحقیق دلفی  همراحلی از طریق پرسییشیینامه تحت عنوان روش دلفی ب  

پس به شود و س  معموال با یک پرسشنامه که توسط تیم کوچکی طراحی شده است،آیاز می     
ه شدند،  ها برگشت داد شود. وقتی پرسشنامه   ه میتر از متخصصان فرستاد   یک گروه بزرگ

  
1- Okoli and Pawlowski 
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قرار  اند، مورد بررسی های خود بیان کردهها و دالیلی که متخصصان برای پاسخ   طیف پاسخ 
صه  ستاده می        گرفته، خال صان فر ص شده و برای متخ سی  صان اجازه دارند     نوی ص  شود. متخ

سخ  ساس نتایج گزارش تغییر دهند و نتایج در  پا ر دور دوم مورد ارزیابی قراهای خود را برا
های مخاطبین با موضیییوع     گیرد. بدین طریق در طول زمان و با پیشیییرفت کار، دیدگاه        می

مه می          ند ادا یافت. این فرآی تا اینکه اجماعی در مورد نظرات       مطروحه تطابق خواهد  بد  یا
 (. 1392اند )جوکار و همکاران، حاصل یا مشخص شود متخصصان به توافق نرسیده

عه  اند. جاماین پژوهش، اعضیای پانل از بین متخصیصیان رشیته اقتصیاد انتخاب شیده      در 
جدول )    ماری این تحقیق در  هت جمع   2آ مده اسییییت. این تحقیق ج ها از  آوری داده( آ

همراه نامه همکاری برای کاربران جسییته اسییت. لینک پرسییشیینامه به پرسییشیینامه آنالین بهره
تخصص رشته اقتصاد به عنوان اعضای تیم دلفی انتخاب      نفر م 35اینترنتی ارسال شده است.    

به محدویت         شیییده به توجه  ما  ند، ا هایی نظیر عدم دسیییترسیییی و عدم موافقت برخی از       ا
اند. در دور اول نفر موافقت خود را برای مشییارکت در دلفی اعالم داشییته 28متخصییصییان، 

ک مقایسییه زوجی  گانه شییاخص رفاه اقتصییادی در ی میزان اهمیت هریک از عناصییرچهار
 بررسی شده است.  

 
 مشخصات اعضای دلفی -2جدول 
 تعداد مرتبه علمی

 13 عضو هیات علمی دانشگاه
 3 دکترای اقتصاد

 7 دانشجوی دکتری اقتصاد
 5 کارشناس ارشد اقتصاد

 28 مجموع
 های پژوهشماخذ: یافته

 
 :آوری پرسشنامه و بررسی آرا، نتیجه به شرح زیر استاز جمع پس

درصد مصرف    56درصد انباشت ثروت،    35در مقایسه زوجی مصرف و انباشت ثروت،     -
 درصد ترجیح یکسان بین این دو، رای کسب کرده است. 9و 
درصد مصرف و    27درصد توزیع درآمد،   56درمقایسه زوجی مصرف و توزیع درآمد،    -

 درصد ترجیح یکسان بین این دو، رای کسب کرده است. 16
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درصیید  31درصیید امنیت اقتصییادی،   61زوجی مصییرف و امنیت اقتصییادی،   درمقایسییه -
 درصد ترجیح یکسان بین این دو، رای کسب کرده است. 6 مصرف و

درصیید  70درصیید انباشییت ثروت، 21در مقایسییه زوجی انباشییت ثروت و توزیع درآمد،  -
 درصد توزیع یکسان بین این دو، رای کسب کرده است. 9توزیع درآمد، 

سه زوجی انباشت ثروت و امنیت اقتصادی،     در مق - درصد   63درصد انباشت ثروت،    20ای
 درصد ترجیح یکسان بین این دو، رای کسب کرده است. 17امنیت اقتصادی، 

درصیید  65درصیید توزیع درآمد،  31درمقایسییه زوجی توزیع درآمد و امینت اقتصییادی،  -
 کسب کرده است. درصد ترجیح یکسان بین این دو، رای 4امنیت اقتصادی، 

 
 خالصه نتایج مرحله اول دلفی -3 جدول

 نسبت به
 کل

 مجموع متوسط
انباشت 
 ثروت

 مصرف
امنیت 

 اقتصادی
توزیع 
 درآمد

 های مولفه

IEWB 
 

 هایمولفه

 IEWB 
 توزیع درآمد - 477/0 111/2 333/3 92/5 97/1 35/0
 امنیت اقتصادی 097/2 - 032/2 15/3 27/7 43/2 43/0
 مصرف 47/0 492/0 - 600/1 56/2 86/0 15/0
 انباشت ثروت 300/0 317/0 625/0 - 24/1 41/0 07/0

 های پژوهشماخذ: یافته

 
( آمده اسییت به ترتیب بیشییترین ضییریب به امینت اقتصییادی،   3همانطور که در جدول )

ست. پس از تجزیه           شده ا سبت داده  شت ثروت ن صرف، انبا حلیل  وتسپس توزیع درآمد، م
ضرایب به  ر اولآرای دو شده و فقط         در دور دوم  ستاده  ضای پانل فر ست آمده برای اع د

دسییت آمده داشییت و سییایرین ضییرایب را تایید  یک نفر از اعضییا نظری مخالف با نتیجه به
کردند. به دلیل متفاوت بودن واحد هر یک از اجرا، متغیرهای موجود در این شیییاخص به          

ابراین، برای اجتناب از تورش شاخص رفاه به سمت   صورت عادی قابل جمع زدن نیستند، بن  
متغیرهای با محدوده باالتر از تکنیک استانداردسازی برای یکسان کردن واحد اجزا استفاده  

 ( صورت گرفته است.5(. استانداردسازی با استفاده از رابطه )2003، 1شده است )سالزمن
  
1- Salzman 
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(5) X − Xave
xmax

 

 
ترین داده است؛ این روش متغیرها را در   بزرگ avexها و وسط داده مت aveکه درآن منظور از 

کند. با توجه به اثر منفی ابعاد توزیع درآمد و امنیت اقتصیییادی بر بندی می( رتبه0-1فاصیییله )
راستا کردن جهت حرکت متغیرها در مدل این مقادیر ابتدا در   شاخص رفاه اقتصادی برای هم  

اند. در نتیجه در این رابطه، افزایش تمامی ابعاد به  مع شییده( ج2( ضییرب و سییپس با عدد )-1)
به همین جهت باتوجه به ضییرایب هر جزء و  اقتصییادی خواهد بود.منزله بهبود وضییعیت رفاه

آمد. بر این اسییاس پس از انجام   دسییت خواهد( به0-2مقدارآن، مقدارشییاخص در فاصییله ) 
ضی طبق رابطه )  شده و اعمال 6عملیات ریا صادی، روند    وزن ( داده  شاخص رفاه اقت ها برای 

 ( آمده است.1تغییرات اجزای چهارگانه شاخص با روند شاخص رفاه اقتصادی در نمودار )
 

 
 چهارگانه آن یو اجزا یروند شاخص رفاه اقتصاد-1نمودار 

 های پژوهشماخذ: یافته 

 
با  ر گرفته شییده(، جزء توزیع درآمد که با متغیر ضییریب جینی در نظ1براسییاس نمودار )

نوسییانات اندک، روند به نسییبت ثابتی را طی زمان پیمونده اسییت، متغیر انباشییت ثروت در  
ور  طای داشییته و بیشییترین نوسییان را طی زمان تجربه کرده و به زمان، تغییرات قابل مالحظه

سال        صرف از  ست. جزء م صعودی برخوردار بوده ا روندی  1379تا  1359کلی از روندی 

۰.۰۰
۰.۲۵
۰.۵۰
۰.۷۵
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مصرف  انباشت ثروت توزیع درآمد امنیت اقتصادی شاخص رفاه
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باثبات داشته، اما پس از آن، دارای سیر صعودی است. به صورت کلی همه اجزای  به نسبت  
اند، اما متغیر امنیت اقتصیییادی  چهارگانه روندی مشیییابه با شیییاخص رفاه در زمان طی کرده

همانطور که در نمودار نیز مشییخص اسییت در مقایسییه با اجزای دیگر، بیشییترین انطباق را با 
زمانی مورد بررسی داشته است. پس از اینکه مقدار شاخص      شاخص رفاه اقتصادی در دوره   

صادی در   سنجش چگونگی تاثیر چرخه   سال برای ایران به  36رفاه اقت ست آمد. برای  های  د
وجوی گرانشییی در دو فرم خطی و تجاری بر شییاخص رفاه اقتصییادی از الگوریتم جسییت  

ستفاده می  شبیه  نمایی ا شده با   شود. تابع خطی و نمایی  ست سازی  وجوی  روش الگوریتم ج
 گرانشی در ادامه ارائه شده است.

 

 گرانشیوجوی سازی جستالگوریتم بهینه -4-2

شییود. در این  سییازی اسییتفاده می وجوی گرانشییی در حل مسییائل بهینه از الگوریتم جسییت
های مورد نظر موقعیت اجرام در فضای مساله هستند، میزان اجرام نیز با توجه  الگوریتم پاسخ

به   یابی ینه به یتم،الگور یندرا(. 1389باشییییان و ظهیری،    شیییود )دهه تابع هدف تعیین می  ب 
ش  ینکمک طرح قوان ستم س  یکو حرکت در یگران صنوع  ی سته انجام م    یم س یبا زمان گ

و  جرم، محل له است. طبق قانون گرانش، هر امس  یفهمان محدوده تعر یستم س  یط. محشود 
ش ق یقاجرام را از طر یرسا  یتوضع    ینازا توانیم ین،. بنابراکندیدرک م یانون جاذبه گران

 در ابتدا فضییای سیییسییتم مشییخص تبادل اطالعات اسییتفاده کرد.  یبرا یبه عنوان ابزار یرون
شامل یک دستگاه مختصات چند بعدی در فضای تعریف مساله است. پس از          می شود که 

شخص می        ستم، قوانین حاکم بر آن م سی شکیل  شود تنها قانون جاذبه و  شوند. فرر می ت
قوانین حرکت بر این سیییسییتم حاکم هسییتند. صییورت کلی این قوانین تقریبا شییبیه قوانین     

 mای از شوند. سیستم به صورت مجموعه     ( تعریف می6و به صورت رابطه )  هستند طبیعت 
از  dتواند جوابی برای مسییاله باشیید. موقعیت بعد شییود. موقعیت هر جرم میجرم تصییور می

 شود.نشان داده می id(tx(با  i مجر
 

(6) Xi = (Xi
1, … , Xi

i, … Xi
n), i = 1,2, … n 
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در زمان  iدهنده بعد فضای پاسخ است. در این سیستم به هر جرم       نشان  n(، 6در رابطه )
t  از سییوی جرمj  در جهت بعدd نیرویی به اندازه(t)d ijf طبق  شییود. مقدار این نیرو وارد می

 jو  iفاصییله بین دو جرم  ijRو  tثابت گرانش در زمان  G(t) شییود.( محاسییبه می7رابطه )
( اسییتفاده  2( از فاصییله اقلیدوسییی )نرم 8اسییت. برای تعیین فاصییله بین اجرام مطابق رابطه )

 شود.می
 

(7) fij
d(t) = G(t)

Mi(t).Mj(T)

Rij(t) + ε
(Xj

d(t) − Xi
d(t)) 

 
(8) RIJ(t) = ‖Xi(t)Xj(t)‖ 2 
 
در   dدر جهت  iیک عدد بسییییار کوچک اسیییت. نیروی وارد بر جرم  ε(، 7در رابطه )  

کنند. مقصییود  جرم برتر جمعیت بر جرم وارد می kبرابر مجموع نیروهایی اسییت که  tزمان 
 هایی هستند که دارای برازندگی بیشتری باشند.از اجرام برتر، عامل

 

(9) fi
d(t) = ∑ randj(t) ∗ fij

d(t)

j=kbest,j=1

 

 
جرم برتر جمعیت اسیییت. همچنین در این رابطه   kبیانگر مجموعه  kbest(، 9در رابطه )

randj   صادفی با توزیع یکنواخت در بازه صیت      ] 0-1[عددی ت صو ست که برای حفظ خ ا
  نیوتن، هر جرم در جهت شیود. طبق قانون دوم وجو در نظر گرفته میتصیادفی بودن جسیت  

ست با نیرویی وارد بر جرم در آن جهت، بخش بر جرم    شتابی می  dبعد  سب ا گیرد که متنا
i( شتاب جرم 10. رابطه )i  در جهت بعدd  در زمانt دهد.را با نشان می 

 

(10) ai
d(t) =

Fi
d(t)

Mi(t)
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و شییتاب جرم، طبق رابطه  جرم برابر مجموع ضییریبی از سییرعت فعلی جرم  سییرعت هر
 شود.( محاسبه می12طی رابطه ) iاز جرم  dشود. موقعیت جدید بعد ( تعریف می11)

 
(11) vi

d(1 + t) = randi ∗ vi
d(t) + ai

d(t) 
 

(12) xi
d(t + 1) = xi

d(t) + Vi
d(t + 1) 

  
d(t)(، 11( و )12در روابط )

iv  سیییرعت عاملi  در بعدd ام و در زمانt  وirand  عددی
صادفی با توزیع یکنواخت در بازه   صادفی بودن       ] 0-1[ت صیت ت صو ست که برای حفظ خ ا

( اسیییتفاده  13شیییود. برای تنظیم ضیییریب گرانش از رابطه ) وجو در نظر گرفته میجسیییت
 شود.می

 
(13) G(t) = β−α

t

T 
 

های با شییایسییتگی    شییوند و به عامل ها برمبنای تابع هدف تنظیم میجرم (14در رابطه )
 .شودبیشتر جرم بیشتر نسبت داده می

 
(14) 

mi(t) =
fiti(t) − worst(t)

best(t) − worst(t)
 

 
طه )  ندگی جرم     fiti(t)(، 14در راب یانگر میزان براز مان   iب   best (t)اسییییت. tدر ز

مان ترین عامل جمعیت در زترین و ضیییعیفبه ترتیب بیانگر شیییایسیییتگی قوی worst(t)و
 شود.( نرمالیزه می15تند. در نهایت اندازه جرم عامل ها طبق رابطه )هس
 

(15) 
mi(t) =

mi(t)

∑ mj
n
j=1 (t)

 

 
رای محاسبه بهترین و بدترین عامل ( ب17( و )16توان از روابط )یابی میدر مسائل کمینه 
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 (.2009پور و دیگران، آبادیها استفاده کرد )نظام
 

(16) best(t) = min{fitt(t)} 

 
(17) worst(t) = max{fiti(t)} 

 
شیییده در الگو و توجیه  نظر به اینکه اسیییبرگ در مقاالت خود، مفهوم متغیرهای آورده 

صادی به       شاخص ترکیبی رفاه اقت سبه  صادی هر یک را در محا ضی   اقت صل تو ح داده طور مف
شده، مبانی نظری الگو منطبق بر الگو     سعی  ست، در این مطالعه  بعیت  ی پایه بوده و از آن تا

ترین و دلیل عدم دسیترسیی به اطالعات برخی از متغیرها به ناچار از نزدیک  شیود. اگرچه به 
 ترین جایگزین به مفهوم ارائه شده در الگوی پایه استفاده شده است.مشابه

 ((.18( و )17دراین بخش شکل خطی و نمایی تابع به کارگرفته شده است )روابط )
 

(18) y = a1x1 + a2x2 + a3x3 + x4x4 + a5 

 
(19) y = a1x1

α1 + a2x2
α2 + a3x3

α3 + a4x4
α4 + a5 

 
به ترتیب نشیییانگر درآمد نفت به میلیارد ریال  x1،x2،x3  ،x4(، 19( و )18در روابط )

(oilr      به میلیارد ریال به        چرخه ، جزء (li)(، نقدینگی  بدون نفت  ناخالص داخلی  ید  ای تول
های ثابت سیییال ، موجودی سیییرمایه خالص به قیمت  (cyc)میلیارد ریال    1383قیمت ثابت    

فاکتورهای    αiاند و  شیییده اسیییتخراجکه از بانک مرکزی ایران     (cap)میلیارد ریال    1383
ستند. جزء چرخه  سرمایه  (cyc)ای تولید ناخالص داخلی وزنی ه   (cap) خالص، موجودی 

 فاکتورهای وزنی هستند.   αiو 
 

wel ( مدل خطی20) = 0/31oilr + 0/13li + 0/32cyc + 0/12cap
+ 0/25 
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wel ( مدل نمایی21) = 0/22oilr0/43 + 0/15li0/45 + 0/27cyc0/61

+ 0/20cap0/44 + 0/17 
 

های   دهند متغیرهای درآمد نفت، نقدینگی، چرخه      هر دو مدل خطی و نمایی نشیییان می  
 جاری، موجودی سرمایه خالص بر شاخص رفاه اقتصادی ایران دارای اثر مثبت هستند.ت

برای ارزیابی عملکرد دومدل برآوردشیییده از طریق الگوریتم از چهار معیار: میانگین         
  3(، میانگین انحراف معیار  MAE)2(، میانگین خطای مطلق  MAPE) 1درصییید خطای مطلق 

(MSEجذر میانگین انحراف معیار ،)4(SERM    اسییتفاده شییده اسییت. نحوه محاسییبه این )
 ( ارائه شده است.4معیارها در جدول )

 
 معیارهای ارزیابی و انتخاب مدل -4جدول 

 نحوه محاسبه معیار ارزیابی

MSE میانگین انحراف معیار =
∑ (y − ŷ)2n
i=1

n
 

 جذر میانگین انحراف معیار
RMSE = √

∑ (y − ŷ)2n
i=1

n
 

 ر مطلقمیانگین قد
MAPE =

∑ |
y−ŷ

y
|n

i=1

n
 

MAE میانگین درصد خطای مطلق =
∑ |y − ŷ|n
i=1

n
 

 نشانگر تعداد مشاهدات است. n(، 4در روابط ارائه شده در جدول )

 
 نتایج برآورد مدل -4
ست آمده از برآورد دو مدل        سه نتایج به د سی و مقای سط الگوریتم با برر   خطی ونمایی تو

(، مدل نمایی 5( و این نتایج به دست آمد؛ با توجه به جدول ) GSAرانشی ) وجوی گجست 
ر تر از مدل خطی عمل کرده اسییت .دبینی کمتر، دقیقرفاه اقتصییادی با داشییتن خطای پیش

  
1- Mean Absolute Percentage Error 

2- Mean Absolute Error 

3- Mean Square Error 

4- Root of Mean Square Error 
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شاخص رفاه پیش   3نموار) سانات  سه    ( روند نو شده در فرم نمایی در طول زمان در مقای بینی 
است. همانطور که در نمودار مشخص است، نوسانات        های تجاری نشان داده شده  با چرخه

  طوریهای تجاری هماهنگ بوده بهشییاخص رفاه اقتصییادی در طول زمان با تغییرات چرخه
ی  های تجارکه اوج و حضیض شاخص رفاه اقتصادی متناسب با دوره رونق و رکود چرخه    

 کند.بوده است و ارتباط مستقیم این دو متغیر را تایید می
 
 

 های شبیه سازی شدهبینی مدلارزیابی عملکرد پیش -5 جدول

 وجوی گرانشیالگوریتم جست

 مدل نمایی مدل خطی رمعیا

MSE 0372/0 0158/0 

RMSE 192/0 126/0 

MAPE 218/0 2003/0 

MAE 1564/0 1024/0 
 های پژوهشماخذ: یافته

 

 
 یتجار هایهو چرخ ییفرم نما یروند شاخص رفاه اقتصاد یبررس -3نمودار 

 های پژوهشماخذ: یافته 
 

 گیری نتیجهبندی و جمع -۶
های اقتصیییادی تامین  و اجرای برنامه گذاریها از سییییاسیییتاز آنجا که هدف نهایی دولت

نیازهای جامعه و فراهم کردن حداکثر رفاه برای افراد جامعه اسیییت؛ بنابراین مسیییاله رفاه و  
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روند پیش بینی شده شاخص رفاه در مدل نمایی چرخه های تجاری
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سی تاثیر متغیرهای    شاخص  ست. همچنین     سازی و برر ضوعات بااهمیت ا موثر بر آن از مو
مکرر  هایناپذیر اقتصاد هستند و از دورههای تجاری که جزء اجتنابپدیده اقتصادی چرخه

نند؛  کاند به ناچار اقتصاد کشور و کیفیت زندگی افراد را متاثر میرکود و رونق تشکیل شده
تاثیر چرخه       عه  نابراین، مطال بااهمیت تلقی       های تجاری بر شیییاخص ر   ب فاه از موضیییوعات 

 شود.  می
شته باشند  با توجه به این مهم که عوامل مختلفی می   توانند در ایجاد و بهبود رفاه نقش دا

در این پژوهش از شییاخص ترکیبی رفاه اقتصییادی اسییبرگ اسییتفاده شیید. این شییاخص،      
ه  سیییت ک دربرگیرنده ابعاد چهارگانه مصیییرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصیییادی ا        

جانبه رفاه در جوامع کمک کند. برای دسییتیابی به این  گیری و تحلیل همهتواند به اندازهمی
شییاخص از روش دلفی که روشییی سییاختاریافته برای ایجاد اتفاق نظر اسییت، اسییتفاده شیید. 
نمونه آماری از بین متخصصان رشته اقتصاد انتخاب شده و نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه         

ضای  شان می      بین اع صان، ن ص صادی، امنیت   پانل متخ دهد که بین اجزای چهارگانه رفاه اقت
افزایش   شود که برایاقتصادی از باالترین درجه اهمیت برخوردار است. بنابراین، توصیه می

ای که  ونهگ های متفاوت امنیت اقتصییادی باید بیشییتر توجه شییود به  رفاه اقتصییادی به جنبه
های تامین اجتماعی به عنوان راهکاری برای رهایی از ترس و هحمایت و گسییترش دامنه بیم

شتر مورد توجه دولت    سک باید بی سب   هاقرار گیرد. همچنین با ایجاد زمینه کاهنده ری ی منا
وکار برای جمعیت فعال کشییور، ریسییک بیکاری را به حداقل برسییاند. پس از آن به کسییب

و مدل گیری دتصییادی در ایران با به کارهای تجاری بر شییاخص رفاه اقبررسییی تاثیر چرخه
 خطی و نمایی پرداخته شد. 

ده و افزار متلب انجام شوجوی گرانشی در نرم برآورد مدل با استفاده از الگوریتم جست  
نکه  دهد. با توجه به اینتیجه مقایسه معیارهای برآورد مدل، ارجعیت شکل نمایی را نشان می   

های   دهد متغیرهای درآمد نفت، نقدینگی، چرخه      مینتایج حاصیییل از برآورد مدل نشیییان     
تجاری، موجودی سییرمایه خالص هر سییه در جهت مثبت بر شییاخص رفاه اقتصییادی تاثیر     

سرمایه  می گذارند، توان بیان کرد که با افزایش متغیرهای درآمد نفت، نقدینگی، موجودی 
 ثابت خالص افزایش رفاه اقتصادی ایجاد خواهد شد. 

ت  حوزه نفکه در  مدارانیسیییاسییت در این زمینه این اسییت که اسییتیهای سیییتوصیییه
ست    ست   های بینزنیکنند در چانهگذاری میسیا سیا به  هایی را دنبال کنند که منجرالمللی 
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شییود. در مورد نقدینگی نیز به دلیل تاثیر مثبت این متغیر بر شییاخص  افزایش قیمت نفت می
اقتصییاد   های واقعینقدینگی متناسییب با نیاز بخششییود، افزایش رفاه اقتصییادی توصیییه می

 انجام گیرد. ضمن اینکه کنترل توزیع آن نیز باید صورت پذیرد. 
وکار،  توانند با پیگیری بهبود فضای کسبگذاران میدر زمینه موجودی سرمایه، سیاست

 گذاری در کشور فراهم کنند.  زمینه را برای افزایش سرمایه
های  ی تجاری با شاخص رفاه اقتصادی بیانگر این است که دوره    هارابطه مستقیم چرخه 

ود. در این  ش رونق و رکود اقتصادی به ترتیب باعث بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی می   
صیه می  ست     زمینه تو سیا سب طول دوره شود دولت با اعمال  های رونق را افزایش  های منا

 د.داده و موجبات بهبود وضعیت رفاه را فراهم آور
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