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يبيران با استفاده از شاخص ترکيايروند رفاه اقتصاديابيبرآورد و ارز
CIEWB

*دکتر محمد رضا حسيني

**دکتر احمد جعفري صميمي

۲۹/۱/۸۹: تاريخ پذيرش۲۰/۹/۸۶: تاريخ ارسال

انسـاني  شاخص سـن و توسـعه  . درآمد ملي سرانه به عنوان يک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه توجه دارد
بنـابراين، اسـتفاده از يـک    . هاي جزيي را ندارنداگر چه به ابعاد بيشتري از رفاه توجه دارند ولي امکان ارائه تحليل

توانـد بـه   شاخص ترکيبي رفاه که ضمن پوشش مختلف رفاه، امکان ارائه تحليل کلي و جزيي را فـراهم آورد، مـي  
بـا پوشـش ابعـاد مصـرف،     ) IEWB(شاخص رفاه اقتصـادي  . دهاي رفاهي کمک کنارزيابي و تحليل بهتر سياست

هـاي رفـاهي   گيري و تحليلهاي مناسب براي اندازهتواند يکي از شاخصثروت، توزيع درآمد و امنيت اقتصادي مي
شد و رونـد رفـاه بـراي سـه برنامـه      براي اولين بار در اقتصاد ايران طراحيCIEWB در اين پژوهش شاخص.باشد

سازي بر گيري ابعاد و شاخص کل رفاه از روش نرمالبه منظور اندازه. گيري شده استاندازه) ۱۳۸۲-۱۳۶۸(توسعه 
استفاده كرده و براي آزمون تحليـل حساسـيت از   ) ۱۳۶۸=۱(اساس سال پايه يعني سال شروع برنامه اول توسعه 

نتـايج  . ايـم صادي استفاده كـرده دار به سمت مصرف و امنيت اقتو تورش) براي هر بعد۲۵/۰(جدول وزني يکسان 
دهد که استفاده از درآمد ملي سرانه به عنوان يک شاخص رفاه، نرخ رشد رفاه را بيشتر از مقدار واقعي آن نشان مي
ابعاد امنيت اقتصادي و مصرف از نرخ رشد بيشـتري نسـبت بـه ثـروت و توزيـع درآمـد برخـوردار        . دهدنشان مي

دار به سمت امنيت اقتصادي و مصرف نرخ رشد شاخص کل رفاه را افزايش تورشاختصاص جداول وزني . استبوده
هـاي ايـن پـژوهش را کـه     هاي رفاهي خـود، يافتـه  گذاران اقتصادي بتوانند در برنامهاميد است سياست. استداده

. گيري رفاه اقتصادي کشور انجام گرفته است، مورد نظر قرار دهدبراساس مالحظات اندازه

.JEL:I31, I38, P41ندي بطبقه

.رفاه اقتصادي، شاخص ترکيبي رفاه اقتصادي و امنيت اقتصادي: واژگان کليدي

.و هيأت علمي دانشگاه پيام نورعض. دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات *
.تاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندراناس**
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مقدمه

١هاي تكي يا منفرداستفاده از شاخصشوند؛به كار گرفته ميدو ساختار درها در مباحث رفاهي شاخص

ند كه توان سنجش و ارزيابي ي هستهايشاخص،تكي رفاههايشاخص. تركيبيهايشاخصو استفاده از 
سرانه يك شاخص تكي است كه درآن تنها به يدرآمد مل،مثالبه طور. در بعد خاصي از رفاه را دارند

تكي هايشاخصتركيبي كه تجميعي ازهايشاخصدر مقابل، . استبعد مصرف در رفاه توجه شده
تركيبي با مزيت توانايي در يهاشاخص. کننديميريگاندازهرفاه را از ابعاد مختلف هستند
نمودن مقدار زيادي از اطالعات در جهت دستيابي به سادگي در درك و فهم عمومي و ارائه خالصه

.گرفته استرقراپژوهشگرانشتر مورد توجه يتحليل نهايي امروزه ب
شاخص ، GPI٣شاخص،MEW٢، شاخصيشاخص سن، شاخص توسعه انسانل ياز قبييهاشاخص

ISHشاخص ٤ ،ILSو٥IEWBدر يشـتر يبکاربرد که امروزه هستند رفاه يبيترکيهااز جمله شاخص
يبنـد رتبهبهرفاه يهاشاخصيتوانمنديهايژگيبه وبا توجه ۱۹۹۹در سال ٦شارپ.دارندهاپژوهش

ن رتبـه در مقـام  يبا کسب بـاالتر IEWBرفاه پرداخت که در آن شاخص يبيترکيهاشاخصن يترمهم
ن شـاخص  يبارز ايهايژگياز جمله و.را نشان داده استيبندن رتبهيج اينتا،۱جدول .اول قرار گرفت

اران گـذ استيسيبرايو سودمنديقويه نظري، پايو کليل رفاه به صورت جزئيتوان به امکان تحليم
. ٧اشاره داشت

اجتماعيرفاه اقتصادي وهايشاخصارزيابي . ۱جدول
معيارها

هاخصشا
MEWGPIIEWBISHILS

۴۴۴۴۴هدف سياست عمومي 
۳۱۴۱۰تئوري مناسب ايجادزمينه در

۴۴۴۴۴پذيريامكان تفكيك
۴۴۴۴۴هاي زمانيسريتوانايي سازگاري با

۲۱۲۳۲اجزاشاخص تركيبي واعتباراطمينان و
۱۲۳۳۱ارانگذسودمندي براي سياست

۳۸/۲۵/۳۲/۳۵/۲بندي ط رتبهمتوس
).(Sharpe,1999:مأخذ

1. Single Indices 2. Measure of Economic Welfare
3. Genuine Progress Index 4. Index of Social Health
5. Fraser Institute Index of Living  Standards 6. Sharpe
4. Index of Social Health
5. Fraser Ins titute Index of Living  Standards
6. Sharpe

)(Sharpe,1999: براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد به.٧
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در كانادا توسعه ١)CSLS(بار توسط مركز مطالعات استانداردهاي زندگي نخستينIEWBشاخص 
محاسبه رفـاه  يبرا) کاريرويشاخص رفاه بازار ن(ILMW٢ن شاخص با نام شاخصيد ايشکل جد. يافت
تابع را رفاه اقتصادي IEWBشاخص . ٣استقرار گرفتهرها مورد استفاده از کشوياريکار بسيرويبازار ن
در نظـر  اقتصاديت يامننابرابري درآمدي وتوليدي،انباشت ذخايرايجريان متوسط مصرف، ثروت تابع 

در.هـايي درنظرگرفتـه خواهدشـد   هـاي خـاص وزن  روشبـا هـا ايـن جريـان  يـك از براي هر. رديگيم
رفاه اين فرض وجودداردكه ترجيحات بـراي پيامـدهاي اجتمـاعي نسـبت بـه      مختلف پذيري ابعادجمع

٤.فرق كندتواندمييافته به يك بعد از بعد ديگروزن اختصاصبوده واجزايش جداپذير

رفاه هم روندمتوسـط  يريگاندازهآن است که درIEWBيشاخص رفاه اقتصادح ابعاديمنطق تصر
يافـراد جامعـه متشـکل از  .نده مهم استيآحال ودرافراديرفاه برادراامدهيهم اختالف پوامدهايپ

درآمـد ازيبه سـهم يرفاه بستگازيفردهربرآوردوکننديمينامطمئن زندگيايک دنياست که در
فـرق دارد اندازن نرخ پسييتعدرحات افراديکه ترجآنجااز. دارد، شوديماندازنده پسيآيکه برايمل
رفـاه جامعـه   بهتربرآورديبرا،نيبنابرا.نداردوجودطرف افرادنه ازيانداز بهن نرخ پسييتعيبرايليدل
بـه  يحتول شوديقازيتمايديتوليهاييانباشت داراوين مصرف جاريبتااجازه دادگرليبه تحلديبا

نده نامطمئن اسـت و يچون آديگر،سوياز.برندبه کاررامتفاوت خوديهاوزنتاه شوداجازه دادافراد
نده خودشان درجامعه مطمـئن  يآيت اقتصاديوضعمورددرخواهنديمافرادنداردوجودزيمه کامل نيب

ينـاامن وينـابرابر ثـروت، مصـرف، بعـد جامعه وابسته بـه چهـار  يرفاه اقتصاديطين شرايچنبا، شوند
٥.بودخواهدياقتصاد

ن چنـد يـي تببـا ن وجوديابا،اجتناب شده استيک مدل رسميهارائازIEWBن شاخص يتدودر
؛ساختراIEWBتوان شاخص يفرض م
است،زيگرسکيت ريک تابع مطلوبيت فرديتابع مطلوب.۱
قابـل  نسل بعديمانده برايارث باقازيآن مصرف شخصکه دردارديتيتابع مطلوبيفردهر.۲

ک است،يتفک
قرار دارد،ينيبشيرقابل پيغيهاوکشريثتحت تأفرديان درآمديجر.۳
جـاد يارايانـه يبهانـداز نرخ پـس خودکارشه به طوريهميدولتيهااستيسه ويسرمابازار.۴

،کندينم
٦.م کنديدرآمدش ترسيع واقعيتوزازخودش رايان درآمدياست جرقادريفردهر.۵

نظـر درريـ توان به صـورت ز يمرايرفاه اقتصاديبيترکشاخص ين مفروضاتيچنبدين روي، با
:گرفت

)۱(CIEWB=f (C , W , E, S)

1. Center for study of living standards 2. The Index of labor market well-being
2. The Index o f labor market well -being

)(Osberg , Sharpe, and Smith ,2002b: مراجعه كنيد بهبراي مطالعه بيشتر .٣
4. Osberg&Sharp, 2001 5. Smith, 2003 6. Osberg&Sharpe,1998
5. Smith, 200 3
6. Osberg&Sharpe,1998
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. اسـت ياقتصـاد يان نـاامن يـ جرSو يان نـابرابر يجرEان ثروت،يجرWان مصرف،يجرC، آنکه در
:ف استيتعرقابل ه صورت زيربCIEWBشاخص يجبرشكل

)۲(CIEWB= a1C + a2W + a3E + a4S

. رفاه خواهدبودابعادک ازيافته به هريوزن اختصاصهاai،که درآن
ل يتعـد ويخدمات بازاري، خـدمات دولتـ  وجريان مصرف سرانه شامل جريان مصرف کاالها·

.استخانوارديتولويبه زندگديامفراغت،خانوار،بعدرييتغان مصرف سرانه بايجر
ذخيـره تحقيـق و  فيزيكـي خـالص سـرمايه شـامل ذخايرمسـكن،     ثروت شامل ذخيره ذخاير·

هـاي خـارجي و  سـطح بـدهي  ذخيـره سـرمايه انسـاني،   منابع طبيعـي، ارزش ذخايرتوسعه،
.استCO2انتشارارزش محيطي ناشي ازتغييرات خالص در

يك شـاخص شـدت فقـر    و)مثل ضريب جيني(نابرابري درآمدي شامل يك شاخص نابرابري·
است،

بدست آوردن درآمـدهاي  ازقتصادي شامل مواردي است كه باعث اضطراب افرادايامنناجزء·
تـورم ازجملـه مـوارد   بيـوگي و سـن كهولـت،  درفقربيماري،ريسك بيكاري و.شودآتي مي
.سازدثرأمترفاه اقتصادي راتوانداست كه ميياقتصادناامني 

پژوهشـگر نظرومعتبر هاي دادهبه وجودن شاخص يادررفاه از بعدبه هرتبطمتغيرهاي مرانتخاب 
سـازي  يكسانبرايتكنيك استانداردسازي متفاوت است ازاجزايك ازهركه واحدآنجااز. دارديبستگ

معـادل، يدهـ جملـه وزن دهـي از هاي معمـول وزن روشازوزن مربوط به اجزاوكرده استفاده واحدها
.١بودقابل ارائه خواهديجداول وزنيزيممويل عامليتحل

يمطالعات تجربمرور

نـوع شـاخص رفـاه    يـك شـاخص تركيبـي خـاص از    بـا گيري رفاه راكه اندازهاين پژوهشدر خصوص 
ايـن زمينـه در  درهـا بيشـتر پـژوهش  است ونشدهايران كاري انجام دارد، درنظرمدIEWBاقتصادي

ن وجـود در  يبا ا. شورهاي ديگر به انجام رسيده استو برخي كOECDاياالت متحده، كانادا، كشورهاي 
.نماييممياشاره ي ديگرو کشورهاران يدر اشده از مطالعات انجام ين قسمت به برخيا
يهـا در سـال ر ت رفـاه کشـو  يوضعيسن به بررسيبا استفاده از شاخص رفاه اجتماع) ۱۳۷۵(يلين·

ن يو بـدتر ۱۳۶۳ت رفـاه در سـال   ين وضـع يرکـه بهتـ  دهدمينشان ويج ينتا. پرداخت۱۳۶۱-۱۳۷۲
نسبت ۱۳۶۸و۱۳۶۷يهادر ساليکاهش سطح رفاه اجتماع. تجربه شده است۱۳۶۷سالت دريوضع

روند رفاه . استاد شاخص سن نسبت به درآمد سرانه گزارش شدهيت زياز حساسيناشپيشيهابه سال
.دهدمينشان ژوهشپن يادررابهبودروند۱۳۶۷پس ازيهاسالکشور در 

يخانوارهـا يبـرا را رات آن ييـ تغرونـد ويرفـاه اجتمـاع  ) ۱۳۸۳،ييبايزطرازکار،(يخانيموس·
. استهشديابيارززيرفاه نبرهامتيقاثرپژوهشن يادر.اندنمودهيبررس۱۳۷۶-۱۳۶۳دوره درمختلف 

)Salzman,2003: (مراجعه كنيد به.١
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سالازيداشته وليزيش ناچيافزا۱۳۶۸تا۱۳۶۳سال رفاه ازيهاکه شاخصدهدمينشان آنهاج ينتا
ل يـ به دل۱۳۷۶تا۱۳۷۳سال ازن ويهمچن.کرده استدايپش رايافزان درصديباالتر۱۳۷۲تا۱۳۶۸

.افته استيرفاه کاهش يواقعريمقادها،متيقحدش ازيش بيافزا
شـاخص  وينيب جيضريشاخص نابرابرشاخص رفاه سن را براساس دو)۱۳۸۳(ييبايزوطرازکار·
ج ينتـا . نـد اهمحاسـبه نمـود  ييروستاويمناطق شهرسمنان دراصفهان وفارس،يهااستانيل برايتا

گرفتـه  درآمد متوسط قـرار ويعامل نابرابردوريثتحت تأهان استانيايکه رفاه اجتماعدهدمينشان 
ع درآمديهم توزاست ويرمناطق شهازهم متوسط درآمدها کمترييمناطق روستاکه درآنجااز. است

شاخص کمتـر دواستان براساس هرهردريشهروييمناطق روستادريرفاه اجتماع،استترناعادالنه
.شده استجهيهمان استان نتيمناطق شهراز
-۱۹۷۱دوره االت کانادا دريابراي را IEWBشاخص )۲۰۰۰(يزندگيمرکز مطالعات استانداردها·

پژوهشن يادررها يو متغابعاد افته به ياختصاصهايوزنرها و يمتغ. داده استه قراراستفادمورد۱۹۹۷
براي تمام اياالت ۱۹۹۰ها در دهه ه رفاه كاناداييکدهدمينشان هاي آنهايافته.است۲به شرح جدول

۵/۵و۸/۶به ترتيـب  (كاهش يافته استSaskatchewanوPrince  Edward Islandجزء دو ايالت ب
). درصد افزايش

االت کانادايايبراIEWBشاخصيرهايوزن ابعاد و متغ. ۲جدول 
وزن مربــــوط بــــه 

ابعادهريك از
وزن/متغيرهاي درنظرگرفته شده به دالر

ــرانه )۴/۰(جريان مصرف  ــازاري س ــرف ب ــرانه )۱۹۹۲دالر(مص ــي س ــارج دولت ، )۱۹۹۲دالر(، مخ
) ۱۹۹۲دالر(كارپرداخت نشده

، منـابع طبيعـي   )۱۹۹۲دالر(سرانهR&D، )۱۹۹۲دالر(ذخيره سرمايه سرانه)۱/۰(ثروت رذخاي
)۱۹۹۲دالر(، سرمايه انساني)۱۹۹۲دالر(سرانه
)۱۹۹۲دالر(بدهي خارجي خالص سرانه:شودميكسر

)۰۶۲۵/۰(، ضريب جيني )۱۸۷۵/۰(شدت فقر)۲۵/۰(برابري 
ــادي  ــت اقتصـ امنيـ

)۲۵/۰(
، ريسك تك والديني)B(، ريسك ناامني مالي براي بيماري)A(ريسك بيكاري

)C (سنين باالدرو ريسك فقر)D(
Osberg & Sharpe ,(1998). :مأخذ

سـال کانـادا در کـا و يآمرکشـور سه رفـاه دو يمقايبرارا IEWBشاخص )۲۰۰۱(شارپاسبرگ و·
ــددادهمــورد اســتفاده قــرار۲۰۰۱ ــراآنهــا.ان ــ محاســبه شــيب ــاه کــل از ســه جــدول وزن ياخص رف

آنهانتايج .اندكردهاستفاده ]۲۵/۰و۲۵/۰و۲۵/۰و۲۵/۰[و ]۴/۰و۱/۰و۲۵/۰و۲۵/۰[،]۷/۰و۱/۰و۱/۰و۱/۰[
اجزاي مهـم رفـاه   امنيت اقتصادي ازنابرابري ومحيطي،به ويژه ذخايرکه پايداري ذخايردهدمينشان 

ثروتذخايرو)درصد۲/۶۹(مصرف سرانهح كمتري ازسطوكانادا.بوده استکشورن دويااقتصادي در
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۳۸/۱۴(برابـري صورتي كـه سـطوح بـاالتري از   تجربه كرده است درنسبت به آمريكارا)درصد۱/۹۲(
دهـي  ضمن آنکـه آزمـون وزن  . استاختصاص دادهبه خودرا)درصد۲/۱۵۰(امنيت اقتصاديو)درصد

رفـاه اقتصـادي   ازبـاالتر درصد۸/۱۳به اندازه كانادادي كشوركه رفاه اقتصادهد مينشان کسان ابعادي
.بوده استآمريكاكشور

ـ از اOECDمقايسه رفاه اقتصـادي كشـورهاي   براي) ۲۰۰۲(اسبرگ و شارپ· ن شـاخص اسـتفاده   ي
نسـبت بـه   پـژوهش اين تفاوت .بوده است۱۹۹۹-۱۹۸۰هاي مطالعه مربوط به سالدوره مورد. اندكرده

ارزش نسـبي  بعـد خـانوار،  ل تغييـر يـ از قبيالتيجريان مصرف تعدکه در بعداستآن پيشينكارهاي 
ان ثروت کسـر ياز جريطيمحيهانهيبعد ثروت هزدربه زندگي انجام گرفت واميد،نهايتدرفراغت و

و]۲۵/۰و۲۵/۰و۲۵/۰و۲۵/۰[جــدول وزنـــي  دوبـــارفـــاه اقتصــادي همـــه كشــورها  رونــد .شــد 
رفاه به بعدديگردخالت ابعاددهد كهمينشان آنهانتايج . گرفتمورد مقايسه قرار]۷/۰و۱/۰و۱/۰و۱/۰[

.دهـد يسـرانه كـاهش مـ   GDPنرخ رشدمقايسه بادرراكشورهاتمامرفاه اقتصادي نرخ رشدمصرف،
GDPنـرخ رشـد  ازتـر رفـاه اقتصـادي آرام  داردكه نرخ رشدكيدأآن تجدول وزني بردوهراستفاده از

.سرانه بوده است
نامگـذاري  ILMWخصشاکه به IEWBد از شاخصيجديک معماريبا )۲۰۰۴(اسبرگ و شارپ ·

دهـد  مينشان برآوردها. اندهاستفاده کردOECDكشورهاي نيروي كاررفاه بازاربرآورد رونديبرا،شد
لند كمترين افزايش رفاه را و نيوزكشور فنالندكشور نروژ بيشترين افزايش و۲۰۰۱-۱۹۸۰دوره که در

كـه ارتبـاط   دهـد مـي مقايسه شاخص كلي رفاه با نرخ بيكاري نشـان  . اندكسب كردهکاريرويندر بازار
.تغييرات اين دو متغير وجود داشته استميانضعيفي 

رانيادريرفاه اقتصاديبيشاخص ترکيجبرشكل

:تدوين شده استورت زيرران به صيااقتصاديجبري شاخص تركيبي رفاه براشكل
CIEWB=a1{[C+G]}+a2{[K+R&D-D-ED+FDI+HC]}

)۳(+a3{[(b)LIM+(1-b)G]}+a4{[(c)U+(d)I+(e)S+(f)P]}

: در آنكه
C :يبه زندگدياموخانواربعدشده باليتعد)دوامبايبدون کاالها(سرانهيمصرف خصوص،
G :انهمصرف دولتي سر،
K :ه سرانهيسرمايموجود،

R&D :توسعه سرانهذخيره تحقيق و،
D :بدهي خارجي سرانه،

ED :سرانه انتشارازيهزينه سرانه آلودگي ناشCO2،
FDI :يخارجيگذارهيسرمايخالص ورود،
HC :ذخيره سرانه نيروي انساني،
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LIM :شدت فقر،
G :ضريب جيني(شاخص نابرابري(،
U :امنيت بيكاري،
I :امنيت بيماري،
S :تك والدين شدنامنيت  فقر،
P :امنيت تورمي،
aiرفاهابعاديك ازوزن هر: ها،
b :ونسبت به ضريب جينيوزن مربوط به شدت فقر
c ،d ،eوfهستنديتورمن شدن ويتک والد،يماريب،يکاريت بيامنيرهايوزن مربوط به متغ.
.استسطح رفاه بر آنهايمنفريثرها به مفهوم تأيغمتاز برخييبرايعالمت منفوجود

قيروش تحق

بـر اسـاس   يران مراحـل مختلفـ  ياقتصاد اين شاخص براينمودن اين و کاربردي، تدويطراحبه منظور
ــيترکيهــاتوســعه شــاخصيمتــدولوژ رهــا، يح و انتخــاب متغيتصــر؛اســتدر نظــر گرفتــه شــدهيب

.١تيل حساسيتحليهارها و آنجام آزمونيابعاد و متغيدهرها، وزنيابعاد و متغياستانداردساز
شده و از و مرتبط با هر بعد شناساييمعتبر هاي دادهراساس وجود برفاه از بعدمتغيرهاي هرانتخاب 

ابعاد رها و يمتغبا توجه به تفاوت واحد . استشدههاي ملي و ديگر منابع آماري استخراج سيستم حساب
شروع برنامه اول به عنوان اساس سال روش معمول استانداردسازي برمحاسبه شاخص کل رفاه به رفاه،
رها نسبت به داده سـال شـروع دوره   يمتغيتمام،ن روشيادر. صورت گرفته است) ۱۳۶۸=۱(هيپاسال 

. شوديع استفاده ميات تجميعمليآنها برايرات درصديياستانداردشده و از تغيمورد بررس
دهـي هـر  حساسيت زيادي نسـبت بـه وزن  ها،نهايت تحليلدرنتايج وها،شاخصمقاديراز آنجا كه 

انجـام آزمـون تحليـل    بـراي يختلفـ وزنـي م هـاي جـدول بـدين روي، ،داشترفاه خواهندابعاديك از
کسان يدهي وزندهي از جمله هاي معمول وزناز روشپژوهشاين در.استحساسيت به کار برده شده

.ايمكردهاستفاده يوزنهايجدولمميزي و 
ابعـاد رفـاه   بـه  نسـبت  يتوسـعه اقتصـاد  يهااستيسر يثأتيش و سازگاريدادن گرابه منظور نشان

و شـاخص درآمـد   CIEWBروند شاخص سه يمقا. ايمكردهساده استفاده ياز آزمون همبستگياقتصاد
ول، رفاه کشور در طرفاهيريگاندازهشتر در يش دخالت ابعاد بيزاا با افينشان خواهد داد که آسرانه يمل

رهـا، يک از متغيهريريگاندازهان يشتر جريح بيتشرا کاهش؟ ياست افتهيبهبود كشور سه برنامه توسعه 
.ايمنمودهارائه يقسمت بعددر را ابعاد و شاخص کل رفاه 

)Salzman , 2003: (مراجعه كنيد به.١
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CIEWBشاخص يريگاندازهروش 

فان متوسط مصريجر

مـت ثابـت اسـت کـه از    يبـه ق يدولتـ ويمصـرف خصوصـ  شـامل  بخش مصـرف  CIEWBشاخص در
شـاخص  درثرؤمـ يان مصرف واقعيسنجش جربراي.باشديمقابل استخراج کشورهريمليهاحساب

CIEWBبه دياموينيرزميزاقتصادسف بار،أمخارج تخانوار،بعدفراغت،ر زمان ييمانند تغهاييليتعد
پـژوهش ن يـ در ا.دارديبستگکشوردرازينمورديهادادهبه وجودن امريکه ااستمورد توجه يزندگ

يدولتوينه مصرف خصوصيهزدوران ازيااقتصاددرثرؤسرانه ميان مصرف واقعيجريريگاندازهيبرا
يمصـرف خصوصـ  ريـ متغل درمـورد يسـه تعـد  از ينه مصرف خصوصيدر مورد هزکه ايمكردهاستفاده 

:كنيمميستفاده ا
١.بادوامينه مصرف کاالهايهزکسر.۱

.يد به زندگيبا شاخص امينه مصرف خصوصيل هزيتعد.۲
٢.يدرآمدهم ارزشاخص باينه مصرف خصوصيل هزيتعد.۳

ش يافـزا ،يگزارش توسعه انسـان وکشوريزيربرنامهت ويريسازمان مدساالنه يگزارش اقتصادآمار
ضمن آنکـه  .دهدينشان مدرصد۵/۱۳حدود ۱۳۸۲تا۱۳۶۸يهان ساليبرا ران يادريبه زندگديما

درسـال  ۸۳/۴بـه  ۱۳۶۸سـال  در۱۴/۵رقـم  ازخـانوار نشان داده است کـه بعـد  بعد خانوار محاسبات 
ن يـ در ا،نيبنابرا.استدر بعد خانوار يدرصد۰۳/۶کاهش حدودن امر به مفهوم يا. ده استيرس۱۳۸۲

ان کل يجر.كنيمميل يو بعد خانوار تعديد به زندگياميهابا شاخصرا سرانه يصوصمصرف خپژوهش
ينـه مصـرف  يهزوكـرده ل يبادوام تعديبدون کاالهارا سرانه يخصوصينه مصرفيمجموع هزمصرف از

نـرخ  دهـد کـه   يمصرف نشان مکل ان يمربوط به جرج محاسبات ينتا.آوريميدست مه برا سرانهيدولت
سه ين رقم در مقايا.استبوده درصد ۴۸حدود۱۳۸۲-۱۳۶۸ان مصرف کل در دوره  ياخص جررشد ش

و يد به زندگياميهاشاخصريثتأنشان دهندهل نشده يان مصرف کل تعديجريدرصد۳۷با نرخ رشد
.نشان داده استن دو شاخص را يروند ا، ۱نمودار.داردکشور يت رفاهيوضعبعد خانوار در 

.باشدليل داشتن ماهيت ثروتي در بعد ثروت شاخص مورد توجه ميکاالهاي بادوام به دCIEWBدر شاخص .١
خانواربعدجذرمصرف خانوار،مقياس دردخالت منافع ناشي از اقتصادبه منظورLISمرکز مطالعات درآمدي لوکزامبورگ.٢
بـا پـژوهش ايـن  در.اسـت کردهروي رفاه پيشنهادخانواربعداثرگذاري تغييربرايسازي درآمدي به عنوان شاخص معادلرا

بـراي تعـديل   را آن جـذر وكـرده  اسـتخراج  رابررسيهاي دوره موردبراي سالخانواربعدخانوارهاجمعيت وآماراستفاده از
.مراجعه كنيد)Osberg&Sharpe,2001(براي مطالعه بيشتر به. دهيمقرار مياستفاده مصرف خصوصي سرانه مورد
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ل نشدهيتعد/ل شدهيان مصرف تعديجرسه روند شاخص يمقا.۱نمودار

.اين پژوهشمحاسبات :مأخذ

اندازپسايان ثروت ويجر

يعيطبويکيزيفريذخا

زات،يـ تجهآالت ونيماشساختمان،(يکيزيه فيره سرمايذخيريگاندازهشده برايانجام هايپژوهشدر
،ن روشيـ ادر.استشدهاستفاده PIM١ه به روش يسرمايموجودبرآورد از)جز اينهاوينيرزميمنابع ز

ن يـ ادر.رديـ گيمـ استهالک متفاوت مورد استفاده قـرار يهازمان با نرخولدر طيگذارهيان سرمايجر
نفـت و گـاز،  (رانيـ ايمختلف اقتصاديهابخشه ثابت دريسرمايموجوديزمانيسرآمارازپژوهش،
کـه  -۱۳۸۳-۱۳۳۸يهـا سـال يبرا)جز اينهانقل و، حمل وين، کشاورزصنعت و معد،يعيمنابع طب
شـده  بـرآورد کشـور يزيـ ربرنامهت ويريکالن سازمان مداقتصاددفتريهمکارباينيامرضايتوسط عل

خط روندويواقعديتولق روش رونديتلفه ازيسرمايبرآورد موجوديشان برايا. ايمكردهاستفاده -است
يبـرا PIMن آمار آن است کـه اسـتفاده از روش   يل استفاده از ايدل. كرده استده استفاده شلياوج تعد

يموجـود ،ينـ يامپـژوهش در . نيسـت مناسـب  ،اتفاق افتـاده يم اقتصاديا تحريکه جنگ وييهادوره
حمـل و ساختمان،برق،آب ومعدن،صنعت وگاز،نفت و،يکشاورزيهاخشک بيه ثابت به تفکيسرما
يهـا نـرخ بـا و۱۳۷۶ثابـت  يهـا متيقيمبناخدمات برريسامستغالت وارتباطات،،يانباردارونقل 

٢.شده استاستهالک مناسب برآورد

يه انسانيسرما

ه يسـرما جـاد يايشده براصرفيآموزشيهانهيوسط هزتکاريروينافته دريتجسميهاره مهارتيذخ
ضـمن  يهـا آموزشيحتويمربوط به تمام سطوح آموزشتوانديمهانهين هزيا.شوديمبرآورديانسان

آموزش ويعمرانيهانهيهزازک شده،يتفکق وياطالعات دقنبود ل يبه دلپژوهشن يادر.خدمت باشد

1. Perpetual Inventory Method
.۵۳صفحه ۹۰مجله برنامه و بودجه، شماره : براي اطالع از شرح کامل مطالعه انجام شده مراجعه كنيد به.٢
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ه يره سـرما يـ ج محاسبات مربـوط بـه ذخ  ينتا.ايمكردهاستفاده -ن بودجهيقوانازبه دست آمده-پرورش 
.استيبررسدوره موردولطن شاخص دريايدرصد۱۰۰ش يافزادهدهننشانيانسان

R&Dره يذخ

مـورد  R&Dره يـ بـرآورد ذخ بـراي توسعه ق ويتحقدريگذارهيسرمايهانهيهز،CIEWBشاخص در
يع تکنولـوژ يسررات ييتغبه علت . شوديميارزشگذارينيرد که با نرخ استهالک معيگيماستفاده قرار

. ١شـود يها اسـتفاده مـ  يگذارهين نوع از سرماينمودن امستهلکيدرصد برا۲۰استهالک از نرخاصوالً
اسـتخراج  کشـور يزيربرنامهت ويريساالنه سازمان مدهايگزارشازراتوسعهق ويتحقيهانهيهزآمار

.ايمگرفتهنظردردرصد۲۰،مطالعات انجام گرفتهالهام ازبارا توسعه ق وينرخ استهالک تحقوكرده

يخارجيبدهويگذارهيسرما

انتشـارات  ازکشـورها يخارجيبدهويخارجيگذارهيمربوط به سرمايهااستخراج دادهکه درآنجااز
در ،اسـت بـه دالر آنهـا بـه طورمعمـول واحـد   وشوديپول استفاده ميالمللنيصندوق بويبانک جهان

ل يتبـد يبـه پـول ملـ   هادادهل ارزينرخ تبداستفاده ازدا باابتشود كهها بدين صورت عمل ميپژوهش
تـا ۱۳۶۸يهـا سـال يبـرا يخارجيبدهآمار. شونديمييزداتورمهامتيسپس توسط شاخص قشده، 
در،ال بوده استيرشده به واحداستخراجيزيربرنامهت ويرينه سازمان مدهاي ساالگزارشکه از۱۳۷۳
بـه واحـد  يخارجيبده۱۳۸۲تا۱۳۷۲يهاساليبرايبانک مرکزيقتصاداينماگرهاکه دريصورت
ال يل به ريتبديرسمنرخ ارزاستفاده ازبا۱۳۸۲تا۱۳۷۲يهاساليبراهان دادهيالذا.بوده استدالر

اقتصـاد دفتـر يخـارج يگـذار هيسرمايخالص ورودآمارازيخارجيگذارهيسرمامورددر.شده است
.استال شدهيل به ريتبديرسمنرخ ارزبايخارجيبدهکه به مانندايمكردهاده کالن استف

ينه آلودگيهز

رات گـرم  يينه تغيمحاسبات هزازهوا،آب ويآلودگشامل ست يزطيب محيتخريهانهيبراي سنجش هز
انتشـار زآن ابخـش اصـلي  شـود کـه   ياستفاده مـ ياگلخانهيگازهاانتشارازين ناشيزميشدن جهان

اسـت در کشـورها تمامن مربوط به يزميشدن جهانکه اثرات گرمآنجااز.است)CO2(دکربنياکسيد
کـل جهـان   ديـ تولازيناخالص داخلـ ديسهم تولازکشورهريهانهيهزبرآورديبراCIEWBشاخص 

ل يتبـد يارز رسـم ران مشخص و با استفاده از نرخ يدر اCO2نه انتشار يسهم هزيبرا.شودياستفاده م
موجود در دفتـر اقتصـاد کـالن سـازمان     CDن شاخص را از يآمار مربوط به ا.شده استياليبه مقدار ر

.ايمکشور استخراج كردهيزيرت و برنامهيريمد

در ايران به مؤسسات اجازه داده شـده اسـت کـه ايـن نـوع از      ) ۱۵۰ماده ۲تبصره (حسابداري ۷مطابق با استاندارد شماره .١
.سال مستهلک نمايند۵ها را در مدت  هزينه
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روند شاخص ثروت کل. ۲نمودار

.محاسبات اين پژوهش:مأخذ

برآورد بعد ثروت کل

نـه  يکـه هز ۱۹۹۵در سـال  ١از برآورد مطالعه فنک هـوزر CO2ياجتماعيهانهيهزين ارزش پولييتع
يهـا از آنجاکه بـرآورد شـاخص  . ٢شودياستفاده م،گرفتنظردردالر۲۰بابرابرراCO2تن هرانتشار

به صورت راتوان آنهايمن روشيز با استفاده از اين پژوهش نياست در ايبعد ثروت برحسب ارزش پول
يرا بـرا يدرصـد ۳۸ش يبعد ثروت افزايريگاندازهج محاسبات مربوط به برآورد و يانت. سرانه جمع کرد

نشـان  ۲نمـودار دررا ان شاخص ثروت کل يروند جر.دهدينشان م۱۳۸۲-۱۳۶۸دوره درن شاخص يا
.ايمداده

فقروينابرابر-ع درآمديتوز

شـدت  وينـابرابر مقـدار ؛فتـه اسـت  قرارگرنظـر دگاه مـورد يددوازيرفاه اقتصادشاخصدرينابرابر
سـنجش  بـراي تـوان  يمينيب جيضراز).شکاف فقردرخط فقرريزافرادضرب درصدحاصل(ينابرابر
مـورد يهادادهنبودبه علت پژوهشن يادررشدت فقرينمودن متغوارديبراينمود ولاستفاده ينابرابر

يقـ يدقيوزن نسـب . ايـم كردهاستفاده ينک مرکزدهک دهم به دهک اول بايدرآمدنسبتآمارازازين
ـ ،ارائه نشده استياقتصادهايدر نظريهو شدت فقر ينيب جيضريبرا شـده  انجـام هـاي پـژوهش يول

در نظـر  ينـ يب جيون وزن شدت فقر را سـه برابـر وزن ضـر   يراولز و مطلوبيدگاه توافقيک ديمطابق با 
شـده، انجـام  هـاي راجـع در پـژوهش  از وزن يدهات وزنيملانجام عبرايز ينپژوهشن يدر ا. اندگرفته

.شدت فقريبرا۷۵/۰وينيب جيضريبرا۲۵/۰وزن .ايمكردهاستفاده 

1. Fankhauser
دهند و سهم هاي محيطي کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار ميپژوهشگران بانک جهاني اين رقم را براي محاسبه هزينه.٢

ضمن اينکه اين رقم مورد تأييد . .کنندهريک از کشورها را با استفاده از نسبت سهم توليداتشان از توليد کل جهان مشخص مي
.مراجعه كنيدOsberg (1998)براي مطالعه بيشتر به . باشدنيز مي) IEA(للي المآژانس انرژي بين
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برخـوردار  يادياز نوسانات زيدهد که هر چند در دوره مورد نظر شاخص نابرابرينشان م،۳نمودار
.استافتهيش نيدرصد افزا۱۳ش از يدوره بيدوره تا انتهاينرخ رشد آن از ابتدايبوده است ول

يروند شاخص نابرابر.۳نمودار

.محاسبات اين پژوهش:مأخذ

يتصادت اقيامن

اضطراب در يرات در سطح ذهنييآن است که تغياقتصادت يامنجزءموردمورد بحث دريه اصليفرض
رات ييـ تغدرصـد  ، ن منظوريبه هم.سک متناسب استيدر رينيرات عييتغبايت اقتصاديامننبودمورد 

ت يـ امنياجـزا .شـود يگرفتـه مـ  نظـر درياقتصـاد ت يامنيبه عنوان اجزاياقتصادت يامنيرهايمتغ
، يمـار ي، بيکـار يبمرتبط بـا يهاسکيريزمان برادر طولرات ييتغدرصديريگاندازهشامل ياقتصاد

رديسک اقتصـاد يرمورددر هر. باشديال مبا سن بابا سرپرست زن و سرپرست مردخانوار، فقريتورم
ازثرأت متياحتمال براساس برآورد سهم جمعمقدار.شوديضرب مسک مربوطه يمرتبط با رک احتمالي
شـدن و  ني، تـک والـد  يماري، بيکاريسک بيراز چهاراين پژوهش،در.رديگيانجام منظرسک موردير

.ايمكردهاستفاده يتورم

ادي در رفاه اقتصادينقش امنيت اقتص

اقتصادي از مبحث ناامني اقتصادي نسبت به موضوعات ديگر كمتر صحبت شده است و تأكيد در ادبيات 
جهـت ضـرورت بحـث اثـر امنيـت      اما داليل مختلفـي  . كمي در سياستگذاري كشورها به آن شده است

:اقتصادي روي رفاه وجود دارد
شود مثل نظـارت بـر   كاهش ناامني اقتصادي مياز مسائلي كه منجر به برخيتوجه دولت به .۱

،هاي ناگهاني و واگيرهاي مربوط به جلوگيري از بيماريها، هزينهقيمت
وهاي خصوصي و توجه بيشتر آنها نسبت به مسئله ناامنيبنگاهگذاري تغيير جريانات سرمايه.۲
.آمار افزايشي افراد مسن، طالق، بيكاري و بيماري.۳
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ايجـاد شـده از   اضـطراب  . مفهوم بودن شرايط عدم اطمينان به لحاظ اقتصادي اسـت ناامني اقتصادي به 
اقتصـادي  از آنجـا كـه نـاامني    اما . فقدان يك اطمينان اقتصادي مفهوم ديگري از ناامني اقتصادي است

گيـري  از آن در اندازهاثرات مهمي روي رفاه افراد، هويت شخصي و رفتار بازار كار دارد ضرورت استفاده
امنيت اقتصادي يك بخش مهم رفاه اقتصادي است كه تا توان گفت كه لذا مي. كندفاه اهميت پيدا مير

وجود بيكاري، شرايط تورمي و بيماري از مواردي . هاي اقتصادي كشور استحد زيادي متأثر از سياست
بـالطبع در  شـود و بيني درآمدهاي آتي مـي كه موجب ايجاد اضطراب ذهني افراد نسبت به پيشهستند

١.گذاردانداز، ارث، هويت شخصي، رفتار بازار كار و در نهايت رفاه اثر نامطلوب ميپستصميمات مصرفي، 

يکاريسک بيرازيت ناشيامن

بـازار كـار نقـش مهمـي در     . ناامني شغلي و ريسك بيكاري يكي از موارد مهـم نـاامني اقتصـادي اسـت    
ست دادن شغل و ناامني در شغل اثرات اجتماعي نيز دارد با اين از دهر چند . درآمدهاي پولي افراد دارد

بيكاري ايجاد هايوجود، هدف عمده ناامني بيكاري، تغيير شرايط جريان درآمدي افراد است كه در دوره
ضـرب نـرخ   لذا براي پوشش ريسك اقتصادي مربوط بـه بيكـاري در اكثـر تحقيقـات از حاصـل     . شودمي

. ر بيكاران منتفع از بيمه بيكاري به صورت استاندارد شده استفاده شـده اسـت  بيكاري يا نرخ مشاركت د
شاخص در اين تحقيق ٢.دهنده اثرات مالي بيكاري باشدتواند نشانبيمه بيكاري ميدرصد افراد منتفع از 

ضرب شاخص استاندارد شده درصـد بيكـاران منتفـع از بيمـه     امنيت اقتصادي بيكاري به واسطه حاصل
.به صورت يك شاخص دوگانه ريسك بيكاري توضيح داده شده است٣در شاخص نرخ مشاركتبيكاري

يماريبه بابتالازيت ناشيامن

ت يـ امنيبراريک متغيبه عنوان يخصوصيمصرفيهانهيکل هزدرمان ازبهداشت ويهانهيهزدرصد
است، بدين روي، به مفهوم کاهش رفاه رين متغيش ايافزا.شوديمگرفتهنظردريماريابتال به بازيناش

، بـه  در ضمن.رفاه حفظ شودرييتغوريمتغريين تغيبيسازگارتاشوديمضرب -۱عدددرريمتغن يا
.  استجمع شده۲ر با عدد ين متغي، ا)هيرها در سال پايمقدار متغ(۱اعداد با عدد يسازگارمنظور

ن شدنيتک والدفقرريسك ازيت ناشيامن

آنجـا كـه   توان منكر مسئله فقر در ميان خانوارهاي تك والدين با سرپرست مرد شد ولي ازهر چند نمي
باشـد و از طرفـي خانوارهـاي بـا     ها ميريسك و فقدان درآمد براي چنين خانوارهايي بسيار كمتر از زن

و از دست دادن خطر زيادي براي از دست دادن درآمد قرار دارند و يافتن شغل سرپرست زن در معرض 
در اكثـر  . برنـد هاي از فرزندان خطري است كه اكثـر ايـن خانوارهـا از آن رنـج مـي     آن به خاطر مراقبت

1. Osberg, 1998 2. Osberg and Sharp: 2002, 1998
2. Osberg and Sharp: 200 2, 1998

۱۳۶۸منظور از شاخص نرخ مشاركت شاخصي است كه از نسبت جمعيت فعال به كل جمعيت براساس استانداردسازي سال .٣
.ساخته شده است
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هاي ريسك فقر در خانوارهاي بـا سرپرسـت زن اسـتفاده شـده     از شاخصIEWBتحقيقات در شاخص
جـود دارد ايـن   در مطالعات كشورهايي كه اطالعات فقر در مـورد خانوارهـاي بـا سرپرسـت زن و    . است

. اسـتفاده شـده اسـت   ضرب نرخ طالق خانوارها در نرخ فقـر زنـان خانوارهـاي منفـرد    حاصلشاخص از
در اين گونه از تحقيقات در نظـر گرفتـه نشـده    هاي اجتماعي طالقدرضمن الزم به ذكر است كه هزينه

وارهاي منفرد در ايـران از  هاي مربوط به نرخ فقر زنان خانولي در اين تحقيق به علت فقدان داده. ١است
.استفاده شده است) proxyبه عنوان متغير تقريب يا (ضرب نرخ طالق در نرخ بيكاري زنانحاصل

يسک تورميرازيت ناشيامن

ينـ يبشيع مجـدد پـ  يو توزشدهها يها و بدهييدارايارزش پولرات درييتغباعثنشده ينيبشيتورم پ
دادن منـافع خـود  احتمـال از دسـت  مـورد درکه افـراد آنجااز. کنديمجاديايواقعدرآمددريانشده

افتـه بـه   يتوسعهيکشورهادر.بودخواهدرفاه اثرگذاريرورين متغيا،نيبنابرا،کننديمياحساس نگران
ن شـده وارد يتـدو يهـا شـاخص دريت اقتصاديمهم امنن جزءينشده اينيبشيبودن تورم پنييعلت پا

ن ياد در تورم ايرمنتظره زيرات غييتغورين متغيبودن ادارران به لحاظ معنايااقتصاددراما.نشده است
سـک  يبـه عنـوان ر  يرات تورمييدرصد تغ،ن روياز ا. اد باشديرفاه زيرورين متغيرود که اثر ايمانتظار
.نظرگرفته شده استدريتورم

يت اقتصاديشاخص کل امن

احتمـال  .شـود يمحاسبه مشده،گرفتهنظردريهاسکيريوزنع يتجمزايت اقتصاديشاخص کل امن
ن يـي قابـل تع ،شـوند يسک مربوطه مـ يکه متحمل ريدرصد پوشش افرادبه واسطه سک يدادن هر ررخ

يت براينسبت تعداد خانوارها از کل جمع، يکاريسک بيريت برايکل جمعت فعال ازيسهم جمع. است
۱۰۰، نسـبت  )هـر خـانوار وجـود دارد   يشـدن بـرا  احتمال تک سرپرست(ن شدنيتک والدسک فقرير

ن فـرض اسـتفاده   يـ شـوند از ا يمـ ثرکه از تورم متـأ يتين جمعييتعو براييماريسک بيريدرصد برا
جمله کارکنـان دولـت و بازنشسـتگان    با درآمد ثابت ازيخانوارهاران تورم برياست که در اقتصاد اشده

ضـرب شـده و  متوسـط خـانوار  بعـد رو مجموع کارکنان دولـت و بازنشسـتگان در   ن ياز ا. اثرگذار است
ل ن احتمـا ياز آنجا که ا. تاسشناخته شدهياثرات تورمازثرت متأيآمده به عنوان جمعدسته ت بيجمع

ن يت تحت ايجمعدرصدابتدا ،سک قرار داشته باشندياز ربيشترير يثاز افراد تحت تأيوجود دارد برخ
شـده و بـه عنـوان    از کل سهم محاسبهبار ديگرجزء شده و سهم هرمعمختلف جيهاساليبراها سهم

.استآن جزء محسوب شدهيشده براوزن نرمال
يطـ ک رونـد بهبـود را  يـ دوره طولکه در يماريسک بيجز در مورد ربکه دهدمينشان هابرآورد
شـاخص  . انـد برخـوردار بـوده  يت پرنوسـان يوضـع ک يسک از يريهاشاخصديگر، در موارد ،کرده است

آن مقـدار  يولـ ،برخوردار بوده استياديدوره از نوسان زولشدن هر چند در طنيسک فقر تک والدير

1. Osberg and Sharp: 2002
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سـک  ير،شـده سک در نظر گرفتهيريهاشاخصمياناز . کسان بوده استيباًيدوره تقريابتدا و انتهادر 
سـک  ي، شـاخص ر يت اقتصـاد يـ بعـد امن يرهـا يمتغمياناز .رات بوده استيين تغيشتريبيدارايتورم

ل مربوط به بهبود شاخص ين داليتراز مهميدوره مورد بررسولدرصد در ط۳۹۶به علت بهبود يکاريب
ش درصـد  يمربوط به افـزا يکاريسک بيل بهبود شاخص ريدل.بوده است) يدرصد۷۲(يت اقتصاديامن

. بوده است) يدرآمدينيگزيجاشاخص(يکاريمه بيکاران منتفع از بيب
ن شدن به يوالدو فقر تکي، تورميکاري، بيماريبيهاشاخصکه دهدمينشان يآزمون همبستگ

ب برابر ير به ترتين مقاديا. بوده استيت اقتصاديبا شاخص کل امنين ارتباط آماريشتريبيب دارايترت
ت يدر ثبات امنيکاريو بيماريدهد که خطر بيان مر نشيمقاداين . صدم بوده است۵۳و ۵۴، ۸۲، ۸۷

.دارنديران نقش مهمياياقتصاد
شودمشاهده ميطور که همان. ايمنشان داده،۴نموداردر رارانيدر ايت اقتصاديروند شاخص امن

ل کـاهش  يـ دل. برخوردار بـوده اسـت  يااز کاهش قابل مالحظهيت اقتصاديشاخص امن۱۳۷۱در سال 
درصـد در سـال  ۹ن سال بوده است که از رقـم  يرات نرخ تورم در اييتغ۱۳۷۱در سال يت اقتصاديامن

رات ييـ ن رقم تغيا. ده استيرس) ۱۳۰رات حدود ييتغيعني(۱۳۷۱درصد در سال ۷/۲۰به رقم ۱۳۷۰
. ن مقدار خود را داشته استيشتريبيدر طول دوره مورد بررس

يقتصادت ايروند شاخص امن. ۴نمودار

.محاسبات اين پژوهش:مأخذ

يثر در رفاه اقتصادان ابعاد مؤيسه جريمقا

کـه در  دهـد مينشان يت اقتصاديع درآمد و امنيان ابعاد مصرف، ثروت، توزيج مربوط به برآورد جرينتا
شد چنانچه نرخ ر.انددرصد بوده۷۲و۵، ۳۸، ۴۷نرخ رشد يب داراين ابعاد به ترتيا۱۳۸۲-۱۳۶۸دوره 

ـ با،توسعه مورد نظر باشـد يهااستيش سين گراييتعيبرايارين معثر در رفاه به عنواابعاد مؤ د گفـت  ي
ت يـ شـاخص امن . ش مصـرف بـوده اسـت   يو افـزا يت اقتصـاد يشتر به سمت ثبات امنيش بين گراياکه 

در ش را ين افـزا يشـتر يدرصـد ب ۴۷درصد و شاخص مصرف با نرخ رشد ۷۲با نرخ رشد حدود ياقتصاد
ع درآمـد  يـ ن نرخ رشد مربوط بـه بعـد توز  يضمن آنکه کمتر. اندتوسعه كشور داشتهيهاهاي برنامهسال
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توسـعه نتوانسـته   يهـا اسـت يدهد که سنشان مييدرآمدين بهبود شاخص نابرابرينرخ پاي. بوده است
برنامـه  يهااستير ساثييواگرا. بگذارديران بر جايايت نابرابريبر بهبود وضعيادياست اثرات مثبت ز
ش مقـدار  يافـزا . قابـل مشـاهده اسـت   يخـوب ، به۵گر در نمودار يو ابعاد ديان نابرابريسوم توسعه بر جر

يو نسـبت دهـک درآمـد   ) ۱۳۸۲و ۱۳۸۱در سـال  ۴۱/۰بـه  ۱۳۸۰در سـال  ۳۹/۰از (ينيب جيضر
) ۱۳۸۲و ۱۳۸۱در سال ۲/۱۶و ۹/۱۶به ۱۳۸۰در سال ۴/۱۴از (ن افراد يرترين افراد به فقيثروتمندتر
برنامـه سـوم توسـعه    يهـا اسـت ياز اعمال سير ابعاد ناشياز سايان نابرابريجرييدر واگراينقش مهم

. كشور داشته است

يان ابعاد رفاه اقتصاديروند جر. ۵نمودار

.محاسبات اين پژوهش:مأخذ

تيل حساسيآزمون تحلو)CIEWB(يمحاسبه  شاخص رفاه اقتصاد

ک از يـ ر ابعاد مختلف با در نظرداشـتن وزن هر يع مقاديد نسبت به تجميبرآورد شاخص رفاه کل باايبر
از سـه  يدهـ ات وزنيشاخص رفاه کل نسبت به عملت يل حساسيانجام آزمون تحلبراي. آنها اقدام نمود

ب از چپ يرتبه ت(]۲۵/۰،۲۵/۰،۱/۰،۴/۰[و ]۷/۰،۱/۰،۱/۰،۱/۰[، ]۲۵/۰،۲۵/۰،۲۵/۰،۲۵/۰[يجدول وزن
دهـد  نشان ميج ينتا.ايمكردهاستفاده ) يت اقتصاديع درآمد و امنيبعد مصرف، ثروت، توزيبه راست برا

حالـت  ازشـتر يرفـاه را ب شاخص نرخ رشدمصرف درويت اقتصاديامنبه بعدشتريکه اختصاص وزن ب
خالصـه شـده   ،۳جدولت دريل حساسيآزمون تحلج ينتا. دهدينشان مکسان يياختصاص جدول وزن

.است

تيل حساسيج آزمون تحلينتا.۳جدول
ر نرخ رشد شاخصيمقاديوزنهايجدولشاخص

CIEWB1]۲۵/۰،۲۵/۰،۲۵/۰،۲۵/۰[۴۱/۰

CIEWB2]۷/۰،۱/۰،۱/۰،۱/۰[۶۰/۰

CIEWB3]۲۵/۰،۲۵/۰،۱/۰،۴/۰[۴۵/۰
.محاسبات اين پژوهش: مأخذ
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نرخ رشـد  يت اقتصاديامنبه بعدشترياختصاص وزن بشود،يمشاهده م۳جدول همان طور که در 
ش يدرصـد افـزا  ۴۵به انـدازه  به مصرف نرخ رشد رفاه راشترياختصاص وزن بدرصد و۶۰حدودرفاه را

. ايمنشان داده،۶نمودارشاخص رفاه کل درروند.دهديم

)CIEWB(يروند شاخص رفاه اقتصادسه يمقا. ۶نمودار

.اسبات اين پژوهشمح:مأخذ

يزمون همبستگآ

ساده يابعاد رفاه و شاخص رفاه کل از آزمون همبستگيتوسعه رويهااستياثر سين سازگارييبراي تع
دار به سـمت  تورشيوزنهاياز آنجا که استفاده از جدول.ايمكردهن ابعاد و شاخص رفاه کل استفاده يب

اسـتاندارد ين آزمـون تنهـا از جـدول وزنـ    يدر ا.١کنديش مرا دچار تورين درجه همبستگييابعاد، تع
خالصـه  ،۴در جـدول  را يب همبسـتگ يج محاسـبات ضـر  ينتـا . ايـم كردهاستفاده ) هر بعديبرا۲۵/۰(

:ايمكرده
ن ابعاد رفاه و شاخص رفاه کليبيب همبستگيضر. ۴جدول

ابعاد و شاخص مصرف ثروت ع درآمديتوز يت اقتصاديامن CIEWB

مصرف ۱ ۹۴۷۰۶۲۴/۰ ۱۵۱۹۲۲۹/۰ ۵۷۶۵۷۵۱/۰ ۸۴۶۲۴۱۷۳۱/۰
ثروت ۹۴۷۰۶/۰ ۱ ۲۰۵۲۴۰۱/۰ ۴۷۶۸۱۵۵/۰ ۷۸۷۶۹۹۲۴۴/۰

ع درآمديتوز ۱۵۱۹۲/۰ ۲۰۵۲۴۰۱/۰ ۱ ۴۲۱۰۴۸۲/۰ ۴۲۷۷۸۰۵۵۵/۰
يت اقتصاديامن ۵۷۶۵۸/۰ ۴۷۶۸۱۵۵/۰ ۴۲۱۰۴۸۲/۰ ۱ ۹۱۲۲۹۶۸۸۳/۰

CIEWB ۸۴۶۲۴/۰ ۷۸۷۶۹۹۲/۰ ۴۲۷۷۸۰۶/۰ ۹۱۲۲۹۶۹/۰ ۱
.محاسبات اين پژوهش: ذمأخ

اختصاص وزن بيشتر به هريک از ابعاد به علت اثرگذاري مقادير ابعاد روي شاخص رفاه ضريب همبستگي آن بعد و شاخص .١
.دهد که اين امر تحليل همبستگي را با خطا مواجه خواهدساخترفاه را بزرگتر نشان مي
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ب يـ ن ابعاد رفاه و شاخص رفاه به ترتيبيب همبستگيدرجه ضرن يشتريکه بدهدها نشان مييافته
ن بعـد  يبيب همبستگيبودن ضرباال. وده استبع درآمد ي، مصرف، ثروت و توزيت اقتصاديامنمربوط به 

ران را نشان يدر اقتصاد ايت اقتصاديامنت توجه به نقش بهبوديو شاخص رفاه کل اهميت اقتصاديامن
توانـد  يثـروت و مصـرف مـ   ع درآمد،يتوز،يت اقتصادين ابعاد امنيپاييب همبستگيضراوجود. دهديم
مصرف و ثـروت  يالبايهمبستگ.مختلف رفاه باشدابعاديروتوسعه يهااستيساثرات ناسازگارانگريب
ب يدرجه ضـر . شوديم ميان ثروت تنظيان مصرف با جريران جريانگر آن باشد که در اقتصاد ايتواند بيم

ان يـ انگر آن باشـد کـه عـدم ثبـات در جر    يتواند بيز مينيت اقتصادين مصرف و امنيکمتر بيهمبستگ
بيـان  به . دهدر قراريثچندان تحت تأبادوام را يبدون کاالهايان مصرفيتواند جريران نميدر ايدرآمد
قـرار نگرفتـه   يناامنيهار شاخصيثاست تحت تأيزندگيامل مخارج ضرورشکهيان مصرفيجرديگر،
.است

CIEWBوسرانهيسه شاخص درآمد مليقام

ريمقـاد يدهد که روند رفـاه در طـ  ينشان مIEWBسرانه و شاخص يج محاسبه شاخص درآمد ملينتا
دهـد  ينشان مـ کسان ييدهحالت وزندرCIEWBسرانه و يملدرآمديهامحاسبه نرخ رشد شاخص

ـ ، افته استيرفاه بهبودروندكشور سه برنامه توسعه ولطکه در اسـت کـه نـرخ رشـد     قابـل توجـه  يول
که دخالت دهدينشان من امريا. بوده استIEWBبرابر نرخ رشد شاخص سرانه دويملشاخص درآمد

دهـد کـه تنهـا بـه بعـد     ينشان مـ يتاز حالکمتررفاه نرخ رشد رفاه رايريگاندازهمختلف رفاه درابعاد
.ايمنشان داده،۷نموداردررا شاخص دواين روند.مصرف توجه شده باشد

CIEWB سرانه ويروند شاخص درآمد مل. ۷نمودار

.محاسبات اين پژوهش:مأخذ

ب يـ تبه تر۱۳۷۷و۱۳۷۰يهاسالشاخص دردوشود، اينمشاهده مي۷در نمودار همان طور که 
از يناشـ يت اقتصـاد يـ مربوط به کـاهش امن ۱۳۷۰سالشاخص دردوييواگرا.اندشدههمگراواگرا و
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نـرخ  يدرصـد ۱۳۰رات ييتغويدرصد۷/۲۰نرخ تورم .بوده استCIEWBشاخص دريسک تورمير
درشـاخص  دوايـن  ييهمگرا.داشته استيين واگرايادرياديزاريبسريثتأ۱۳۶۹تورم نسبت به سال 

. بوده استCIEWBشاخص دريت شاخص نابرابريوضعبه علت بهبود۱۳۷۷سال 
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يريگجهينت

دسـت آمـده از   ه شتر از روند رفاه بـ ي، روند رفاه را بک شاخص رفاهيسرانه به عنوان يملشاخص درآمد 
ور كشسه برنامه توسعه ولسرانه در طينرخ رشد درآمد مل. نشان داده استCIEWBيبيشاخص ترک

شـود  مـي يريگجهينتنيچنبدين روي،. بوده استCIEWBشتر از نرخ رشد شاخص يحدود دو برابر ب
رفاه کمتـر از مقـدار آن   يروند واقع،برنامه توسعه بر ابعاد رفاهيهااستيکسان سيريکه به علت اثرات غ

، يت اقتصـاد يـ امن. داردتوجـه  سرانه بوده است که تنها به بعـد مصـرف در رفـاه    يدر شاخص درآمد مل
لـذا  .انـد بـوده CIEWBن نـرخ رشـد در شـاخص    يشتريبيب دارايع درآمد به ترتيمصرف، ثروت و توز

و مصـرف حـداقل از   يت اقتصاديامنيهاتوسعه به بهبود شاخصيهااستيسيتوان گفت که اجرايم
سـه  ولدر طـ يادت اقتصـ يـ بعد امن. استپژوهش کمک کردهن يشده در ادر نظر گرفتهيرهاينگاه متغ

رات نـرخ تـورم   يين نوسان به تغيااصليل يدل. استن نوسان برخوردار بودهيشترياز بكشوربرنامه توسعه
و مصـرف نـرخ رشـد رفـاه     يت اقتصاديدار به سمت امنتورشياختصاص جدول وزن. بوده استمربوط 

۴۱ان با نـرخ رشـد   کسييدرصد در مقابل جدول وزن۴۵و ۶۰ب تا سطح يرا به ترتCIEWBشاخص 
يمهم رفاه اقتصاديتوان از اجزايو مصرف را ميت اقتصاديابعاد امن،نيبنابرا. استش دادهيدرصد افزا

شاخص کل رفاه ين ارتباط آماريشتريکه بدهدميساده نشان يج آزمون همبستگينتا. ران دانستيدر ا
. ع درآمـد بـوده اسـت   يد توزمربوط به بعيمارن ارتباط آيو کمتريت اقتصاديامنبه مربوط و ابعاد رفاه 

مربوط ين ارتباط آمارين ابعاد مربوط به بعد ثروت و مصرف و کمتريبين ارتباط آماريشتريب،نيچنهم
. ع درآمد بوده استيبه بعد مصرف و توز
ثر پوشش ابعاد مختلـف مـؤ  به علت CIEWBيبيکترکه شاخص توان نتيجه گرفتبه طور كلي مي

يبررسباکند وکمکرفاه تر يواقعيريگاندازهتواند به يميو کلييجزيهاليئه تحلو امکان ارار رفاه ب
ن يـ اج يد است نتايام.دهدياريمناسب هايميتصم، دولت را در اتخاذها بر ابعاد مختلفاستياثرات س

يرفاهيهابرنامهيها و اجراتاسيل سيو تحليابياران در ارزگذاستياستفاده سيبراياپژوهش، مقدمه
.باشديآت
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