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 چکیده

 تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ايران است. بدين منظور مبانی نظریارزيابی هدف اين مقاله 

 شادی -، نظريه هموارسازی درآمدنزولی بودن شادی نهايی درآمد شامل نابرابری شادی و نابرابری درآمد

در  ،ایآستانهعوامل موثر بر نابرابری شادی در قالب رگرسیون  ارايه شد. سپس و هرم معکوس شادی مزلو

-خطی غیر تاثیر درآمد توزيع که نابرابرینشان داد و برآورد گرديد. نتايج  سازیمدل 8931-8939 دوره

در  درآمدی تاثیر نابرابری نظريه هرم معکوس مزلو مبنی بر به طوری که دارد شادی نابرابری بر ایآستانه

 رژيم در) است 681/1 از کمتر جینی ضريب که هنگامی. شدمقاطع باالی هرم معکوس بر شادی تايید 

در  دارد. زيرا شادی نابرابری بر دارمعنی و منفی تاثیر درآمد توزيع نابرابری افزايش (درآمدی پايین نابرابری

 باالی رژيم در گرفتن قرار) آستانه حد از عبور از پس اما .پائین هرم معکوس شادی مزلو قرار داريم

 بهچون  دارد. شادی نابرابری بر دارمعنی و مثبت تاثیری درآمد توزيع نابرابری افزايش (درآمد نابرابری

مطرح شده هموار نمودن  هاینظريهمبتنی بر  بنابراينايم. حرکت نموده باالی هرم معکوس شادی مزلو

 و شودمیکاهش شیب نزولی شادی نهايی درآمد منجر به  يا سری زمانی درآمد در يک برش مقطعی

کاهش اران به منظور ذگسیاستشود مینتايج پیشنهاد  مبتنی بر نابرابری شادی را کاهش دهد. تواندمی

ضريب جینی توجه نمايند و در صورت افزايش نابرابری توزيع  بر 681/1 نابرابری شادی به حد آستانه

موجبات بهبود توزيع شادی در جامعه را  ،های بازتوزيعی درآمددرآمد بیش از حد آستانه مذکور با سیاست

  فراهم نمايند.

  .بری درآمد، نابرابری شادینابرا هرم معکوس شادی مزلو، ،شادی نهايی درآمد :یکلیدگان واژ
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 مقدمه -1

انسان  یقیِحق یِشاد (، نشاط دائمی است و8399-8331) 8ترين نشانه خِرد در نزد دو مونتنیقطعی

کاهش نابرابری شادی برای جامعه به سان اهمیت  اهمیت(. 8931)ثابتی،  او است یِخردمند یجۀنت

 یروزیپ يکاست که  يیتنها جا یقیحق یِشادمانانديشید نیچه نیز می شادی برای يک فرد است.

ذهن انسان به  يشاز عالئق مهم فلسفه هگل پو يکی .هاينتربر سخت یروزیپ ،وجود داشته باشد

بهتر به طوری که . (8311، 1)پالمناتز است ی و سازگاری با خود و جهان اطرافخرسند یسو

 دارد. مندیو رضايت زيستن يکی از اهداف مهم بشری است که ارتباط مستقیمی با شاد زيستن

لی تولید ناخالص م جايگزين (DNHشادی ناخالص ملی ) پیشنهاد داد (8311) 9پادشاه بوتان

(GNP )گیری و سازماندهی حال اندازه اين شاخص در بسیاری از کشورهای دنیا در اکنون و شود

پی کاهش  و در سطح باالتر از شادی فردی، اقتصاددانان در (1111، 6، فروهر1183)جونز، است 

انديشند نابرابری شادی، شادی فرد را تحت تاثیر قرار نابرابری شادی در جامعه هستند، زيرا می

( با اين فرض که شادی بیشتر منجر به مطلوبیت بیشتر 8316) 1استرلین (.1131، 3دهد )فنوفنمی

اقتصاد شادی  نظريهه ئدهند اقدام به اراو مردم شادی بیشتر به شادی کمتر را ترجیح می شودمی

گیری متغیر اندازهکه تابعی از درآمد و ثروت است، را  اقتصاددانان نئوکالسیک مصرفنمود. 

کردند. اما اقتصاددانان نهادگرا را مبتنی بر آن تصريح می دانستند و تابع رفاه اجتماعیمیمطلوبیت 

و در اقتصادی هستند  ت تاثیر متغیرهای غیرکه تح را مندی از زندگیشادی و رضايتمتغیر 

در تصريح تابع رفاه  ،دنمستقیم بر مطلوبیت دار تاثیر مستقیم و غیر اقتصادی،ترکیب با متغیرهای 

که کینز در  است( مدعی 1111) 1فریالبته . (6111، 1)آلسینا و همکاران اجتماعی وارد نمودند

عوامل فردی و  به موضوع اقتصاد شادی پرداخته است. "امکانات اقتصادی برای فرزندانمان"مقاله 

است و  )انتزاعی( موضوعی ذهنی، زيرا شادی بر درجه شاد بودن افراد تاثیر دارد متعددی اجتماعی

شناختی ماکس مبتنی بر تحلیل جامعه .(1113)فنوفن،  باشدمی هکمتر به صورت عینی قابل مشاهد

                                                      
1. Michel de Montaigne (1533-1592) 
2. Plamenatz (1988) 
3. Bhutan's GNH Philosophy and Jones' GNH Index 
4. Foroohar (2007) 
5 .Veenhoven (2005) 
6. Sterlin (1974) 
7. Alesina (2004)  
8. Fery (2008) 



  

 

 97   يران: ایمطالعه مورد ی،شاد یدرآمد و نابرابر ینابرابر ینرابطه ب يابیارز

نیز مانند ساير متغیرهای اقتصادی  و نابرابری شادی شادی وبر و تحلیل تاريخی فردريش لیست

سطح پائین شادی منجر به  به طوری که حتی .تاريخی يک ملت است تحت تاثیر فرهنگ و سیر

 خواهد شد حال توسعه مانند ايران برای کشورهای در يافتگیطوالنی شدن مسیر گذار به توسعه

های اجتماعی و با توجه به جمعیت جوان ايران عمق و تداوم آسیب همچنین (.8913، معیدفر)

دو نظريه در  اين پژوهش فردی ناشی از فقدان و حتی ضعف شادی بسیار شديدتر خواهد بود.

درآمد دائمی فريدمن، نزولی بودن مطلوبیت نهايی و هرم  نظريهشادی بر اساس  نابرابری مورد

شادی نهايی درآمد يعنی  ،های مقطعیدر سطح برش .ه استمزلو ارايه نمود سلسله مراتب نیازهای

در سطح  .تر استهای پائین درآمدی بزرگشادی ناشی از آخرين واحد درآمد در بین دهک

از  تواندمیکاهش شکاف طبقاتی فردی نیز شادی نهايی درآمد نزولی خواهد بود. به اين ترتیب 

در بین طبقات مختلف جامعه،  )کاهش نابرابری شادی( ارسازی شادی نهايی درآمدوکانال هم

را بهبود بخشد يا در سطح فردی هموارسازی درآمد در طول عمر فرد  های شادیمیانگین شاخص

های شادی شاخص تواندمیهای عمر و تامین اجتماعی انداز مانند بیمها استفاده از ابزارهای پسب

نظريه اين پژوهش  "؟آوردآيا پول شادی بیشتر می"در پاسخ به اين معما که  فردی را ارتقاء دهد.

ساختار يک طبق اين نظريه عوامل موثر بر شادی در  .است ه نمودهئاهرم معکوس شادی مزلو را ار

اجتماعی نیز عالوه بر متغیرهای  -هرم معکوس هستند که با افزايش شادی ساير متغیرهای سیاسی

نشان  (1111) 8بوسلز و سارينخواهند بود.  و نابرابری شادی کننده شاخص شادیاقتصادی تعیین

به جابجايی منحنی شادی سازگاری با طبقه اجتماعی منجر داشتن پول مهم نیست و  دادند که صرفاً

 ( نیز نشان دادند که ارتقاء سطوح عوامل غیر1111) 1تیان و يانگ. شودمیبه باال  ،درآمدنهايی 

تو بین دهد و يک نقطه بهینه پارتقال می، شادی نهايی درآمد را به باال انمتناسب با درآمد درآمدی

های شادی وجود اين دو با بهبود شاخص متناسب درآمدی و ارتباط رشد عوامل درآمدی و غیر

درآمدی رشد اقتصادی منجر به  به اين ترتیب ممکن است به دلیل محدوديت عوامل غیر دارد.

تاثیر که نابرابری درآمدی از متغیرهايی است  نشود. به طور يکسان در جامعه ارتقاء شاخص شادی

نابرابری میزان نابرابری شادی شديدتر که با افزايش  خطی بر نابرابری شادی دارد، به طوری غیر

اعی عدالت اجتماين پژوهش استفاده شد  در درآمدی متغیری که به عنوان يک متغیر غیر. شودمی

تاثیر نابرابری درآمدی بر نابرابری شادی در  ارزيابیعدم وجود شکاف طبقاتی است وهدف آن يا 

                                                      
1. Baucells and Sarin (2008) 
2. Tian and Yang (2008) 
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 مبانی نظری نابرابری شادی دوم بهحال توسعه ايران است. به اين ترتیب بخش  اقتصاد در

ها اختصاص . بخش چهارم به تحلیل دادهشودمیپیشینه پژوهش ارائه بخش سوم  در پردازد.می

 به د بود و در نهايت بخش ششمو تفسیر نتايج در بخش پنجم خواه دارد. برآورد ضرايب

  .خواهد يافتاختصاص ت سیاستی اگیری و پیشنهادنتیجه
 

 نظری شادی و نابرابری شادیمبانی  -2

در  یمهم يگاهجا یراخ یهادر اقتصاد است که در سال يدیحوزه نسبتا جد «یاقتصاد شادکام»

 یحوزه با مفهوم ينکرده است. اقتصاددانان در ا یدااز کشورها پ یاریبس گذارییاستمعادالت س

( معتقد است وضعیت 8111مارکس ). (8931، نادمی و جلیلی) کار دارندوسر «یذهن رفاه»به نام 

( اين 8316، اما تناقض استرلین )پی خواهد داشت رفاه و سعادت را درعینی و مادی زندگی، 

يا  نمايد که چرا سطوح شادی در کشورهای مختلف متناسب با سطوح درآمدیسئوال را مطرح می

 ترين ومهم شادیاين مسئله که را شادی مسئله عینی و مادی نیست؟. ها نیست؟ يعنی چآن ثروت

شادی هـدف ثـابتی کـه  تجربی نیست. دارای پشتوانه علمی و، استافراد در زندگی  غايیهدف 

بلکه شـادی محصـول زنـدگی خـوب اسـت کـه در  ،افـراد در آرزوی رسیدن به آن باشند، نیست

 نظريه(. 8931ه و همکاران، )محمدزاد همراه دارد دنبال خود به بلندمدت رضايت از زندگی را به

رفاه جسمی و رفاه دو هدف نهايی  ( مبتنی بر8339) 8اسکرودرلینـدنبرگ و  تابع تولید اجتمـاعی

( نشان 1113فنوفن ) .است هاسـازی آندنبال بهینـه که هر انسانی در زندگی خود به است اجتماعی

ای مانند نابرابری درآمدی دقیقا به وسیله متغیرهای صريح داده تواندمیداد که نابرابری اجتماعی ن

از طريق  تواندمیمستقیم  گیری شود و نابرابری در دسترسی به منابع کمیاب به طور غیراندازه

  .شودگیری طول عمر اندازهنتايج نهايی زندگی مانند شادی و نابرابری در 
 

 مندیعوامل موثر بر شادی و رضایت -2-1

توزيع اند شامل: دهارزيابی نمومتغیرهای متعدد خرد و کالن را بر شادی  های مختلفوهشپژ

تال  دی) )شاخص فالکت( (، تورم8931، نادمی و جلیلیرشد اقتصادی، بیکاری ) درآمد و ثروت،

مصرف، سرمايه انسانی، سرمايه اجتماعی  ،(8931آبادی، بختیاری و فتح، 8333، 1و همکاران

                                                      
1. Lindenberg and Schreuder (1993) 
2. Di Tella (1999) 
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سالمت جسمی  (،1111، 8)استراتزر و اللیو حمايت، اعتماد و تعهدات اجتماعی(،حاکمیت قانون، )

عدم  های اجتماعی،(، آزادی8933، مهرگان و همکاران، 8931و روانی )دهقانی و همکاران،

و فکری،  جنسیت )ظهورفردی مانند سن، تحصیالت، و  های خانوادگیويژگی تبعیض نژادی،

، 1دی بیان، حق انتخاب )آبوت و ساپسفورد(، آزا8916بُعد خانوار )کشاورز،  (، تاهل و8911

، های اجتماعی )گزارش جهانی شادیحمايت(، 8333)فری و استاتزر،  شرايط سیاسی (،1111

سطح  (،8931)محمدزاده و همکاران،  های تجاری، سیکلشناختیهای جمعیتويژگی (،1181

 یر(، درجه امنیت ملی، تفاوت سطوح عوامل درآمدی و غ8913عقالنیت )رنانی و مويدفر، 

محیطی های زيستود شاخصبهب (،8918جعفری و همکاران، درآمدی، گرايشات مذهبی )

انتظارات نسبت به آينده،  (،8931و همکاران، مخارج اجتماعی سالمت )ساوجی  ،(8936)جلیلی، 

 (،8931آبادی، امید به زندگی )بختیاری و فتحجنسیتی دستمزدی و بیکاری بازار کار، شکاف 

چه در نظر سقراط مروج شور و نشاط بشر زيکی و در نهايت آنیسیاسی، دين و اعتقادات متاف ثبات

بايد عیارسنجی مجددی از " انديشد کهمی "شادی فلسفه"سولومن در کتاب  است، فلسفه است.

 ".صورت دهیم و زندگی شاد را محور و هدف فلسفه به حساب آوريم یمشی فلسفی وسقراط و 

  .اند به هدف فلسفه نزديک استاز فیلسوفان مبلغ آن بوده برخیبه نظر سولومن خِرد شادان که 
 

 مبانی نظری نابرابری شادی و نابرابری درآمد -2-2

در اقتصاد شادکامی  جديد نظريه دو هئمطرح در علم اقتصاد به منظور ارا نظريهپژوهش از دو  اين

 . بردبهره می

شادی  :و هموارسازی درآمد )درآمد دائمی( شادی نهایی درآمد نزولی بودن نظریه -1

شده  تئوريزه نهايی و نزولی بودن مطلوبیت درآمد دائمی فريدمن نظريهسی از أبه تنهايی درآمد 

های مقطعی سازی درآمد در طول عمر فرد، در برشاين نظريه هموار بر اساس است. به طوری که

الملل در بین کشورهای های مختلف درآمدی و در سطح بینبین خانوارها، بین طبقات و دهک

نهايی حاصل  زيرا شادی .شودمختلف منجر به کاهش شیب نزولی منحنی شادی نهايی درآمد می

شادی حاصل از آخرين واحد درآمد کمتر از شادی واحد قبلی  مد نزولی است به طوری کهاز درآ

به دلیل نزولی بودن شادی نهايی درآمد، شادی کل درآمد در  تواندمیاست. حال نابرابری درآمد 

                                                      
1. Stutzer and Lalive (2000) 
2. Abbott and Sapsford (2006) 
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تری از درآمد وجود دارد کاهش دهد. اين نتیجه در جامعه را نسبت به زمانی که توزيع عادالنه

ی مقطعی بین کشوری اثبات شده است و کشورهای ثروتمند شادی کمتری از واحدهای هابرش

چون  ،درآمد دائمی فريدمن نظريههای سری زمانی نیز طبق کنند. در برشباالی درآمد کسب می

شادی  تواندمیدائمی تحت تاثیر درآمد دائمی است، توزيع برابر درآمد در طول عمر فرد  شادی

توان با انتقال درآمد از نهايی درآمد را افزايش دهد. همچنین بین طبقات مختلف يک جامعه نیز می

های پائین از نزولی بودن شادی نهايی درآمد به صورت نسبی جلوگیری های باال به دهکدهک

رد است، های متعارف اقتصاد خنظريه نزولی بودن شادی نهايی درآمد نیز مبتنی بر نظريه نمود.

دهند و با افزايش واحدهای اول از متغیرهای عینی يا حتی انتزاعی سطح شادی را بیشتر افزايش می

يابد، زيرا در آن سطح متغیرهای عینی يا انتزاعی میزان شادی ناشی از يک واحد تغییر کاهش می

را از نقطه اشباع و ورود متغیر جديد عینی يا انتزاعی فرد شويم ر به نقطه اشباع نزديک میمتغی

نمايد. به شادی به طور موقتی دور نموده و مجددا شادی نهايی را برای اين متغیر جديد نزولی می

همین دلیل است که برای جلوگیری از نابرابری شادی در جامعه بايد درآمد در طول عمر فرد به 

رش مقطعی يکسان طور برش سری زمانی و در بین خانوارها و طبقات مختلف جامعه به صورت ب

تا از نزولی بودن شادی نهايی درآمد کاست و در نتیجه نابرابری شادی از متغیر عینی درآمد  شود

به دلیل نابرابری  تواندمیبه اين ترتیب نابرابری شادی  در جامعه يا در طول عمر فرد کاهش يابد.

نابرابری شادی نیز  درآمد باشد که با توزيع مجدد درآمد و کاهش شیب نزولی شادی نهايی،

 کاهش خواهد يافت.

مزلو اين پژوهش  سلسله مراتب نیازهایمبتنی بر هرم  معکوس شادی مزلو: مهرنظریه  -2

عکوس پائین هرم مکه در سطوح  . به طوریطراحی هرم معکوس شادی مزلو نموداقدام به 

بر شادی موثر است اما با حرکت به  و ثروت بیکاری تورم،مانند درآمد،  محدودتریمتغیرهای 

بر  و انتزاعی درآمدی به صورت متغیرهای غیر تریسمت باالی هرم معکوس متغیرهای گسترده

 ،و عدم وجود شکاف طبقاتی توزيع درآمد توزيع برابر شادی، شوند مانندشادی موثر واقع می

بنیان تقويت ، و جنسیتی ژادیعدم تبعیض ن آزادی انديشه و بیان، های سیاسی و اجتماعی،آزادی

افزايش تحصیالت،  سرمايه اجتماعی، هایبهبود شاخص ،م تشکیل خانوادهوسهولت و تدا ،خانواده

توهم پولی، سالمت روانی و عدم  امید به آموزش و امید به زندگی )شاخص توسعه انسانی(،

های کیفیت زندگی، ارتقاء شاخص و های زيست محیطیبهبود شاخص حق انتخاب، جسمی،

اگر کارگزاران اقتصادی دچار توهم پولی  دموکراسی، افزايش امنیت اقتصادی و اجتماعی. ءارتقا
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تاثیر بیشتری از کاهش تورم بر رضايت  شودباشند رشد اقتصادی که منجر به کاهش بیکاری می

صفر شدن  منجر بهاما بیکاری ، کاهش قدرت خريدتورم منجر به زيرا  .ذهنی افراد خواهد داشت

متغیرهای عینی منجر به سطوح مختلف شادی  يکسان. به اين ترتیب سطوح شودمی قدرت خريد

های جغرافیايی متفاوت و حتی در طول يک سری های مختلف جامعه و موقعیتدر بین دهک

هش متغیری که به در اين پژو نمايد.، که دقیقا مفهوم نابرابری شادی را توجیه میشودزمانی می

نظر پژوهشگران است عدالت اجتماعی يا عدم وجود  درآمدی )انتزاعی( مد عنوان يک متغیر غیر

( نشان دادند که ارتباط درآمد با شادی بستگی به سطح 1111تیان و يانگ )شکاف طبقاتی است. 

فزايش درآمدی دارد و با افزايش سطح عوامل درآمدی، شادی نهايی از درآمد ا عوامل غیر

داشته  تواندمیخطی بر نابرابری شادی  تاثیر غیر که نابرابری درآمدی از متغیرهايی است يابد.می

توزيع  ، نابرابریی رشد اقتصادیدر مراحل اولیه (8333) 8باشد زيرا مطابق با منحنی کوزنتس

افزايش يافته اما اين افزايش نابرابری به دنبال ظهور بخش مدرن اقتصاد و تولید  چه درآمد اگر

 ینسطوح پائچون اقتصاد در  اما .است مردم اشتغال معیشت و و بهبود وضعیت کاالهای صنعتی

و تامین  کاالها و خدمات جديد و مصرف شادی قرار دارد، افزايش اشتغال و تولید هرم معکوس

 جامعهآحاد به بهبود وضعیت شادی در  تواندمی تر حداقل معاش جامعههرچه بهتر و با کیفیت

امری محتمل خواهد کاهش نابرابری شادی در نتیجه و  بخصوص طبقات پايین درآمدی منجر شود

 سازی کامل اقتصادو مدرن از طرف ديگر پس از طی مراحل اولیه رشد از ديدگاه کوزنتس بود.

هرم معکوس  سطوح باالی در ،رشد اقتصادی و افزايش حق انتخابپیشرفته جامعه در مراحل 

شادی قرار دارد و در اين شرايط مسائلی چون نابرابری درآمد يا نابرابری جنسیتی يا قومیتی 

کاهش شادی برای بخش قابل توجهی از جامعه مدرن که عمدتا از تحصیالت و منجر به  تواندمی

لذا . شودامری محتمل میتشديد نابرابری شادی در جامعه اليی برخوردارند شود و لذا آگاهی با

اين دو اثر در سطوح مختلف رشد اقتصادی در جامعه و قرار گرفتن در سطوح مختلف هرم 

خطی بین نابرابری توزيع درآمد و نابرابری شادی  ای غیرمنجر به رابطه تواندمیمعکوس مازلو 

خطی بین نابرابری توزيع درآمد و نابرابری شادی و در  از داليل وجود رابطه غیريکی ديگر . شود

واقع پذيرش میزان معینی از نابرابری توزيع درآمد از سوی جامعه، ايجاد انگیزه برای طبقات پايین 

و متوسط جامعه برای رسیدن به طبقات باالی درآمدی است و لذا حدی از نابرابری برای ايجاد 

منجر به  تواندمیو انگیزه تالش در جامعه الزم است که همین پويايی و انگیزه تالش خود پويايی 

                                                      
1 .Kuznets (1955) 
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وزيع درآمدی کامال برابر ای با تايجاد حس رضايت و شادی بیشتر در جامعه شود. تصور جامعه

 ها برایانگیزه کاهش شديدای جز های کمونیستی به دنبال تحقق آن بودند نتیجهومتکه در حک

زيرا در  .در نهايت رضايت خاطر و شادی جامعه را افزايش دهد تواندمیندارد و ن نوآوریو تالش 

چنین فضايی افراد نوآور و خالق پاداشی برابر با افراد بدون خالقیت دارند و اين امر حس رضايت 

دهد. بنابراين حدی از نابرابری درآمدی به دلیل و شادی در کارآفرينان جامعه را کاهش می

های ذاتی و اکتسابی افراد جامعه منطقی و مطابق با فطرت بشری است اما اين حد از تفاوت

نابرابری نیز نبايد از میزان معقول و قابل پذيرش آن عدول کند زيرا نابرابری شديد درآمدی اثرات 

 های طبقات پايین و متوسط درآمدی دارد و هم در يک جامعه با نابرابریمخربی هم بر انگیزه

شديد بايد منتظر وقوع جرم و جنايت بیشتری بود که گسترش جرم و جنايت ناشی از حس تبعیض 

 سازد و عالوه بر کاهش سطح اعتماد و سرمايهی مردمان جامعه را متضرر میو نابرابری شديد همه

  اجتماعی منجر به کاهش احساس رضايت خاطر و شادی آحاد جامعه خواهد شد.
 

 پیشینه پژوهش -۳

 و نابرابری شادی مطالعات خارجی در ارتباط با شادی -۳-1

( با مطالعه بر روی سالمت روانی در جمعیت شهرنشین اياالت متحده نشان داد که 8313) 8نبربرد

( اين سئوال را مطرح کرد که آيا افزايش درآمد 8316شادی رابطه مستقیم با درآمد دارد. استرلین )

د: سطوح متوسط ششود؟ و معمای استرلین به اين شکل مطرح همه منجر به افزايش شادی همه می

( نشان داد که 8331) 1. اينگلهارتکندمیلزوما به همراه ثروتمند شدن کشورها رشد ن شادی

نسبتا فقیر ايرلند نسبت به کشور مرفه آلمان غربی برتری نسبی دارد.  های شادی در کشورشاخص

فری و  دانند.( نشان داد که مردم ثروت را کلید شادی بیشتر می8333) 9نتايج مطالعه آرگايل

 فری ،متحدهدر اياالت  (1113) 1گلدن و توارس(، 1116) 3پراگ و کرپونل(، ون1111) 6استاتزر

( در 1181) 3به و راتزلنا ( در ايتالیا،1113) 1آنجلو و زازارو(، 1113) 1کاربلی و سدرينی (،1111)

                                                      
1. Bradburn (1969) 
2. Ingelhart (1990) 
3. Argyle (1999) 
4. Frey and Stutzerm (2002) 
5. Van Praag and Carbonell (2004) 
6. Golden & Wiens-Tuers (2005) 
7. Carabelli & Cedrini (2009) 
8. Angelo & Zazzaro (2009) 
9. Knabe & Rätzel (2010) 
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تائید رابطه مثبت بین درآمد و شادی را  در اتحاديه اروپا، (1181) 8و همکاران کاپورالهآلمان، و 

( نشان دادند که نابرابری درآمدی در اروپا تاثیر شديدتری بر 1116آلسینا و همکاران ) نمودند.

های شخصیتی، سن و کاهش شادی نسبت به آمريکا دارد و پس از کنترل متغیر درآمد ويژگی

رتبه شادی ايران در طول دوره  نشان داد (1113) 1مینکوکشور بر شاخص شادی موثر است. 

های مختلف نشان به اين ترتیب نتايج پژوهش بوده است. 31کشور،  31در بین  1111-8331

های شخصیتی مانند سن و دهد که متغیرهای عینی مانند ثروت، درآمد، رشد اقتصادی، ويژگیمی

ها انتزاعی هستند، بر میزان جنسیت، متغیرهای جغرافیايی و قومیتی، طبقه اجتماعی که برخی از آن

 3انجام شد و  8361ولین مقايسه نابرابری شادی در سال ا شادی افراد تاثیر مستقیم دارد. رضايت و

کشور را پوشش  86( 8313) 6تريلکان(. مطالعه بعدی توسط 8339، 9کشور را پوشش داد )بوکانن

( در سطح جهانی گسترش داده شد. 8311) 3ها توسط موسسه نظرسنجی گالوپداد. اين پژوهش

کشور در  31سال برای  61تا  13های شادی و نابرابری شادی را برای ( داده1116فنوفن )

( نشان دادند که درآمد باال به 1118) 1و روجاس فانتز المللی شادی تکمیل نمود.پژوهشکده بین

آلسینا و  شود.های مختلف درآمدی منجر به شادی بیشتر میشرط توزيع مناسب ثروت در دهک

مريکايی احساس آزادی بیشتری در حرکت بین آشهروندان نشان دادند که ( 1111همکاران )

طبقات مختلف اجتماعی با اهرم درآمد دارند. اما شهروندان اروپايی اين احساس تحرک بین 

 شود.طبقات يا رهبری درآمد را ندارند. به اين ترتیب نابرابری درآمد منجر به نابرابری شادی می

دارد که تحت تاثیر  که نابرابری شادی ارتباط مستقیمی با شرايط نهادینشان داد ( 1113فنوفن )

مل تضادهای اجتماعی در آينده عا تواندمیکشورها است و نابرابری شادی تصمیمات سیاسی 

در سطوح مختلف درآمدی متغیرهای متفاوتی بر سطوح شادی موثر هستند که نشان از شود. 

( در يک مطالعه 1113) 1آت (.1186، 1ی است )آلويسنابرابری شادی در سطوح مختلف درآمد

 نابرابری درآمدی است. متفاوت ازنابرابری شادی بین کشورها بسیار مقطعی نشان داد که 

گیری نیست و متغیرهايی مانند های اجتماعی از طريق نابرابری درآمدی قابل اندازهنابرابری

                                                      
1. Caporale (2010) 
2. Minkov (2009) 
3. Buchanan (1953) 
4. Cantril (1965) 
5. Gallup (1976) 
6. Fuentes & Rojas (2001) 
7. Alois (2014) 
8. Ott (2005) 
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(. مطالعات نابرابری 1113گی هستند )فنوفن، دهندنابرابری شادی و طول عمر دارای قدرت توضیح

( و فهی و 1119) 1کامینز ( و اخیرا1111ً، 1111، 8333، 8331(، فنوفن )8313) 8شادی توسط چن

( به ارزيابی رابطه رشد اقتصادی و 8333همچنین استرلین )( توسعه داده شده است. 1119) 9اسمیت

( به ارزيابی تاثیر 1186) 6ت. کالرک و همکاراننابرابری شادی در کشورهای اروپايی پرداخته اس

رشد اقتصادی بر نابرابری شادی در شش کشور مختلف پرداختند. نتايج نشان داد که با وجود 

معکوس کوزنتس بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی، نابرابری شادی در بین اين  Uرابطه 

ای بین رشد اقتصادی و شادی کشورها با افزايش رشد اقتصادی، کاهش يافته است و هیچ رابطه

ترين متغیرهای موثر بر نابرابری شادی در مطالعات پیشین متغیرهای به اين ترتیب مهم برآورد نشد.

  درآمدی و رشد اقتصادی است. نابرابری
 

 مطالعات داخلی در ارتباط با شادی -۳-2

 (8916(، کشاورز )8911(، ظهور و فکری )8918(، نوری و همکاران )8918جعفری و همکاران )

قايسه درآمد با ، مل عادت افراد به سطح درآمد باال( نشان دادند به دلی8931دهقانی و همکاران )

های ، میل به حفظ متوسط مصرف جامعه و نیازهای معنوی، شاخص)نابرابری درآمدی( طبقات باال

( اثبات نمود که ارتباط صريحی 8911آيزنک )ندارد. ی بر شاد بودن افراد دارمعنیاقتصادی تاثیر 

درآمد کارگران تاثیر دند ( نشان دا8931محمدزاده و همکاران ) بین درآمد و شادی وجود ندارد.

وری در ( تاثیر شادی در افزايش بهره8936پور )شادی نیروی کار دارد. حجازی و تقی مثبت بر

کاهش تولید ( نشان داد که 8936) اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد تبريز را تايید نمودند. نیلی

در ايران  ناخالص داخلی، بیکاری و افزايش تورم، تاثیر قابل توجهی در تضعیف رضايت ذهنی

در حال  یدر کشورها یعموم يترضا یزانبر م یکالن اقتصاد یهاشاخص یررابطه با تاثدر  دارد.

و يک  است هایمتسطوح ق فزايشکاهنده ا یراز تاث تريدشد یکاریب يشکاهنده افزا یرتوسعه، تاث

رابطه نامتقارن بین شادی و رشد اقتصادی وجود دارد و همبستگی بین اين دو متغیر در سطوح پائین 

( به نتايج 8933( و ابونوری و اسکندری )8931آبادی )بختیاری و فتح .درآمدی بیشتر است

دهد که یبندی مطالعات داخلی نشان ممشابهی برای تاثیر تورم و بیکاری بر شادمانی رسیدند. جمع

                                                      
1. Chin-Hon-Foei (1989) 
2. Cummins (2003) 
3. Fahey & Smith (2003) 
4. Clarc (2014) 
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در ايران متغیرهای انتزاعی تاثیر بیشتری نسبت به متغیرهای عینی دارد، به طوری که متغیر درآمد 

ی بر شادی نداشته است. اما متغیرهای رشد اقتصادی، تورم، دارمعنیدر بیشتر مطالعات تاثیر 

  بر شادی در اقتصاد ايران دارند. دارمعنیوری تاثیر بیکاری و بهره
 

 ها و اطالعاتداده -4

 يقاز طر «یشادمان یگزارش جهان» موسسه است که یطرح (VWS)« ارزش ینامه جهانپرسش»

 موسسه. کندمیمختلف  یدر کشورها یعموم يترضا یزانم سازییپرسشنامه اقدام به کم

المللی از مراکز معتبر ارزيابی شادمانی و نابرابری شادی در سطح بین «یشادمان یگزارش جهان»

 61 یاندر م يرانا 1181طرح در سال  ينانجام گرفته در قالب ا هاییبر اساس نظرسنج. است

در ارتباط با نابرابری  ار داشت.یدر اخت «یذهن يترضا» یزانرا از نظر م 11رتبه  ارزيابیکشور مورد 

 831 یاندر م 18/6و  11/6، 16/6با امتیازهای  1183 و 1186، 1189های سالدر  يرانا شادی

  .کسب نمودرا  813و  881، 883 کشور رتبه
 

 (179۳-2114)نابرابری شادی در ایران در دوره  :1نمودار 

 
 databaseofhappiness.eur.nl  منبع:  
 

اطالعات نابرابری شادی از  .شد( استخراج 1از تقسیم نابرابری شادی بر ضريب جینی نمودار )

اين پژوهشکده  جهانیهای که نتیجه پرسشنامه دريافت شد، «8یشادمان یگزارش جهان»پژوهشکده 

                                                      
1. World Database of Happiness, 'Distributional Findings in Nations' (Veenhoven 2004) 
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يی هون فو ها به مقاالتنامهسشنحوه محاسبه و پر برای اطالع ازکشور در چند دهه است.  881در 

( 1119(، فهی و اسمیت )1119(، کامینز )1113و  1111 ،1111، 8333، 8331(، فنوفن )8313)

  مراجعه شود.
 

 (179۳-2114در دوره ) نسبت نابرابری شادی به نابرابری درآمدی :2 نمودار

 
 های پژوهشيافته منبع:  

 

های شاخص نابرابری شادی بر اساس انحرافات محاسبه شده، از اطالعات مستخرج از پرسشنامه

( با عنوان 1113توسط آت ) اين معیار اخیراً .شودگیری سطح شادی محاسبه میاندازهشادی برای 

حال  ای در ارتباط با شادی درهای گستردهداده .اصالح شد "(IAH) 8نابرابری تعديل شده شادی"

شاخه اقتصاد شادکامی را متحول سازد مانند شاخص تعديل شده  تواندمیاستخراج است که 

المللی شادی در سطح جهان تکمیل شده است )فنوفن و ی که توسط سازمان بیننابرابری شاد

دهد در چهار سال اخیر نابرابری شادی ( نشان می8طور که نمودار )همان(. 1113، 1کالمیجن

 رتبه صعود نموده است. 81 کاهش يافته و شاخص شادی نیز رشد نسبی داشته است و رتبه ايران

های تورم، بیکاری، ضريب جینی و اندازه دولت بانک مرکزی جمهوری آوری دادهمنبع جمع

 های نرخ ثبت نام متوسطه بانک جهانی است. و منبع دادهايران اسالمی 
 

 

                                                      
1. Inequality Adjusted Happiness (IAH) 

2. Veenhoven and Kalmijn (2005) 
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 برآورد ضرایب و تفسیر نتایج -5

تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ايران، بر اساس مبانی نظری و پیشینه  ارزيابیبه منظور 

  مدل رگرسیونی زير انتخاب شد: پژوهش
 

𝐼𝑛𝐻𝑎𝑝𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑞𝑡 + 𝛼𝑋𝑡 + 𝜀𝑡                                                                                                (8)  
 

بردار متغیرهای کنترلی موثر بر  𝑋𝑡نابرابری درآمدی،  𝐼𝑛𝑞𝑡نابرابری شادی،  𝐼𝑛𝐻𝑎𝑝𝑡که در آن 

بردار  𝛼 .نابرابری شادی شامل تورم، بیکاری، اندازه دولت و شاخص سرمايه انسانی است

از عالوه بر برآورد مدل خطی  با توجه به فرضیه،پارامترهای کنترلی موثر بر نابرابری شادی است. 

ابرابری توزيع درآمد بر نابرابری خطی ن تاثیرات غیر سازیمدلبرای  ایآستانهتصريح رگرسیون 

  .ه استشادی استفاده شد
 

𝐼𝑛𝐻𝑎𝑝𝑡 = 𝐴[𝐼𝑛𝑞𝑡 ≤ 𝛾] ∗ (𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑞𝑡 + 𝛼𝑋𝑡) + 𝐴[𝐼𝑛𝑞𝑡 > 𝛾] ∗
(𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑞𝑡 + 𝛼𝑋𝑡) + 𝜀𝑡  (1)                                                                                                  
 

𝐴[𝐼𝑛𝑞𝑡 ≤ 𝛾] = 1    𝑖𝑓      𝐼𝑛𝑞𝑡 ≤ 𝛾 𝐴[𝐼𝑛𝑞𝑡 ≤ 𝛾] = 0    𝑖𝑓     𝐼𝑛𝑞𝑡 > 𝛾  
 

و  ایآستانهمتغیر  𝐼𝑛𝑞𝑡 دهد که در آن را نشان می ایآستانهيک رگرسیون  (1)دستگاه معادالت 

𝛾  ود. ارزش که الزم است اين میزان برآورد ش باشدمینابرابری توزيع درآمد  ایآستانهارزش حد

به ازای مقادير مختلف  (1)( بر اساس برآورد معادله 8339) 8به پیروی از روش چان ایآستانهحد 

نمودن ضريب تعیین مدل  بیشینهو حداقل نمودن مجموع مجذور خطاها يا  𝐼𝑛𝑞𝑡متغیر آستانه يعنی 

آيد. به عبارت ديگر آن میزان از متغیر آستانه که متضمن کمترين میزان مجموع مجذور بدست می

ی اين آستانه در دارمعنیخطاست آستانه بهینه است و با قرار دادن اين آستانه بهینه و آزمون نمودن 

ن و آزمو ایآستانه ی اين حددارمعنیپردازيم. برای بودن آن به تفسیر مدل می دارمعنیصورت 

فرضیه شود. ( استفاده می8331) 1از روش خودپردازی هانسن خطی مدل خطی در مقابل مدل غیر

داری حد داری میزان آستانه است و فرضیه مقابل معنابودن الگو يا عدم معناصفر اين آزمون خطی

                                                      
1. Chan (1993) 

2. Hansen (1996) 
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درصد  3دهد تمامی متغیرها در سطح معنای ( نشان می8طور که نتايج جدول )همان آستانه است.

  در دام رگرسیون جعلی برآورد کرد.توان مدل پژوهش را بدون گرفتاری بنابراين می ،ايستا هستند
 اندروز-زیوتآزمون  :1جدول 

 زمونآنتيجه  P-Value متغير

 ايستا 11/1 )ضريب جینی( نابرابری توزيع درآمد

 ايستا 18/1 نابرابری شادی

 ايستا 16/1 بیکاری

 ايستا 11/1 تورم

 ايستا 16/1 اندازه دولت

 ايستا 11/1 )نرخ ثبت نام متوسطه( شاخص سرمايه انسانی

  محاسبات پژوهشنبع: م               

 

 نتایج برآورد مدل خطی: 2جدول 

P-Value متغير ضریب 

 عرض از مبدا 19/9 11/1

 )ضريب جینی( نابرابری توزيع درآمد -13/8 93/1

 بیکاری 18/1 11/1

 تورم 18/1 11/1

 اندازه دولت -18/1 19/1

 انسانی )نرخ ثبت نام متوسطه( شاخص سرمايه -189/1 11/1

61/1 R-Square 

13/1(13/1)  Jarque-Bera (P-Value) 

11/8 (81/1)  ARCH Test (P-Value) 

LR= 11/1 (91/1)  Ramsey-Reset Test (P-Value) 

 پژوهش محاسبات :منبع                  

 

 و اندازه دولت ی نابرابری توزيع درآمد، بیکاریدهد که متغیرهابرآورد مدل خطی نشان می نتايج

سرمايه انسانی و تورم . شاخص ی بر نابرابری شادی ندارنددارمعنیدرصد تاثیر  3در سطح معنای 

اما آزمون رمزی برای خطای دی دارد. ی بر نابرابری شادارمعنیبه ترتیب تاثیر منفی و مثبت 

معنی مدل نیز تصريح نشان دهنده وجود خطای تصريح در مدل خطی است. عالوه بر آن نتايج بی

زيرا  استفاده شد. ایآستانهخطی  حاکی از خطای تصريح مدل خطی است. لذا از روش غیر

توزيع  حدی از نابرابری .خطی بر نابرابری شادی دارد یر غیراحتماال نابرابری توزيع درآمد تاث

جود دارد که نابرابری توزيع درآمد بیش از آن احتماال منجر به تشديد نابرابری شادی و درآمد
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در جامعه طبیعی است و موجب تشديد نابرابری شادی  معین تا حدیدرآمدی شود. نابرابری می

  ن فرضیه نیازمند آزمون آماری است.شود. اينمی
 

  ایآستانهنتایج برآورد مدل  :۳جدول 

 متغير

رژیم نابرابری  ضریب در

𝑰𝒏𝒒𝒕 پایين درآمدی ≤

𝟎. 𝟒𝟏𝟔 

ضریب در رژیم نابرابری 

𝑰𝒏𝒒𝒕 باالی درآمدی >

𝟎. 𝟒𝟏𝟔 

 P-Value ضریب P-Value ضریب

11/6 عرض از مبدا  11/1  96/3-  11/1  

-11/6 نابرابری توزيع درآمد  81/1  91/3  91/1  

811/1 بیکاری  91/1  11/1  11/1  

18/1 تورم  11/1  11/1  11/1  

-11/8 اندازه دولت  18/1  69/9  11/1  

-186/1 انسانی)نرخ ثبت نام متوسطه( شاخص سرمايه  11/1  131/1-  11/1  

R-Square 11/1  

Linearity Test (p-Value) 11/83 (11/1)  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (Lag 2) 

(p-Value) 
11/1(61/1)  

Normality test-JB- (p-Value) 16/1(13/1)  

Heteroskedasticity Harvey Test (P-value) 31/1(16/1)  

  پژوهش محاسبات :منبع

 

بر نابرابری شادی در اقتصاد  ایآستانهخطی و  نابرابری توزيع درآمد )ضريب جینی( تاثیری غیر -8

است و در رژيم  681/1که ضريب جینی کمتر از  ايران داشته است. به عبارت ديگر هنگامی

بر نابرابری  دارمعنینابرابری پايین درآمدی هستیم، افزايش نابرابری توزيع درآمد تاثیری منفی و 

اما پس از عبور از حد آستانه مذکور و قرار گرفتن در رژيم باالی نابرابری  .شادی داشته است

بر نابرابری شادی داشته است.  دارمعنیثیری مثبت و درآمد، افزايش نابرابری توزيع درآمد تا

است و حدی از توزيع درآمد در جامعه  ایآستانهبنابراين تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی 

. به عبارت ديگر افزايش نابرابری درآمدی کندمیوجود دارد که کمترين نابرابری شادی را ايجاد 

ناشی از افزايش رشد اقتصادی در مراحل اولیه صنعتی شدن  تواندمیکه مبتنی بر منحنی کوزنتس 

از طريق ايجاد مشاغل جديد و تولید کاالها و خدمات جديد و افزايش رفاه خانوارها از  ،باشد

 تواندمیطريق گسترش شهرنشینی و فاصله گرفتن دستمزدهای بخش صنعتی از بخش سنتی 

يرا بخش سنتی جامعه از طريق انتقال به بخش موجب کاهش نابرابری شادی در جامعه شود ز

صنعتی و بهبود درآمد و رفاه اکنون احساس شادی بیشتری دارد و در عین حال بخش سنتی نیز به 
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و لذا افزايش  کندمی بیشتری احساس شادیاستفاده از محصوالت بخش صنعتی و مدرن داليل 

منجر به  تواندمیدايی صنعتی شدن است نابرابری درآمد که ناشی از رشد اقتصادی در مراحل ابت

اما پس از شديد شدن نابرابری توزيع درآمد در جامعه از  .کاهش نابرابری شادی در جامعه شود

يک حد معین، حس تبعیض و نارضايتی ناشی از بی عدالتی در بدنه جامعه بیشتر شده و رفته رفته 

ی در يک جامعه با نابرابری درآمدی های بیشتری از جامعه احساس رضايت کمتری از زندگبخش

کنند و در عین حال چند دهک باالی جامعه که از نابرابری بیشتر درآمد، عايدی شديد پیدا می

ود وضعیت رفاهی خود شادی و رضايت هببا افزايش درآمد خود و در نتیجه ببرد طبیعتا بیشتری می

با  شود.ر جامعه رفته رفته بیشتر و بیشتر میاحساس کند و لذا نابرابری شادی د تواندمیبیشتری نیز 

ی آستانه دارمعنیدهنده نیز نشان 1در جدول  ی حد آستانه هانسندارمعنیتوجه به اينکه آزمون 

 ایآستانهخطی و  مبنی بر تاثیر غیر پژوهشبرآورد شده برای ضريب جینی است لذا فرضیه اين 

نرخ بیکاری در هر دو رژيم  -1 گیرد.نابرابری درآمدی بر نابرابری شادی مورد تايید قرار می

توزيع درآمد پايین و باال، تاثیری مثبت بر نابرابری شادی داشته است. البته در رژيم نابرابری پايین 

که ضريب بیکاری در رژيم نابرابری باال در سطح معنای  نبوده است در حالی دارمعنیاين ضريب 

بوده است. تاثیر مثبت بیکاری بر نابرابری شادی تاثیری قابل انتظار و روشن است زيرا  دارمعنی 8%

طور با کنند و همینی آنان احساس ياس و ناامیدی میبا افزايش بیکاری، جامعه بیکار و خانواده

شوند و لذا بیشتری از جامعه دچار احساس غم و سرخوردگی می افزايش بیکاری تعداد افراد

يابد. همچنین افزايش بیکاری از طريق افزايش بزهکاری نابرابری شادی در جامعه نیز افزايش می

شود و سطح شادی جامعه را نیز کاهش در جامعه باعث کاهش رضايت خاطر آحاد جامعه نیز می

بر نابرابری شادی داشته  دارمعنیپايین درآمدی، تاثیری مثبت و تورم در رژيم نابرابری  -9دهد.می

نبوده است. تاثیر مثبت  دارمعنیکه تاثیر آن بر نابرابری شادی در رژيم نابرابری باال،  است در حالی

 یقحقی گونه تفسیر نمود که با افزايش تورم، دستمزدتوان اينتورم بر نابرابری شادی را نیز می

مد ثابت )اقشار پايین و متوسط درآمدی( کاهش يافته که اين امر منجر به کاهش اقشار با درآ

دهد و از سوی قدرت خريد اين اقشار شده و لذا شادی و رضايت خاطر اين اقشار را کاهش می

های ثابت، ثروت اقشار پردرآمد جامعه ديگر با افزايش تورم و در نتیجه افزايش بازدهی دارايی

توانند هزينه بیشتری بر روی مخارج لوکس و تجمالتی در نتیجه اقشار ثروتمند میافزايش يافته و 

منجر به افزايش حس رضايت و شادی اقشار ثروتمند  تواندمیخود داشته باشند که اين مسئله 

در نتیجه تورم از طريق کاهش شادی اقشار با درآمد ثابت و افزايش شادی اقشار ثروتمند  ،شود
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. دلیل اينکه در رژيم نابرابری شديد، کندمیزايش نابرابری شادی در جامعه را فراهم جامعه زمینه اف

ی آحاد ی بر نابرابری شادی ندارد آن است که در رژيم نابرابری شديد همهدارمعنیتورم تاثیر 

ها افراد ثروتمند نیز يابند زيرا به دلیل گسترش بزهکاریجامعه سطح شادی خود را کاهش يافته می

ذا باال بودن تورم در رژيم نابرابری ل .دهندرضايت اولیه خود از باال بودن تورم را از دست می

های ثروتمند را بیشتر کند شديد نتوانسته است همچون رژيم پايین نابرابری، رضايت و شادی گروه

چون  های پايین و متوسط درآمدی نیزبلکه حتی آن را کاهش نیز داده است و البته برای گروه

اند و سطح رضايت خود سطح بسیار پايینی از شادی را به دلیل نابرابری شديد و تورم تجربه کرده

ها )يا بهتر بگويیم بر بینند لذا تاثیر افزايش تورم بر کاهش سطح شادی آنترين حد میرا در پايین

پايین درآمدی، تاثیری اندازه دولت در رژيم نابرابری  -6نیست.  دارمعنیها( ديگر غم و اندوه آن

که تاثیر آن در رژيم نابرابری باالی  حالی بر نابرابری شادی داشته است در دارمعنیمنفی و 

بوده است. به عبارت ديگر در رژيم نابرابری پايین درآمدی، بدنه دولت  دارمعنیدرآمدی، مثبت و 

تماعی و درمانی و تهیه از طريق خدمات اج به دلیل وجود توزيع درآمد مناسب،ن آو مجريان 

ها و بخصوص تامین امنیت جامعه موجبات احساس رضايت خاطر و کاالهای عمومی و زيرساخت

رسانی، اهم کرده است. به عنوان نمونه آبترين نقاط فرشادی را برای مردم در دوردست

بی کارگزاران رسانی و تامین گاز مناطق روستايی در اوايل انقالب اسالمی به دلیل اعتقاد قلبرق

اد دولت در ايجاد عدالت و بهبود توزيع درآمد، همگی از عواملی بوده که موجب شده است افر

لذا در رژيم نابرابری  .بدست آورند و در نتیجه شادتر زندگی کنند بیشتری از جامعه آسايش و رفاه

است اما در پايین درآمدی، افزايش اندازه دولت موجب کاهش نابرابری شادی در جامعه شده 

رژيم نابرابری باالی درآمدی، بدنه مجريان دولت که در جامعه شاهد نابرابری شديد هستند، در 

راستای منافع خود و بدنه دولت، افزايش مخارج دولت و اندازه دولت را از طريق افزايش حقوق 

منابع کشور دهند و منجر به سوء تخصیص های نامتعارف گسترش میکارمندان و مديران و پاداش

شوند. در نتیجه بخشی از اقدامات های دولتی میجويی و تامین منافع گروهدر راستای تقويت رانت

هدفمند، فساد اداری و بانکی، اختالس، اخذ  های غیرجويی، يارانهخود دولت از جمله ايجاد رانت

)تغییر  سازیمالیات از اقشار ضعیف برای تامین درآمدهای خود، انحصار دولتی و خصولتی

بجای  شود(سازی به اصطالح خصولتی گفته میمالکیت به جای تغییر مديريت در خصوصی

د و موجب افزايش کنعدالتی را فراهم میسازی موجبات گسترش حس تبعیض و بیمردمی

شاخص سرمايه انسانی يا نرخ ثبت نام متوسطه در هر دو  -3 د.شونابرابری شادی در جامعه می
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سطح  -بر نابرابری شادی داشته است دارمعنیرابری پايین و باالی درآمدی تاثیری منفی و رژيم ناب

دهد افزايش که نشان می -بوده %81و در رژيم نابرابری باال  %8داری در رژيم نابرابری پايین معنی

 شود.سرمايه انسانی فارغ از سطح نابرابری درآمدی موجب کاهش نابرابری شادی در جامعه می

های زندگی، موجب افزايش سرمايه انسانی عالوه بر افزايش آگاهی آحاد جامعه از مهارت

توانمندسازی نیروی کار در بازار کار شده و شانس کسب شغل بهتر و زندگی بهتر را افزايش 

يک فرد را از يک گروه درآمدی پايین يا متوسط  تواندمیدهد. همچنین افزايش سرمايه انسانی می

بهبود درآمد مطرح  شادی صرفاً بحثگروه درآمدی باال )مثال پزشکی( سوق دهد. البته در به يک 

نیست بلکه تاثیر بیشتر سرمايه انسانی بر بهبود سطح رضايت و شادی زندگی از طريق ارتقای 

های تشخیصی آزمون -1شود.های زندگی از طريق آموزش و مطالعه کتاب حاصل میمهارت

، آزمون ناهمسانی واريانس هاروی و آزمون LMهای خودهمبستگی آزمونرگرسیون شامل 

دهنده عدم وجود خودهبستگی، همسانی واريانس و نشان نیز (1)در جدول  نرمال بودن جارک برا

بدست آمده است که نشان از قدرت  %11. ضريب تعیین مدل استخطا  تنرمال بودن توزيع جمال

پايداری ضرايب  ارزيابیبرای  CUSUMهمچنین آزمون  دارد.باالی مدل نسبتا دهندگی توضیح

 (9) از پايداری و ثبات ضرايب برآورد شده دارد که نتیجه اين آزمون در نمودار حکايتمدل 

  نشان داده شده است.
 

 برای پایداری ضرایب CUSUMآزمون  :۳نمودار 
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 گیری و پیشنهادات سیاستینتیجه -6

يکی از اهداف مهم فرآيند توسعه  تواندمیجامعه که خود  افراداهمیت مسئله شادی  با توجه به

 بررسیباشد و هم در تاثیری متقابل منجر به تسريع فرآيند توسعه يافتگی شود، در اين مقاله به 

عوامل موثر بر نابرابری شادی در ايران با تاکید بر نقش نابرابری درآمد پرداخته شده است. بدين 

و  ایآستانهرگرسیون  يک منظور با استفاده از مبانی نظری، عوامل موثر بر نابرابری شادی در قالب

 نابرابری . نتايج برآورد مدل نشان داد کهشدو برآورد  سازیمدل 8939-8939در بازه زمانی 

 داشته ايران اقتصاد در شادی نابرابری بر ایآستانه و خطی غیر تاثیری( جینی ضريب) درآمد توزيع

 پايین نابرابری رژيم در و است 681/1 از کمتر جینی ضريب که هنگامی ديگر عبارت به. است

 داشته شادی نابرابری بر دارمعنی و منفی تاثیری درآمد توزيع نابرابری افزايش هستیم، درآمدی

 افزايش درآمد، نابرابری باالی رژيم در قرارگرفتن و مذکور آستانه حد از عبور از پس اما است

يکی از داليل وجود  است. داشته شادی نابرابری بر دارمعنی و مثبت تاثیری درآمد توزيع نابرابری

دو رژيمی در رابطه بین نابرابری شادی و نابرابری درآمدی انگیزه ضد مطلوبیتی وجود نابرابری 

که به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی  ،درآمدی است. تعريف رنسانسی از انسان نوين اقتصادی

و روحیه خوی حیوانی کینزی نیز به آن  شودخود است، به اين شدت در دنیای واقع مشاهده نمی

و انسان  نشدهکینز کاربرد داشته است در دنیای واقعی تجربه  تیزی که در نظريه رجحان نقدينگی

رشد  معکوس U حتی مبتنی بر منحنی انصاف ، همدردی وبا توجه به روحیه همکاری اجتماعی

های به داليل وجود نابرابری نسانا ای برای نابرابری ندارد و رفاه اجتماعیکوزنتس، انگیزه

اگرچه حداکثر کردن منافع شخصی بدون توجه به منافع جامعه در مورد يابد. اجتماعی کاهش می

يکی از (. 8331، 8اما در مورد همه افراد صادق نیست )فهر و اسکمیدت کندمیبرخی افراد صدق 

 ل بشر به فهم نابرابری و تالش برایتماي ابرابری شادی در مقابل سطح شادی،داليل اصلی محاسبه ن

رفاه افراد جامعه را افزايش  ،دستو گرايش به جامعه يککاهش آن است. گريز از نابرابری 

نقطه مقابل اين موضوع  "طبقه مرفه"تورستن وبلن در کتاب  نهادگرايانی همچون دهد. هر چندمی

م فاصله طبقاتی به تفهی لوکس، صرفاًصرف کاالهای سازد و هدف طبقه مرفه را از ممی را مطرح

و نتايج دو رژيمی اين پژوهش نیز در راستای توجیه اين ادبیات نظری متناقض  داندمیطبقه مقلد 

                                                      
1. Fehr & Schmidt (1990) 
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توان تحلیل نتايج برآورد شده در اين پژوهش را از يک بعد انتقادی میهمچنین  کاربرد دارد.

جهت قرار دارند. ابتدا  سه. اين انتقادات در نمود، آن هم انتقادات وارده بر محاسبه نابرابری است

تری مانند شاخص مبتنی بر انتقادات وارده بر شاخص ضريب جینی که معیارهای جايگزين و کامل

ها جهت رفع معايب ضريب جینی و منحنی لورنز توزيع داگوم، شاخص استیگلیتز و ساير شاخص

الملل و نحوه محاسبه ری درآمدی در سطح بین. دوم انتقادات وارده بر محاسبه نابرابشودمطرح می

های مختلف محاسبه نرخ ارز است. به درآمد و نابرابری درآمد کشورهای مختلف بر اساس روش

دهد که بر اساس معیار برابری قدرت خريد، ( نشان می1181) 8طوری که نتايج مطالعات الماس

 شودهش برآورد نابرابری درآمدی میکه منجر به کا شودبرآورد میدرآمد کشورهای فقیر بیش

توان با استفاده از منحنی انگل غذايی برآورد نمود. سوم انتقادات وارده بر که اين تورش را می

( برای رفع اين مشکل اقدام به محاسبه شاخص 1113محاسبه نابرابری شادی است که آت )

توزيع درآمد باال، تاثیری نابرابری  همچنین نرخ بیکاری در رژيميافته شادی نمود. نابرابری تعديل

نبوده  دارمعنیاما تاثیر آن در رژيم نابرابری پايین  بر نابرابری شادی داشته است دارمعنیو  مثبت

بر نابرابری شادی  دارمعنیعالوه، تورم در رژيم نابرابری پايین درآمدی، تاثیری مثبت و ه . باست

نبوده است.  دارمعنیکه تاثیر آن بر نابرابری شادی در رژيم نابرابری باال،  داشته است در حالی

بر نابرابری شادی  دارمعنیاندازه دولت در رژيم نابرابری پايین درآمدی، تاثیری منفی و همچنین 

 بوده است. دارمعنیکه تاثیر آن در رژيم نابرابری باالی درآمدی، مثبت و  حالی داشته است در

مکن است مطابق نظريات جريان اصلی )ارتدوکس نئوکالسیک( دخالت دولت و محدود البته م

شدن نقش بازار منجر به کاهش کارايی تخصیص منابع و همین امر منجر به کاهش شادی و 

گذاری دخالت دولت در افزايش شادی و اما بايد بیان نمود که اثر. شودافزايش نابرابری شادی 

گیرد. زيرا شادی مفهومی عینی و انتزاعی است، در و کانال صورت میکاهش نابرابری شادی از د

بعد عینی با تناقض دخالت دولت مواجه هستیم زيرا دخالت دولت ممکن است نسبت به بازار 

توان طبق نظر اقتصاددانان کارايی کمتری در تخصیص متغیرهای عینی داشته باشد، هر چند می

، يا مبتنی بر نظر اقتصاددانان کالسیک بدبین دولت فراتر خوشبین کالسیک، وجود دولت حداقلی

های رفاه، يا مطابق نظر کینز دولت از حداقلی و يا مطابق نظر اقتصاددانان نئوکالسیک دولت

صالحديدی و يا دولت نهادساز در نظر نهادگرايان، دخالت دولت را در تولید کاالهای عمومی، 

اقتصادی در جهت افزايش شادی و يا کاهش نابرابری  هایحفظ حقوق مالکیت و اجرای سیاست

                                                      
1. Almås (2012) 
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شادی در بعد عینی توجیه نمود. اما دخالت دولت در افزايش شادی و کاهش نابرابری شادی در 

های نهادگرايان نظريهبعد انتزاعی مانند ايجاد نظم و آرامش از طريق تضمین اجرای قانون و يا طبق 

م کاالهای عمومی به خصوصی و نظريه جديد احتیاجات اثر وابستگی در نسبت سه نظريهمانند 

اينکه شاخص سرمايه انسانی يا نرخ ثبت نام متوسطه در هر  نهايتاً .شودمیمصرفی گالبرايت توجیه 

 بر نابرابری شادی داشته است. دارمعنیدو رژيم نابرابری پايین و باالی درآمدی تاثیری منفی و 

گذاران در صورت مواجهه با وضعیت که سیاست شودپیشنهاد می پژوهشبرگرفته از نتايج 

های بازتوزيعی درآمدی همچون ( با سیاست681/1نابرابری شديد درآمدی )ضريب جینی باالتر از 

ها در راستای بهبود توزيع مالیات بر مصرف يا مالیات بر ارزش افزوده و هدفمند نمودن يارانه

ادی در جامعه را فراهم نمايند. همچنین به منظور کاهش درآمد موجبات کاهش نابرابری ش

اران در راستای کاهش نرخ تورم و بیکاری از طريق گذنابرابری شادی الزم است سیاست

ساختاری الزم از جمله استقالل بودجه دولت از  -های پولی و مالی و اصالحات نهادیسیاست

ت سرمايه انسانی بر بهبود توزيع شادی در جامعه نفت گام بردارند. عالوه بر آن به دلیل تاثیر مثب

  های بیشتری نمايد.گذاریالزم است دولت در جهت بهبود کیفیت آموزش سرمايه
 

 تقدیر و تشکر  -9

اين مقاله با حمايت مالی دانشگاه آيت ا... العظمی بروجردی )ره( صورت گرفته است و استخراجی از 

در سامانه مديريت اطالعات  8931که دارای مجوز سال  811613-83116دانشگاهی با کد پروژه درون

 تحقیقاتی )سمات( است. 

  



 

 

 8931بهار و تابستان  ،بیست و يکم شماره ،يازدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشريه   31

 منابع و مآخذ 

 . زهرا چلونگر؛ تهران، انتشارات نسل نوانديش.همیشه شاداب باشید(. 8911آيزنک، مايکل ) .8

. "شادمانیمقايسه اثرات تورم و بیکاری بر "(. 8933ابونوری، اسمعیل. و اسکندری، جمال. ) .1

 . 831-891(: 83)۸ گذاری اقتصادیمجله سیاست

و رفاه: مطالعه  یو تورم با شاد یکاریرابطه ب"(. 8931) ی.مهد ی،آبادفتح . وصادق یاری،بخت .9

 ی/ گروه پژوهشیاقتصاد یهامعاونت پژوهش ."یايیآس یاز کشورها یمنتخب یبرا یتجرب

  .یعدالت و رفاه اقتصاد

. حسین بشیريه؛ نشر نی، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل(. 8911جان، پالمناتز ) .6

 چاپ اول.

سازی طراحی بازار آب )مطالعه تخصیص پايدار و عملی. (8936سید پرويز ) ،جلیلی کامجو .3
دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه ، رساله دکتری، رود(ريز زايندهموردی حوضه آب

 هان.اصف

وری نیروی بررسی تاثیر شادی در کار بر بهره"(. 8936پور، فريبا )حجازی، مسعود. و تقی .1

 . 31-11(: 99)9 وریمجله مديريت بهره. "انسانی

 ؛ تهران،ثابتی عرفان. )ارزيابی آثار دو مونتنی( های فلسفهبخشیتسلی(. 8931، آلن )دوباتن .1

 . انتشارات ققنوس

ارزيابی تاثیر ". (8931رسول ) ،ربانیو  .غالمرضا ،فرخوش .فاطمه ،اکبرزاده .حمید ،دهقانی .1
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