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 چكيده

 متغيرهـاي  تـاثير  تحـت  شـادماني  كـه اسـت،  ) مطلوبيت(به شادماني  دستيابيهر جامعه  اصلي اهداف از يكي
هدف اين مقاله مقايسـه اثـرات تـورم و بيكـاري بـر شـادماني در        .دارد قراربيكاري و تورم  جمله از مختلفي

 2001 هاي سال يبرا) يبيترك( پانل هاي دادهبراي اين منظور از . استكشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ايران 
 يرهـا متغ يـن ا اني،شـادم  بـر  بيكـاري  و تـورم  اثرگـذاري  ميـزان  مقايسـه  منظور به. استفاده شده است 2011تا 

 و بيكـاري  اثرات كه دهد مينتايج حاصل نشان  ثابت اثرات و پانل روش به مدل برآورد اب .انداستاندارد شده
 يـار انحـراف مع  يـك بـه انـدازه    يكهر  يكارينرخ تورم و نرخ ب اگر. است معنادار و منفي شادماني بر تورم
. يابـد  مـي كـاهش   يـار انحـراف مع  181/0و  يـار انحـراف مع  044/0به انـدازه   يببه ترت يشادمان يابد، يشافزا
 قابـل  بطـور  شادماني بر بيكاريكه اثر  دهد مي نشان يبر شادمان يكاريتورم و ب ياثرگذار يزانم يانم يسهمقا

 يشافزا يارانحراف مع يكسرانه  يناخالص داخل يداگر تول اين، عالوه بر .)الدآزمون و(است  يشترب توجهي
   .شود مي يارانحراف مع 140/0به اندازه  يشادمان يشباعث افزا يابد،
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      مقدمه -1
مطالعه . فعاليت اقتصادي هدف نهايي بشر نيست بلكه ابزاري است براي زندگي شاد و سعادتمند

روانشناسان از  گرچه. است اقتصاد علم در هدفشادماني با روشي علمي مسيري نو در راستاي اين 
 اند، كردهاستفاده  يطوالن يها سال يمطالعات شادمان يبرا يشادمان يها گزارشآمارها و 

و فالسفه از ارسطو گرفته  هياقتصاددانان اول. اند دهيورزمبادرت  يبه مطالعه شادمان راياقتصاددانان اخ
از دو قرن  شيب. اندنموده اشاره يشادمان به يا گونههر كدام به  تيو اسم يسيانگل لسوفيتا بنتام ف

 ديعمل نبا كي يستگياو اشاره دارد كه شا. كرد شنهاديرا پ يديجد ياخالق تيريبنتام مد ش،يپ
 مورد او يشادمان زانيم بر آن ريتأث با ديبا بلكه شود، قضاوت فرد هدف و قصد سنجش ي لهيبوس
آرزوها و  از يا مجموعه صورت به يدرون احساس كي عنوان به را يشادمان او. رديگ قرار يداور
 تيبر مطلوب رايز. مشهور است انيگرا تيمطلوب فلسفه به فلسفه نيا. است كرده فيتعر ها يخوش
كنند، بهتر  روي شادماني تمركز مي ها آنچون  1نهوونيو ي دهيعقبه . دارد ديتأك يرفتار جينتا

 از يتابعمطلوبيت  ها آنهر چند در تحقيقات . ميبنام 2گرايان شادي راطرفداران اين فلسفه  است
 نظر ازحتي است در نظر گرفته شده ) ستها آندرآمد  زانيبه م ديافراد مق حاتيترج( درآمد
 يجز اصل يشادمان كه شود ميباعث از دست دادن رفاه  درآمد بر صرف ديتاك زين كاران محافظه
 حاتيافراد ترج كه اند افتهيدست  قتيحق نياز اقتصاددانان در طول زمان به ا ياريبس. آن است

ممكن است شغل كم درآمدتر را  ها آنمثال  يبرا. دارند يو معنو يماد يكاالها يبرا يمختلف
خود را ارضاء  يبه شادمان ليم قيطر نيدهند و از ا حيباالتر ترج يبه زرق و برق شغل دنيرس يبرا
 ديق به تيمطلوب بودنمحدود ( متعارف اقتصاد مفروضاتاز  يبخش توانديم يشادمان مطالعه. ندينما

تواند بر انديشه روندي جديد در علم اقتصاد مي طرحاقتصاد شادماني با . را به چالش بكشد) بودجه
تعامل  يبرا ييمبناو  شدهو رفاه استوار  تيمطلوب حداكثر و سودبا حداكثر  سهيدر مقا تريواقع يا

 3گراهام مطالعه به توجه با. باشد يرفتار اقتصاد يريگمادي در تصميم بين اثرات مادي و غير
   :نوشت توان يم

  
it it itW X      

  
جمله اخالل  it و يحيتوضبرداري از متغيرهاي  t، itXدر زمان  iشادماني فرد  itW كه در آن

                                                 
1. Veenhoven (1988)   
2. Tendency to Happiness 
3. Graham (2005)  
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 رايز دارد، ياقتصاد گريد يهاكمتري نسبت به رگرسيون Rاين رگرسيون معموال . است
احساسات و اجزاي ديگر شادماني و نشاط، با احتمال خطاي بيشتر در سنجش همراه  يريگ اندازه

 . شوندبوده و در جمله اخالل خالصه مي

. ابدي دست تيمطلوب حداكثر به تا دارد كوشش همواره انسان خرد، اقتصاد ياساس اصول اساس بر
در اواخر ). 1999، 1يكيد( شود يمو نشاط مربوط  يبه مفهوم شادمان يبه نوع تيمطلوب نيا امديپ

قرن بيستم موضوع شادماني و نشاط بشر به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث در ميان 
 ت،يرضا شيافزا زيدر اقتصاد ن ييهدف نها. روانشناسان و اقتصاددانان مطرح شد شناسان، جامعه

به  يصرف نظر از چگونگ ،ينشان داده است كه شادمان قاتيتحق. است يو شادمان يرفاه اجتماع
 تيكه شاد هستند احساس امن يافراد. را بهبود بخشد يجسمان يسالمت تواند يمدست آوردن آن 

 يكسان به نسبت و هستند يشتريب يمشاركت هيروح يدارا رند،يگيم ميتصم تر ، آسانداشته يشتريب
  ). 55 :2000، 2رزيما( دارند تيرضا احساس شتريب كننديم يزندگ آنان با كه

 بر كه ياعمده راتيتأث ليدل به بشر، يروان يازهاين نيتر مهم از يكي عنوان به نشاط و 3يشادمان
 را انسان ذهن شهيهم دارد، انسان يزندگ مجموعه كالم كي در و يآدم تيشخص يريگ شكل

 شده توجه يشادمان جمله از انسان مثبت احساسات به باستان عهد از .است كرده مشغول خود به
 يعاد مردم سطح، نيتر نييپا در دارد؛ وجود يشادمان نوع دو كم دست ارسطو، تصور به .است
 نظر مورد يشادمان آن، از باالتر سطوح در و دانند يم يابيكام و تيموفق معادل را يشادمان
 چون). 12: 1378 يفارس ةترجم زنك،يآ( رديگ يم قرار تيمعنو از يناش يشادمان اي ارسطو
 دينمايم تجربه را آن خود فراخور به هركس پس است، بشر ياساس جاناتيه از يكي يشادمان

  .ستين آن تجربه يسادگ به يشادمان فيتعر يول
 شادمان .شود يم جاديا يانسان اليام شدن برآورده از پس كه است يروان حالت كي يشادمان
 يجمهور كتاب در افالطون. شود يم زهيانگ و يكيزيف يروين ،يروان يانرژ شيافزا موجب بودن
 افالطون .اليام و احساسات، استدالل، اي عقل قوه كند؛ يم اشاره انسان وجود در عنصر سه به

 ،يكيد( آورد يمبوجود  يهماهنگ و تعادل عنصر سه نيا نيب كه داند يم انسان از يحالت را يشاد
باور ) 2001( 4ليآرگ گريد يسو از. داند مي معنوي زندگي از عبارت را شادماني ارسطو). 1999

                                                 
1. Dickey (1999) 
 

2. Myers (2000) 
 

3. Happiness 
4. Argyle (2001)  
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 او، تصور به .است جامعه كي ياعضا هيروح بر موثر عوامل نيتر مهم جمله از نشاط كه دارد
 ،يشاد احساس داشتن ،يجانيه بعد از منظور .است يشناخت و يجانيه بعد دو يدارا نشاط
 يابيارزش بر داللت زين يشناخت بعد از منظور و است مثبت جاناتيه ريسا و يخشنود شعف،
  ).16: 1383و همكاران،  يجعفر( است ياجتماع و يفرد يزندگ مختلف يهامولفه زيآمتيرضا

 نيب رابطه). 1985 همكاران، و 1نريدا( ستين ساده كند يم كمك يشادمان به كه يعوامل شناخت
 روابط ،يفرهنگ ،يطيمح عوامل وراثت، ،يتيشخص يهايژگيو شامل عوامل يبعض با يشادمان

 تيوضع ،يشاونديخو عامل ،يمذهب اعتقادات نفس، عزت ،ياجتماع هيسرما ازدواج، ،يفرد انيم
  . است قرارگرفته يبررس مورد فراغت اوقات و حيتفر ،يشغل تيرضا ،ياقتصاد
به . اشاره دارد يبا اهداف آرمان افتهيدست  اهداف ي سهيمقاحاصل از  جيبه نتا ياز زندگ تيرضا

در اين تعريف، رضايت از زندگي . است يشامل گستره و ابعاد زندگ ياز زندگ تيرضا يطور كل
به معناي رضايت از يك موقعيت خاص نيست بلكه به معناي رضايت از تمامي تجارب زندگي 

 ،ياخالق ،ياجتماع( يزندگ يها جنبهدر واقع رضايت از زندگي به بهزيستي در تمام . است
رضايت از زندگي در دو منظر ذهني و ). 2010و همكاران،  2ارسالن( دارد اشاره) رهيغ و ياقتصاد

رضايت از زندگي از منظر عيني بر شرايط بيروني مانند سطح درآمد، . عيني قابل تصور است
 سالمت خدمات به يدسترس و يزندگ تيفيك ،ينوجوان بلوغ مسائل دوستان، با يارتباط يها شبكه

 كه شود يم مربوط يزندگ مختلف جوانب تيفيك در قضاوت به يدرون منظر از و است متمركز
 يها گزارش و، )يزندگ طيمح و خانواده دوستان، از تيرضا( تيرضا از شخص ادراك شامل
  ).2004، 3هايبنر( است يدر باره سالمت جسم يشخص

و  ينيع يها اسيمق صورت به ،يزندگ از تيرضا و يشادمان يها شاخص) 2009( 4لي و لو نظر از
 ابعاد با سهيمقا در يعيطب صورته ابعاد ذهني شادماني ب. استوابسته به طرز تفكر اشخاص  يذهن
 قابل يخارج و ثابت نيقوان با تنها نبودن شاد اي بودن شاد. است برخوردار يكمتر دقت از ينيع

  . كنند يم، زيرا افراد احساسات خود را در فضاهاي اجتماعي خاص تعديل ستين يابيارز
 ريتاث تحت رايز است، سنجش قابل يحدود تا زمان طول در افراد يكل يشادمان سطح حال، هر به

در  جيدر طول زمان هر چند به تدر التيو تحص يازدواج، سالمت تيمانند درآمد، وضع يعوامل
در باره قابل اعتماد بودن  يهر چند جزئ ييها وجود، پژوهشگران به نگرانيبا اين . هستند رييحال تغ

                                                 
1. Diener (1985) 
2. Arslan (2010)  
 3. Huebner (2004)  

  

4. Li and Lu (2009)  



  

  141                                                                                                   مقايسه اثرات تورم و بيكاري بر شادماني 
 

 دارند اشاره بشر، احساسات در يآن و زودگذر نوسانات وجود علت به ،يشادمان يذهن يها داده
  ).  30: 1389زاده،  يعسگر(
  :از عبارتند پژوهش نيا در مطرح يهاپرسش فوق، موارد به توجه با

  شود؟يم يشادمان كاهش موجب تورم ايآ
  شود؟ يم يباعث كاهش شادمان يكاريب ايآ

  است؟آيا اثر تورم بر شادماني با اثر بيكاري بر شادماني متفاوت 

 : كردمطرح  ريز يها هيفرض صورت به توانيم را هااين پرسش

  .شوديمنرخ تورم موجب كاهش شادماني 
  .نرخ بيكاري بر شادماني اثر منفي دارد

  .است يشادمان بر تورم اثر از شتريب يشادمان بر يكاريب اثر
در  يكاريمانند تورم و ب يو عوامل طرف كي از) يزندگ در تيرضا( يشادمان تياهم به توجه با

 نيا يبرا. شده است سهيبرآورد و مقا يبر شادمان يكاريمقاله اثرات تورم و ب نيدر ا گر،يطرف د
تا  2001 يدر دوره زمان رانياروپا و ا هيعضو اتحاد يدر دسترس در كشورها يها دادهمنظور از 

 قيتحق نهيشيدر بخش دوم، پ. شده است نيمقاله در پنج بخش تدو نيا. استفاده شده است 2011
مدل  حيتصر و ها داده فيتوص و يآور جمعشامل  قيبخش سوم به روش تحق. ارائه شده است

و تورم بر  يكاريبرآورد و سپس اثر ب يهارم، نخست تابع شادماندر بخش چ. است افتهياختصاص 
   .است افتهي اختصاص شنهاداتيو پ يريگجهينت بخش پنجم به. است شده سهيبرآورد و مقا يشادمان

  
  قيتحق نهيشيپ -2

شادماني براي مطالعات اقتصادي بهره برده هاي  دادهاولين اقتصادداني است كه از ) 1974( 1استرلين
استفاده كرده مربوط به اياالت متحده آمريكا است كه اش  اوليهكه وي در مطالعه هايي  داده. است

در اين پژوهش استرلين . دهد مينشان  1957- 1946اطالعات رشد اقتصادي و شادماني را در دوره 
او نشان داد، شادماني در كشورهاي . شود نميي موجب شادمان نشان داده است درآمد باال لزوماً

به عبارت ديگر، افزايش رشد اقتصادي به افزايش شادماني . ندارداي  رابطهمختلف با رشد اقتصادي 
استرلين معتقد . استرلين مطرح شد) معماي( اين بحث تحت عنوان پارادوكس. شود نميافراد منجر 

، خود را در مقام قياس با كنند مييك جامعه زندگي افرادي كه در : است كه شادماني نسبي است

                                                 
1. Easterlin (1974) 
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كنند بر شادماني  اي كه در آن زندگي مي ، پس سطح رشد اقتصادي جامعهدهند ميديگران قرار 
 ).8: 1389عسگري زاده، (افراد آن جامعه اثري نخواهد گذاشت 

ر آن توليد ناخالص اي كه د دهد كه ارتباط بين شادماني و درآمد از نقطه نشان مي) 1988( 1موري
پژوهش در اين زمينه در قاره اروپا براي اولين . شود مي، قطع گذرد ميدالر  5000ملي سرانه از مرز 

 9مندي از زندگي در  رضايتهاي  دادهدر اين پژوهش . انجام شد) 1990( 2بار توسط اينگلهارت
نشان داد كه شواهد بسيار  وي. مورد استفاده قرار گرفته است 1990-1973كشور اروپايي در دوره 

  .ناچيزي براي اثبات رابطه بين رشد اقتصادي و شادماني كشورها وجود دارد
 نيب يخاص يآمار اثر ا،يتانيبر در 1991 سال يها دهدابا استفاده از  )1994( 3اسوالد و كالرك
 ديشد اريبس يشادمان بر يكاريب اثر كه افتنديدر يول نكردند دايپ اروپا در افراد يشادمان و درآمد
و بر درجه  بودهدو برابر افراد شاغل  كارانياضطراب موجود در ب كه ياگونه هب است، بوده

   .اثر گذار است ها آنشادماني 
وجود دارد، و  مثبت ارتباط شادماني و درآمد بين مطرح نموده است كه) 1999( 4آرگيل
 تا درآمد يعني است؛ بيشتر رآمدد كم بين اقشار در ارتباط اين كه داد نشان وي هاي پژوهش

 حد از درآمد بيش ولي دارد، شادماني اثر بر سازد طرفرا بر افراد نيازهاي مادي كه اي اندازه

  .دهد ينم شيافزا را شادماني نياز، مورد
اي تحت عنوان شادماني در  مطالعهدر ) 1999( 5اسوالد. مكوالچ و اندرو جي. دي تال، رابرت جي

 و متحده االتيا در نفر 26،668 يرو بر يشادمان يها دادهاز  ينمونه تصادف كي كالن،اقتصاد 
 تا 1970 دوره طول در يياروپا كشور دوازده در نفر 270،105 بر يزندگ از تيرضا و يشادمان
 است، كالن اقتصاد يرهايمتغ از يتابع يزندگ از تيرضا كه كردند فرض ها آن. گرفتند 1990
سرانه و نرخ تورم معرفي  GDP ،يكاريچون نرخ ب ييرهاياز متغ يرا تابع ياز زندگ تيرضا

سپس، با استفاده . اقتصاد خرد معادله را برآورد كردند يهامدلهمچنين با استفاده از  ها آن. كردند
فرض را كه رفاه  نيا يبررس نتايج. از اين اطالعات، تجزيه و تحليل پانل كشورها را انجام دادند

 كه يافراد دهد يمهمچنين شواهد نشان  .كرد دييتا ،است يكارياز تورم و ب يتابع كاهش ياجتماع
هستند  يباالتر يكه در سطوح درآمد يبرخوردارند و افراد يترنييپا رفاه از هستند كاريب

                                                 
1. Murray (1988)  
 

2. Inglehart (1990)  
 

3. Clark & Oswald (1994) 
4. Argyle (1994)  
 

5. DiTella, Rafael; MacCulloch, Robert; Oswald, Andrew J. (1999) 
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كه ازدواج  يكه طالق گرفته، كسان يكسان وه،يمردان، زنان ب ،يبه طور كل نيهمچن. شادترند
   .از شادماني هستند يترنييپا سطوح يدارا كم، آموزش با يكسان و اند نكرده

 از كشور 12 براي بررسي همگرايي اقتصادي و رضايت از زندگي، در) 2006( 1هاينز و اود
كننده شادماني با استفاده  تعيين ياقتصادعوامل  ييبه شناسا ،2003 تا 1991 دوره يط اروپا هياتحاد

 يحيتوض يرهايمتغ از ،يزندگ از تيرضا معادله برآورد يبرا ها آن. پرداختند يآمار يها روشاز 
 يهاشاخص انيم در كه دهد يمنشان  جينتا. نرخ تورم و درآمد سرانه استفاده نمودند ،يكارينرخ ب

  . است داشته ياز زندگ تيدر رضا ياعمده نقش تورم نرخ كالن، اقتصاد مختلف
تحت عنوان شادماني، رضايت و احساسات اي  مطالعهدر ) 2007( 2رافائل دي تال و رابرت مكوالچ

نفر از  600000هاي رضايت از زندگي بيش از  هاي مركزي نشان دادند كه داده ديگر براي بانك
همچنين نتايج نشان  .اثرات منفي در ارتباط با نرخ بيكاري و نرخ تورم است ها داراي اروپايي

رضايت از زندگي يكي از  .گيرد نوسانات اقتصاد كالن قرار ميكه احساسات تحت تاثير دهد  مي
  . مركزي بايد بر آن تمركز كنندهاي  بانكترين احساساتي است كه  مهم

 از يكي ديبا يشادمان ايكه آ نيا يبررس به يا مطالعهدر ) 2009( 3پاول ليونگاس و آيندر راپرا
. پرداختند 2006تا  1997كشور از آمريكاي التين طي دوره  17، در باشدف بانك مركزي ااهد

كشور  17 يها ينظرسنجمربوط به  يمقطع يها دادهمنبع اصلي اطالعات مورد استفاده در اين مقاله 
 119بنابراين نمونه نهايي مورد استفاده متشكل از  .است 2006تا  1997دوره  يط نيالت يكاياز آمر

 نيدر ا .دهديم پوشش را نفر 120،000 حدود در و باشد يم) كشور 17 يراب سال 7(سال كشور 
مثل ( يتيجمع يرهاينرخ تورم، متغ ،يكاريوابسته و ب ريبه عنوان متغ ياز زندگ تيمطالعه رضا

 يحيتوض يرهاي، اثرات ثابت كشور و اثرات ثابت سال به عنوان متغ)رهيجنس، سن، آموزش و غ
با . اند شده يو تورم باعث كاهش شادمان يكارياز آن است كه ب يبه دست آمده حاك جينتا. بودند

 چه اگر. نسبت به تورم شده است شتريب يباعث ناخشنود يكاريكه ب دهد، يمحال شواهد نشان  نيا
هاي شادماني  اما داده شود، عنوانبه جاي تورم به عنوان هدف بانك مركزي  تواندينمشادماني 

 يبرا ييراهنما توانديم يشادمان يهاداده. باشد ديمف يمركز يهابراي بانكتواند  مي
گذاران در سياست بهينه كاهش تورم و يا حداقل به دست آوردن آگاهي از نارضايتي از  سياست

   .باشداستراتژي كاهش تورم 
                                                 
1. H. Welsch, Udo Bonn (2006) 
 

2. DiTella, Rafael; MacCulloch, Robert (2007) 
 

3. Pavel Luengas, Inder J. Ruprah (2009) 
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 17ي در در مطالعه خود به بررسي سياست پولي و شادمان) 2011(پاول ليونگاس و آيندر راپرا 
 يكايدر آمر كه ييها ينظرسنجبا استفاده از  2006تا  1997كشور از آمريكاي التين طي دوره 

مطالعه عبارتند از  نياطالعات مورد استفاده در ا يدو منبع اصل. اند پرداختهانجام گرفته است  نيالت
 و 2006 - 1997در آمريكاي التين براي دوره  اب،يارز يكشور تحت پوشش نهادها 17

رضايت از زندگي به عنوان متغير وابسته و  در اين مطالعه .بانك جهاني 1هاي توسعه جهاني شاخص
، اثرات ثابت كشور و )مثل جنس، سن، آموزش و غيره(بيكاري، نرخ تورم، متغيرهاي جمعيتي 

 كه دنديرس جهينت نيا به ها آن. اند شدهل اثرات ثابت سال به عنوان متغيرهاي توضيحي وارد مد
 يكاريب كه دهد،يم نشان شواهد حال، نيا با. اندشده يشادمان كاهش باعث دو هر يكاريب و تورم
   .است شده تورم به نسبت شتريب يناخشنود باعث
 بهدر مطالعه خود تحت عنوان شادماني و عوامل موثر بر آن، ) 1381(جعفري و همكاران  ميرشاه
 كه يمطالعات دهدميتايج نشان ن .پرداختند نهيزم نيا در شده انجام يها پژوهشاز  برخي يبررس
 بر مؤثر عوامل از برخي ييشناسا به منجر شده، انجام بعد به 1960 سال از كشورها ريسا در

 شده ديتأك شتريب عامل 10 بر گرفته، قرار مطالعه مورد كه يعوامل نيب در .است شده يشادمان
 هاي تيفعال ،ياجتماع هيسرما ،يمذهب اعتقادات نفس، عزت ت،يشخص :از عبارتند كه است
  .تيجنس و تأهل سالمت، ،يشغل تيرضا اقتصادي، فراغت، وضعيت اوقات

ارتباط شادماني و فناوري ارتباطات و  يبررس به يامطالعه در) 1389(زاده  ابونوري و عسگري
هاي تابلويي شادماني، مخارج فناوري  در اين تحقيق از داده .پرداختنداطالعات بر رشد اقتصادي 

در ) با توجه به محدوديت اطالعات(كشور  57 اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادي مربوط به 
 هايدر ابتدا رابطه مثبت و معنادار بين شاخص. استفاده شده است 2008 - 2003دوره زماني 

 مورد توسعه حال در كشورهاي براي اقتصادي رشد و ارتباطات و اطالعات فناوري و شادماني
به عنوان  تييجنس نابرابري متغير معرفي و شادماني مدل تصريح با ادامه در. است گرفته قرار توجه

عاملي مؤثر بر شادماني و به عنوان متغير ابزاري به برازش معادله همزمان شادماني و رشد اقتصادي 
ضرايب مثبت براي همه  گر انينمانتايج . شده است پرداخته اي مرحلهاز روش حداقل مربعات دو 

  .كشورها و سطح معناداري باالتر براي كشورهاي در حال توسعه بوده است
  
  قيروش تحق -3
  .است شده پرداختهمدل  حيتصر و هاداده فيتوص به ادامه در

                                                 
1. World Development Indicators  
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   ها داده فيو توص يسازمانده ،يآور جمع -3-1
كشور تحت پوشش اتحاديه اروپا و  27هاي شادماني مورد استفاده در اين پژوهش مربوط به  داده

تورم . استخراج شده است 1جهاني شادمانيهاي  دادهاز سايت  2011 -2001كشور ايران طي دوره 
و  2گيري و بيكاري نيز از سايت بانك جهاني اندازهكننده  قيمت مصرفهاي  شاخصنيز بر اساس 

  .استخراج شده است 3المللي پول نبيصندوق 

آوري آمار و اطالعات، متغيرهاي مورد استفاده  جمعهاي تحقيق در  با توجه به اهداف و محدوديت
  :شوند در مطالعه به صورت زير معرفي مي

شود و افزايش  نامطلوب با پيامدهاي منفي اقتصادي و اجتماعي تلقي ميهاي  پديدهبيكاري يكي از 
به كل جمعيت فعال  صورت نسبت جمعيت بيكاره نرخ بيكاري ب. شادماني است آن موجب كاهش

  . بكار رفته است 100ضرب در 
: شود يمقشر پردرآمد  انيو هم در م درآمد ها هم در ميان قشرهاي كم ينگران شيافزا موجب تورم
باال  يدرآمد يها گروه يو نگران ديكاهش قدرت خر علت به نييپا يدرآمد يهاگروه ينگران
اين تحقيق تورم بر اساس تغيير  در. است سكيكم ر ييدارا يسبدها ليتشك ياز تالش برا يناش

  .كننده بدست آمده است شاخص قيمت مصرف
 يداخل ناخالص ديتول شيافزا: است شده يمعرف يكنترل ريمتغ عنوان به سرانه يداخل ناخالص ديتول

  .شود جامعه در تيمطلوب شيافزا باعث توانديم سرانه
 يشادمان فيتعر نيتر ياتيعملحال  نيدر ع وترين  جامع. است يشادمان مطالعه، نيا در وابسته ريمتغ
به نظر او شادماني به قضاوت فرد از درجه يا ميزان مطلوبيت . ارائه داده است) 1988( 4نهوونيو را

در تعريف شادماني منظور از مطلوبيت، ارزشمندي، دوست . شود ميكيفيت كل زندگيش اتالق 
، )1995( 5آرجيل، مارتين و لو .استاز طرف خود فرد  يزندگ يمند تيرضاداشتني بودن و 

  .اند كردهشادماني را تركيبي از وجود عاطفه مثبت، فقدان عاطفه منفي و رضايت از زندگي تعريف 
 دسته دو به يفيك ريمتغ يها صفت. هستند 6يفيك ريمتغ صفت ،يزندگ از تيرضا و يشادمان ريمتغ
صفت متغير كيفي اسمي صفتي است كه ). 15 :1378 ،يابونور(شوند  ميتقسيم  8يا رتبهو  7ياسم

                                                 
1. World Database of Happiness 
 

2. The World Bank 
3. International Monetary Fund 
 

4. Veenhoven (1988) 
5. Argyle, Martin and Lu (1995) 
 

6. Qualitative 
 

7. Nominal  
8. Ordinal  
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صفت متغير . قابل مرتب كردن نباشند) در يك بعد(به صورت افزايشي يا كاهشي بر يك محور 
محور قابل مرتب كردن  كي يبر رو يكاهش اي يشياست كه به صورت افزا يصفت يا رتبهكيفي 
 يفيك يرهايمتغ صورت به يزندگ از تيرضا و يشادمان ريمتغ كه ديآ يبرم حاتياز توض. باشد
 نه و شادمان نه شادمان، شادمان، يليخ صورت به را ها آن توان يم رايهستند، ز مطرح يا رتبه

كشور  27 يبرا يشادمان يها دادهمطالعه،  نيدر ا. كرد يبندرتبه ناراحت يليخ و ناراحت ناراحت،
 يگردآور يشادمان ياز بانك اطالعات 2011 -2001 ي دورهدر  رانياروپا و كشور ا هيعضو اتحاد

 نيا. شده است فيتأل و يآور جمعانتشار پرسشنامه  قيو همكارانش از طر نهوونيشده كه توسط و
 نيساكن يزندگ از تيرضا و يفرد يخوشحال مورد در قضاوت زانيم يآمار يها يبررس با ها داده
از؛ شما  عبارتند نامهپرسش نيا در مطرح يهاپرسش. است آمده بدست كشورها نيا از كي هر

 تانيزندگ از يشادمانو  تياحساس رضا زانيچه م تانيزندگ طيو با توجه به تمام شرا يبه طور كل
   د؟يدار
  :است شده داده ريز صورت به 5 تا 1 ازيامت پرسش نيا به كه
استفاده  4تا  1 اسيمقاله از مق نيدر ا. شده است يابيارز 10تا  1 زيو ن 4تا  1 اسيمق با ها داده نيا

طبق  .است يمنعكس كننده حداكثر شادمان 4و مقدار  يحداقل شادمان يعني 1مقدار : شده است
 مورد يكشورها در يشادمان اريمع انحراف و نيانگيم پژوهش، نيا درمورد استفاده  يها داده
 تفاوت آزمون. است بوده 23/0 و 66/2 بيترت به رانيا در يول 37/0 و 9/2 بيترت به يبررس

 يكشورها يشادمان نيانگيم و رانيا در يشادمان نيانگيم نيب تفاوت كه دهد يمنشان  هانيانگيم
 شدهثبت  62/3يشترين رتبه شادماني براي كشور دانمارك با ميانگين ب. ستين معنادار يبررس مورد
  . است

  

  مدل حيتصر -3-2
 1پانل يها دادهمدل مورد استفاده به منظور مقايسه اثرات تورم و بيكاري بر شادماني با استفاده از 

 رانيا كشور و اروپا هياتحاد عضو كشور 27 يبرا) يزمان يسر يها دادهو  يمقطع يها دادهتلفيق (
  :2است شده حيتصر ريز صورت به
 
)1( = + + + +  

                                                 
1. Panel Data 

 .شود مراجعه) 1384( انواري و نژاد زراء به سنجي اقتصاد در) پانل( تركيبي هاي ي مطالعه كاربرد دادهبرا .2
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 iبه عنوان متغير وابسته و متناظر با كشور ) شادماني( متغير رضايت از زندگي HAPPY كه در آن

درصد تغيير ( يعني نرخ تورم INFيعني نرخ بيكاري و  UNEMP از متغيرهاي. استt در سال 
 ناخالصتوليد ( GDPPC از و يحيتوض يرهايمتغ عنوان به) كنندهساالنه شاخص قيمت مصرف

  . است شده استفاده يكنترل ريمتغ عنوان به) كايآمر دالر حسب بر سرانه يداخل
 

  ها هيفرضبرآورد مدل و آزمون  -4
صورت استاندارد شده استفاده ه متغيرهاي توضيحي بر شادماني از متغيرها ب آثاربراي مقايسه شدت 

پانل از  ايدو مدل پول  نيانتخاب از ب يبرا .هستند) پايا(اين متغيرها در سطح ايستا . شده است
است كه بر اساس مجموع  Fآماره اين آزمون داراي توزيع . ليمر استفاده شده است Fآزمون 

در الگوي مقيد عرض از مبدأ براي : شود وي مقيد و الگوي نامقيد برآورد ميمربعات پسماند الگ
   .شده است ارائه) 1(آزمون در جدول  نيا جينتا. شودتمام مقاطع ثابت و يكسان فرض مي

  
 مريل Fآزمون  جينتا): 1( جدول

Redundant Fixed Effects Tests  
Prob.d. f. StatisticEffects Tests 

0/0000)265، 27(59/218039 Cross-section F 
 . برآورد شده است Eviews با نرم افزار :منبع

 

. شود رد مي) پول(فرضيه صفر مبني بر برآورد مدل بصورت يك كاسه ) 1(بر اساس نتايج جدول 
  .صورت پانل با اثرات ثابت يا اثرات تصادفي برآورد نموده توان مدل را ب بنابراين، مي

فرضيه صفر . هاسمن براي تعيين روش مناسب برآورد پارامترهاي الگو استفاده شده استاز آزمون 
 نيا ياجرا يبرا. است مختلف مقاطع در مبدا از عرض يهادر اين آزمون تصادفي بودن تفاوت

 اجرا برآورد جينتا اساس بر هاسمن آزمون تا شد برآورد يتصادف اثر روش با مدل نخست آزمون
  . شود

 هاسمنآزمونجينتا):2(جدول

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Prob. Chi- Sq. d. f. Chi- Sq. Statistic Test Summary 
0/0000326/121263Cross-section random 

 )Eviewsنرم افزار(محققمحاسبات:منبع

                  

. است 121/26 حدود هاسمن آزمون توسط شده محاسبه دويكا ي آماره) 2(جدول  جينتا اساس بر
 يبرا مناسب روش ن،يبنابرا. رفتيپذ توانينم را صفر هيفرض )Prob( معنا سطح مقدار به توجه با
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 صورت به مختلف مقاطع مبدأ از عرض در هاتفاوت ،يعني. است ثابت اثرات روش الگو، برآورد
   .ستين يتصادف

برآورد در جدول  يوتريكامپ جينتا. پانل اثرات ثابت برآورد شده است صورت هپس، مدل ب
   .شده است ارائه) 3(و خالصه آن در جدول ) 1( وستيپ

  
  ثابتاثراتبرآوردجينتا):3(جدول

 احتمال tآماره بيضر ريمتغ

C - 2/80E-07 - 2/01E-05 1/0000 

INF - 0/044123 - 2/160852 0/0316 

UNEMP - 0/181812 - 8 /160470 0/0000 

GDPPC 0/140026 4/068634 0/0001 

R-squared 0/948362 F-statistics 162/2306 
Adjusted 

R-squared 
0/942517 Prob(F-statistics) 0/00000 

 )1(وستيجدول پ:منبع
  

 يدر كشورها ياز آن است كه تورم بر شادمان يحاصل از برآورد مدل اثرات ثابت حاك جينتا
 اديز اريانحراف مع كياگر نرخ تورم : و معنادار داشته است ياثر منف رانياروپا و ا هيعضو اتحاد
 آن دهنده نشان جينتا ن،يعالوه بر ا. ابدي يمكاهش  اريانحراف مع 044/0به اندازه  يشود، شادمان

 كي يكارياگر نرخ ب هك يطور به. است داشته معنادار و يمنف اثر يشادمان بر يكاريب كه است
نشان  جينتا. ابدي يمكاهش  اريمع انحراف 181/0به اندازه  يشادمان ابد،ي شيافزا اريانحراف مع

 زين والد آزمون با جهينت نيا. است يشادمان بر تورم اثر از شتريب يشادمان بر يكاريب اثر كه دهد يم
 يشادمان بر يمعنادار و مثبت اثر زين سرانه يداخل ناخالص ديتول ن،يا بر عالوه. است شده دييتا

به  زين يشود، شادمان اديز اريانحراف مع كيسرانه  يناخالص داخل ديتول كه يهنگام. است داشته
 برآورد مدل وست،يپ جدول در يوتريكامپ جينتا طبق. ابدي يم شيافزا اريمع انحراف 140/0اندازه 
 ناخالص ديتول و تورم ،يكاريب يرهايمتغ لهيوس به را يشادمان راتييتغ از درصد 95 حدود شده
  .داده است حيسرانه توض يداخل

   

  شنهاداتيپ و يريگ جهينت -5
هدف اساسي در اين تحقيق برآورد و مقايسه اثرات تورم و بيكاري بر شادماني با استفاده از 

 بوده 2011 تا 2001 يزمان دوره در رانيا و اروپا هياتحاد عضو يكشورها يزمان يسر يها داده
 از عرض بودن كساني بر يتنفرضيه صفر مب ليمر، Fآزمون  جينتا اساس بر نكهيا به توجه با. است
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 با بعد مرحله در. پانل استفاده شده است روش از مدل برآورد در شده، رد مختلف مقاطع مبدأ
نتايج آزمون  .است شده مشخص ها دادهاثرات ثابت يا تصادفي بودن  هاسمن آزمون از استفاده

 مقاطع يبرا مبدأ از عرض در تفاوت بودن يتصادف بر ينهاسمن حاكي از رد فرضيه صفر مب
 يشادمان بر يكاريب و تورم اثرات سهيمقا و برآورد يبرا ن،يبنابرا. است ثابت اثرات دييتأ و مختلف

 از باشد سهيمقا قابل هابيضر اثر شدت آنكه يبرا: است شده استفاده ثابت اثرات مدل از
مدل، اثر  نيحاصل از ا جينتا اساس بر. است شده استفاده استاندارد صورت به يحيتوض يرهايمتغ

 كياگر نرخ تورم : آمده است دست به معنادار و يمنف يبررس مورد يكشورها يشادمان بر تورم
 ن،يعالوه بر ا. ابدي يمكاهش  اريانحراف مع 044/0به اندازه  يشادمان ابد،ي شيافزا اريانحراف مع

 يكاريچنانچه نرخ ب: و معنادار داشته است ياثر منف يبر شادمان يكاريآن است كه ب نيمب جينتا
 اساس بر. ابدي يمكاهش  اريمع انحراف 181/0به اندازه  يشود، شادمان اديز اريانحراف مع كي

توليد ناخالص  اثرنين همچ. اثر بيكاري بر شادماني بيشتر از اثر تورم بر شادماني است والدآزمون 
 يناخالص داخل ديتول شيبا افزا كه داخلي سرانه بر شادماني مثبت و معنادار بوده است، به طوري

 بر. ابدي يم شيافزا اريمع انحراف 140/0به اندازه  يشادمان ار،يانحراف مع كيسرانه به اندازه 
 يهااستيس به توجه توان يم ،يشادمان بر يكاريب و تورم ياثرگذار زانيم نيب سهيمقا اساس
  .داد قرار تياولو در را يكاريب كاهش
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  نتايج حاصل از برآورد مدل ):1( جدول :پيوست
Dependent Variable: HAPPY?
Method: Pooled Least Squares
Date: 02/26/13   Time: 11:58

Sample: 2001 2011
Included observations: 11

Cross-sections included: 28
Total pool (unbalanced) observations: 296

Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.

C -2.80E-07 0.013936 -2.01E-05 1.0000
INF? -0.044123 0.020419 -2.160852 0.0316

UNEMP? -0.181812 0.022280 -8.160470 0.0000
GDP? 0.140026 0.034416 4.068634 0.0001

Fixed Effects (Cross)  
_SWE--C 1.094661
_GBR--C 0.604175
_AUT--C 0.097151
_BEL--C 0.473067
_BGR--C -1.764939
_CYP--C 0.349423
_CZE--C -0.046287
_DNK--C 1.550450
_EST--C -0.368628
_FIN--C 0.779611
_FRA--C 0.068220
_DEU--C 0.178541
_GRC--C -0.760022
_HUN--C -1.055653
_IRL--C 0.554037
_ITA--C -0.355844
_LVA--C -0.550930
_LTU--C -0.711013
_LUX--C 0.563057
_MLT--C 0.286406
_NLD--C 1.015509
_POL--C 0.130000
_PRT--C -1.062506
_ROM--C -1.474108
_SVK--C -0.133163
_SVN--C 0.440093
_ESP--C 0.448668
_IRN--C -0.258614

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.948362 Mean dependent var -2.91E-07
Adjusted R-squared 0.942517 S.D. dependent var 1.000000
S.E. of regression 0.239757 Akaike info criterion 0.080447
Sum squared resid 15.23308 Schwarz criterion 0.466937

Log likelihood 19.09391 Hannan-Quinn criter. 0.235190
F-statistic 162.2306 Durbin-Watson stat 1.367599

Prob(F-statistic) 0.000000

 


