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بررسی تکانه های بخشهای واقعی اقتصاد 
بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران

مقدمه: رفاهاقتصادیواجتماعیازجملهاهدافكالناقتصادیدرمسیر
توسعهپایداراست.عواملمختلفاقتصادیبررفاهمؤثرهستندكهدراین

میانمتغیرهایبخشواقعیاقتصادتأثیرانكارناپذیریبررفاهدارند.

روش: تحقیقحاضربااستفادهازالگویخودرگرسیونبرداریبهبررسی
در ایران در اجتماعی رفاه برشاخص اقتصاد واقعی تأثیرشوكهایبخش
رفاه شاخصهای از منظور بدین است. پرداخته 1980-2019 دوره طول

اجتماعیمطلوبیتگراوآمارتیاسناستفادهشد.

بهرهوریكلعوامل بهشوكهایرشد آمارتیاسن رفاه شاخص یافته ها: 
تولیددردورهاولعكسالعملسریعنشانمیدهدكهباگذشتزمانازبین
میرود.اماشاخصرفاهمطلوبیتگرادردورهاولعكسالعملمثبتنشان
میدهدوازدورهپنجممنفیمیشود.شاخصرفاهآمارتیاسنبهشوكهای
تولیدناخالصداخلیسرانهحقیقیدردورهاولعكسالعملمثبتوسریع
نشانمیدهدوازدورههفتمعكسالعملآنمنفیمیشود.اماشاخصرفاه
مطلوبیتگرادردورهاولعكسالعملمثبتنشانمیدهدكهازدورهدوم
منفیمیشود.شاخصرفاهآمارتیاسنبهشوكهایدرآمدنفتیعكسالعمل
در مطلوبیتگرا شاخص عكسالعمل اما میدهد. نشان ضعیف و منفی
بلندمدتمثبتجزئیپایداراست.شاخصرفاهآمارتیاسنومطلوبیتگرابه

شوكهایاشتغالازدربلندمدتعكسالعملمثبتدارند.

در اما میشود، اجتماعی رفاه افزایش باعث اشتغال ایران در بحث: 
بهرهوری رشد و سرانه داخلی ناخالص تولید نفتی، درآمدهای بلندمدت
اشتغال بنابراین است. شده اجتماعی رفاه كاهش باعث تولید عوامل كل

مناسبتترینعاملبرایافزایشرفاهاست.
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Introduction: Welfare is one of the main indicators of 
development and the purpose of development is not to 
produce more material goods or miscellaneous services, 
but the goal of development is to develop the capabilities 
and abilities of people so that human life is accumulated 
more creativity and satisfaction.
Method: The vector auto regression model was used to 
investigate the effect of real sector shocks on the social 
welfare in Iran during the period of 1980-2019.
Findings: The results of the impulse response test showed 
that the Amartya Sen welfare index showed a rapid re-
sponse to the shocks of total factor productivity growth 
in the first period, which had a zero effect over time. 
The utility-oriented welfare index reacts positively to 
the shocks of total factor productivity growth in the first 
period, which has decreased from the second period and 
has become negative even from the fifth period. Amartya 
Sen Welfare Index and utility-oriented welfare index 
shows a positive and rapid response to real GDP per cap-
ita shocks in the first period, which is adjusted over time, 
and from the seventh period. The Amartyasen Welfare 
Index reacts negatively to oil revenue shocks and is very 
weak. If the utility-oriented welfare index shows a posi-
tive response in the first period, but in the following pe-
riods, its effect is adjusted and remains partially positive.
Discussion: In the Iranian economy, employment leads to 
increased social welfare, while in the long run, oil rev-
enues, GDP per capita and growth in total factor pro-
ductivity have led to a decrease in social welfare. There-
fore, in the Iranian economy, creating employment and 
reducing unemployment is the most appropriate factor to 
increase welfare.
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Extended abstract
Introduction: Nowadays, one of the most appropriate criteria for measuring the 
economic situation of any country is to assess the social and welfare status, and 
improving the social welfare of each society as one of the macroeconomic goals 
should be considered by economic and social policymakers. Welfare indicates 
purchasing power and ability to acquire facilities and living facilities (Vafaei, Mo-
hammadzadeh, Fallahi, & Asgharpour, 2017). Social welfare is also one of the 
basic needs of society and by properly recognizing the impact of macroeconomic 
factors on this index, economists and policymakers can adopt appropriate plan-
ning and policies. Among the variables that affect welfare, we can mention the 
variables of the real economic sector such as productivity, economic growth and 
oil revenues. Welfare is one of the main indicators of development and the purpose 
of development is not to produce more material goods or miscellaneous services, 
but the goal of development is to develop the capabilities and abilities of people 
so that human life is accumulated more creativity and satisfaction. Therefore, the 
use of single indicators such as GDP can not provide a comprehensive view of a 
country’s welfare, and therefore the interest in the use of composite indicators has 
increased in recent decades (Sharpe, 1999). 
One of the factors affecting the welfare is the shocks of the real economic sector. 
Because well-being is a concept that is used in all aspects of the social sciences, 
given its broad scope, people do not have a right grasp of the concept of well-be-
ing, and there is confusion about the meaning of well-being. The meaning of hap-
piness, joy, health, success and prosperity is inferred from the word welfare, which 
dates back to the twentieth century (Greve, 2008). Van Praag (1953) introduced 
welfare as another expression of desirability. Pigou (1950) considers the elements 
and principles of welfare to be related to each other and considers money as the 
only way to measure it (Greve, 2008). Mc Gregor (2007) also believes that welfare 
is not a new concept in development studies and more generally in philosophy 
and social sciences, and many who discuss welfare refer to Aristotle’s concept. In 
another view put forward by Panich (2007), wealth is not the goal of well-being 
but is essential to achieving social well-being.
Western Economic Diversification (2001) on the concept of well-being argues that 
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well-being is related to improving the situation of others and social conditions, and 
well-being in how to communicate with others in the position of meeting the needs 
of the parties. Therefore, the welfare of individuals cannot be studied without con-
sidering the social contexts of society. Thus social welfare in the form of various 
forms including Bergson-Samuelson welfare function, Arrow social welfare func-
tion, individual social welfare function, Harsany Social Welfare Function, Atkin-
son social welfare function, Utilitarian Social Welfare Function, Rawlsian Social 
Welfare Function, Sen Social Welfare Function And the generalized Sen social 
welfare function is defined.
Among the variables that affect social welfare are economic growth, productivity, 
oil revenues and employment. The main question of this paper is how does the 
impulse of the real sectors of economy affect the welfare index? Accordingly, in 
this paper, the effect of real sector of the economy shocks on the social welfare in 
Iran during the period 1980-2019 has been investigated.

Metods: The research model according to the literature and theoretical founda-
tions of previous studies such as ((Mahmoudi, 2019); (Abbasian, 2007); (Cristea, 
Georgiana Noja, Dănăcică, & Ştefea, 2020; Shahikitash, 2014) (Osberg & Sharpe, 
2000) is specified as follows.

LWAMARt=β0+∑T
i=1 βt  LWAMARt-i  +∑T

i=1 αt  LTFPt-i+∑T
i=1 γt  LPGDPt-i+∑T

i=1 θt  

LOILRt-i +∑T
i=1 π541t  LLABt-i+εt

LWELFCEt=β0+∑T
i=1 βt  LWELFCEt-i  +∑T

i=1 αt  LTFPt-i+∑T
i=1 γt  LPGDPt-i+∑T

i=1 θt  

LOILRt-i+∑T
i=1 πt  LLABt-i+εt

In the present study, the welfare index is defined based on the utility welfare func-
tion (Samuelson, 1966). LWAMAR: Total consumption expenditure (fixed price 
in 2010) and LWAMAR: Amartya Sen Welfare Index is used as a welfare index 
proxy. LTFP: Total factor productivity growth. LPGDP: Real GDP per capita at 
constant price in 2010. LOILR: Oil revenues (in dollars). LLAB is the active pop-
ulation (as an employment proxy). L: natural logarithm and ε: residuals of the 
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model. So that, the vector autoregression model (VAR) was used to estimate the 
model.

Findings:
Figures (1 to 5) show the response of the WAMAR and the WELFCE to their own 
shocks.

Figure (1) Response of WAMAR to impulse itself

Figure (2) Response of WELFCE to impulse itself

As can be seen in Figures (1and2), the WAMAR and Amartya Sen welfare index 
had significant response to them shocks in the first period, which was adjusted 
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over the time, So that It tends to be zero and stable.
Figure (3) shows the WAMAR response and Figure (4) shows the response of the 
WAMAR to the shocks of total factor productivity growth in Iran.

Figure (3) Response of WAMAR to TFP shocks

Figure (4) Response of WELFCE to TFP shocks 

As indicated in Figure 3, the WAMAR response rapidly to shocks of total fac-
tor productivity growth in the first period, so over time, its effect reaches zero. 
Therefore, in the long run, the WAMAR index does not response to the shocks of 
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total factor productivity growth. Also in Figure (4), the WELFCE shows a positive 
response to the shocks of total factor productivity growth in the first period, which 
has decreased and has become negative even from the fifth period. This means 
that in the long run, the WELFCE response negatively to shocks caused by total 
factor productivity.
Figure (5) shows the response of the WAMAR and Figure (6) shows the response 
of the WELFCE to the shocks of real GDP per capita in Iran.

Figure (5) Response of WAMAR to Per Capita GDP shocks

Figure (6) Response of WELFCE to Per Capita GDP shocks
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As shown in Figure (5), the WAMAR response positively to real GDP per capita 
shocks in the first period, which in the long run the WAMAR react negatively to 
real per capita GDP shocks. Also, in Figure (6), the WELFCE shows a positive 
and significant response to the real per capita GDP shocks in the first period. But  
its response is adjusted and decreases, even its response is negative. Thus, both 
WAMAR and WELFCE respond negatively to GDP shocks in the long run.
Figure (7) shows the reaction of WAMAR and Figure (8) shows the response of 
the WELFCE to the shocks of oil revenues in Iran.

Figure (7) Response of WAMAR to oil revenue shocks

Figure (8) Response of WELFCE to oil revenue shocks
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As shown in figure 7, the WAMAR response to oil revenue and figure (8) shows 
that the WELFCE shows a positive response in the first period, but in the long run, 
its effect is partially positive. Therefore, in Iran, oil revenues have not been able 
to affect the welfare index.

Discution: The present study used the vector autoregression model (VAR) to in-
vestigate the effect of real sector of economy on the social welfare index in Iran 
during the period1980-2019. The results of the impulse response test showed that 
in the Iranian economy, employment lead to increased social welfare. But GDP per 
capita, oil revenue In the long run, oil revenue and total factor productivity have 
reduced social welfare. Therefore, in the Iranian economy, creating employment 
and reducing unemployment is the most appropriate factor to increase welfare. 
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مقدمه
درحالحاضریكیازمناسبترینمعیارهابرایسنجششرایطاقتصادیهركشور،
ارزیابیوضعیترفاهیآنكشوراستوبهبودوضعیترفاهاجتماعیهرجامعهبهعنوان
یكیازاهدافكالناقتصادیازسویسیاستگذاراناقتصادیواجتماعیمدنظرقرارگرفته
است.رفاهنشاندهندهقدرتخریدوتواناییدركسبتسهیالتوامكاناتزندگیاست،
اماتعریفرفاهاجتماعیازدهه1980میالدیبهبعدباتغییروتحوالتقابلتوجهیروبرو
بودهاست)وفاییوهمكاران،2017(.همچنینرفاهاجتماعیازجملهنیازهایاساسیافراد
جامعهاستكهارتقایآنتحتتأثیرعواملمختلفاقتصادیواجتماعیقراردارد.لذابا
شناختدرستتأثیرعواملكالناقتصادیبراینشاخص،اقتصاددانانوسیاستگذاران

میتوانندبرنامهریزیهاوسیاستگذاریهایمناسبیرااتخاذكنند.
یكیازمهمترینعواملمؤثربررفاهاجتماعینیرویكارواشتغالآناستكهیكیاز
اساسیترینعواملتولیدوایجاددرآمداستكهرفاهاجتماعیراتحتتأثیرقرارمیدهد.
نیرویكارازبزرگترینمنابعاقتصادیكشورایراناستكهمیتوانازآنبرایبهاینبخش
وسایربخشهایجامعهمیشودكهدرمطالعاتمحمدیومحمودی)2018(كارآفرینیبر
رفاهتأثیرمستقیمدارد.درحالیكهدرمطالعاتدیگر)محمدیومحمودی،2018؛شهیكی
تاشوهمكاران،2013؛اسبرگوشارپ2000،1(بیكاریاثراتمنفیبررفاهداشتهاست.
عالوهبراشتغال،تولیدیكیازجامعترینمعیارهایسنجشفعالیتهایاقتصادیاستكه
دربرخیمطالعاتبهعنوانشاخصرفاهمطرحبودهاست)دیزجی،2021؛شهیكیاشو
همكاران،2014(.ازسویدیگراقتصادایراندرطولچنددههاخیرفرایندصنعتیشدنرابا
اتكایشدیدبهدرآمدهایارزیحاصلازصادراتنفتگذراندهاست.همچنین،درآمدهای
حاصلازنفتدراقتصادایرانبهلحاظاندازههموارهسهمبزرگیدربودجهدولت،تراز
1. Osberg and Sharpe
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منابع از بهرهبرداری بهینه استراتژی پولیداشتهاست. پایه تغییرات پرداختهایخارجیو
پایانپذیریو یعنی ایندوویژگی اهمیتاست. ایراندارای اقتصاد ازدوجنبهدر نفتی
غیرقابلتجدیدبودنمنابعونوساناتشدیدقیمتنفتوبیثباتیبازارآندرسطحجهان
آسیبپذیریاقتصادملیراتشدیدمیكندكهمطالعهمحمودی)2019(نشاندادهاستكه

شوكهایناشیازنوساناتقیمتنفتباعثكاهشرفاهشدهاست.
همچنین،عباسیانوهمكاران)2017(درمطالعهخودنشاندادهاندكهدرآمدهاینفتی
تحتشرایطیرژیمی،دررژیمپاییندرآمدهاینفتیمنجربهافزایشرفاهودررژیمباال

منجربهكاهشرفاهاجتماعیایرانشدهاست.
یكیدیگرازعواملمؤثربرشاخصرفاه،بهرهوریاست.بهرهوریباافزایشتولیدورشد
اقتصادیبدونافزایشنهادههایتولیدمنجربهافزایشدرآمدمیشودولذابررفاهاقتصادی
واجتماعیتأثیرگذاراست.مطالعاتامامیمیبدیوهمكاران)2020(ونشاندادهاستكه
بهرهوریمنجربهافزایشرفاهاجتماعیایرانشدهاست.همچنینكریستیوهمكاران1)2020(

درمطالعهخودبهرابطهدوطرفهبینبهرهورینیرویكارورفاهاشارهكردهاند.
عالوهبراینكهعواملاقتصادیرفاهاقتصادیواجتماعیراتحتتأثیرقرارمیدهد،خود
مسئلهرفاهیكمفهومچندوجهیاجتماعی،اقتصادیوسیاسیاست.اماباتوجهبهوسعت
دامنهآن،افراددرکواحدیازآننداشتهونظریاتگوناگونیدراینزمینهمطرحشدهاست.
بنابراینروشنشدنمفهومرفاه،مارابهدرکدرستیازآنونحوهاندازهگیریآننزدیكتر
و اجتماعی رفاه شاخصهای تجمیع نوعی جامعه رفاه میزان اندازهگیری در كرد. خواهد
اجتماعی- روندهای همزمان صورت به بخواهیم اگر زیرا میگیرد، صورت اقتصادی

اقتصادیدریكشاخصرفاهعنوانشودوعناصردخیلدراینروندهادركناریكدیگر
دیدهشوند،ارزیابیواندازهگیریمیزانرفاهاقتصادیجامعهضروریبهنظرمیرسد.چراكه

1. Cristea
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بعداقتصادیرفاهدربرگیرندهتماممسائلمادی-معیشتیوزیرساختیبرایداشتنرفاهو
آرامشخاطرروانیبراینسلكنونیوآتیاست)بختیاریوهمكاران،2012(.

همچنین،رفاهیكیازشاخصهایاصلیتوسعهبهشمارمیرودوهدفازتوسعه،آن
استكهقابلیتهاوتواناییهایافرادبهگونهایرشدكندكهزندگیانسانازخالقیتورضایت
ناخالص تولید تكیهمچون ازشاخصهای استفاده دلیل همین به انباشتهشود. بیشتری
داخلینمیتواندتصویریجامعازرفاهیككشوررانمایشدهدوازهمینرویعالقهبه

كاربردشاخصهایتركیبیدردهههایاخیرافزایشیافتهاست)شارپ1999،1(.
و است بوده زیادیهمراه افتوخیزهای با اقتصادی ایران،رشد اقتصاد در ازآنجاكه
مسئلهبهرهوریازسویسیاستگذارانبهعنوانیكراهكارمؤثربرایافزایشتولیدمطرح
بودهاستوهمچنیندرآمدهاینفتیدراقتصادایرانبهخصوصدربودجهدولتنقشو
سهمقابلتوجهیداشتهوداردوباتوجهبهاینكهنوساناتقیمتنفتوهمچنینمشكالت
موجوددربحثصادراتنفتوبهكارگیریدرآمدهایناشیازصادراتنفتدراقتصاد
ایران،منجربهبروزبرخیبیثباتیهادراقتصادایرانشدهاستكهمیتواندآثارسازندهویا
اینكهمخرببررفاهاجتماعیداشتهباشد.باتوجهبهاینكهدراغلبمطالعاتانجامیافته،
تأثیرمتغیرهایكالناقتصادیبررفاهدرایرانبهصورتخطیموردمطالعهقرارگرفتهاندو
تأثیرآنهابهصورتپویاوتكانهایموردبررسیقرارنگرفتهاستتابتوانتأثیرهرشوک
ناشیازمتغیرهایحقیقیاقتصادیبررفاهموردبررسیقرارداد،برایناساسسؤالاصلی
تحقیقحاضرایناستكهچگونهتكانهبخشهایواقعیاقتصادشاخصرفاهراتحتتأثیر
قرارمیدهند؟بنابرایندرتحقیقحاضرسعیبرآناستكهتأثیرشوكهایبخشواقعی

اقتصادبرشاخصرفاهاجتماعیدرایراندرطولدوره1980-2019بااستفادهازالگوی
خودرگرسیونبرداریبررسیشود.

1. Sharpe
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مبانی نظری

مفهوم رفاه و ابعاد اقتصادی آن
رفاهازجملهمفاهیمیاستكهدرتمامیابعادعلوماجتماعیمورداستفادهقرارمیگیرد
ویكمفهومگستردهایاستكهافراددرکواحدیازاینمفهومنمیتوانندارائهكنند،لذا
درتعریفوتبیینآنسردرگمیهاییوجوددارد.معنیخوشبختی،شادی،سالمتی،موفقیت
برمیگردد میالدی بیست قرن به استنباط این كه میشود استنباط رفاه واژه از كامیابی و

)گریور2008،1(.
همچنینونپراگ2)1953(رفاهرابهعنوانبیاندیگریازمطلوبیتمطرحكردهاست.
تنهاراه بایكدیگردانستهو پیگو3)1950(درنظریهخودعناصرواصولرفاهرامرتبط
اندازهگیریآنراپولدانستهاست)گریور،2008(ومگگریگور4)2007(نیزبراینعقیده
استكهرفاهدرمطالعاتتوسعهایوبهصورتعمومیتردرفلسفهوعلوماجتماعیمفهوم
تازهاینیستوبسیاریازكسانیكهدرخصوصرفاهبحثمیكنند،مفهومارائهشدهتوسط

ارسطورابهكارمیبندند.
دردیدگاهدیگریكهتوسطپانیك5)2007(مطرحشدهاست،ثروتبهخودیخودهدف
رفاهنیست،ولیابزاریبراینیلبهرفاهبشمارمیرود.گروهمطالعاتیود6)2001(درمورد
مفهومرفاهچنینمطرحمیكنندكهرفاهبابهبودوضعیتدیگرانوشرایطاجتماعیمرتبط
استورفاهدرنحوهارتباطبادیگراندرجایگاهرفعنیازهایطرفینمعنایخودشرابروز
میدهد.بنابراینرفاهاجتماعیرامیتوانبهمفهومساختنآسایشجسمی،روحیوفكری
زندگیانسانهادانستكهكلیهابعادمادیومعنویآحادجامعهرابایكدامنهگستردهشامل
شود)دیزجی،2021(.بنابراینرفاهافرادرانمیتوانبدوندرنظرگرفتنزمینههایاجتماعی

1. Greve  2. Van Praag 3. Pigou
4. Mc Gregor 5. Panich  6. Western Economic Diversification (WED)
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جامعهموردبررسیومطالعهقرارداد.درخصوصرفاهسهنوعنگرشمطرحهست.نخست
بهنگرشپسماندیتعبیرمیشودكهبراساسآن،دولتدركمكبهنیازمنداننهیشده
استوتنهازمانیكهجامعه،خانوادهوبازارازاینامربازماند،دولتمیتوانددخالتكند.
درنگرشدوم،نظاممشاركتیمبتنیبراشتغالومشاركتافراددرزمینهتأمینمنابعمالیو
سیاستهایرفاهیاست.درنگرشسومنظامجامعرفاهیبررفاهنهادیمبتنیاستودر
اینحالتدولتهایسوسیالدموكرات،ارتقایسطحكیفیوكمیافرادجامعهرابرعهده
داردوتأمینخدماتعمومیبرایكلافرادجامعهبرعهدهدولتاست)دیزجی،2021(.

درساختارشاخصهایرفاهاجتماعی،ابعاداقتصادیرفاهچندانموردتوجهقرارنگرفته
است،درحالیاقتصادومتغیرهایآنازعناصركلیدیدرایجادرفاهجامعهبهشمارمیرود.
درواقعبعداقتصادیرفاهدربرگیرندهمسائلمادی،معیشتیوزیرساختیبرایداشتنرفاه

وآرامشخاطرروانیبرایدونسلفعلیوآتیاست)شارپ1999،1(.
بنابراینبرایبحثدرموردرفاهوبررسیعواملمؤثربرآنالزماستكهشاخصهای
سنجشرفاهموردبحثوبررسیقرارگیرد.بنابرایندرادامهبهبررسیشاخصهایسنجش

رفاهپرداختهمیشود.

شاخصهای سنجش رفاه
وضعیت ارزیابی كشوری، هر شرایط ارزیابی برای مناسب معیارهای از یكی امروزه
اجتماعیورفاهیآنكشوراستوبایدارتقایوضعیترفاهاجتماعیبهعنوانیكیاز
اهدافكالناقتصادیمدنظرقرارداشتهباشد.درمباحثرفاهاقتصادیواجتماعیشاخصها
درقالبدوساختارموردبحثوبررسیقرارگرفتهاست.نخستشاخصهایتكیومنفرد2
ودومشاخصهایتركیبیهستند.شاخصهایتكیشاخصهاییهستندكهتوانسنجشو
1. Sharpe
2. Single Indices
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تولید شاخص به میتوان بهعنوانمثال دارند. را اقتصادی رفاه از خاصی بعد در ارزیابی
ناخالصداخلیاشارهكردكهدرآنتنهابهبعدمصرفدررفاهاقتصادیتوجهشدهاست.
اماشاخصهایتركیبیشاخصهاییهستندكهتجمیعیازشاخصهایتكیهستندوشاخص
این ازجمله میدهند. قرار اندازهگیری و موردسنجش مختلف ابعاد در را اقتصادی رفاه
شاخصهامیتوانبهشاخصسن1،شاخصتوسعهانسانی2،معیاررفاهاقتصادی3،شاخص
پیشرفتخالص4،شاخصسالمتاجتماعی5،شاخصتوسعهمرتبطباجنسیت6،شاخص
توانمندسازیجنسیتی7،شاخصرفاهاقتصادیپایدار8وشاخصبهبوداقتصادی9اشارهكرد

)معلمی،2014(.
وی نظریات كه است نظریهپردازان اولین از )1920( پیگو اجتماعی رفاه بحث در
مبتنیبرفرضرجحانهایاصلیوكاردینالی10وقابلمقایسهبودهكهبیانگرایناستكه
بهكارگیریسیاستهایعقالنیمیتواندمنجربهافزایشرفاهاجتماعیشود.درادامه،نظریه
رابینس11استكهبرپایهرجحانهایترتیبی12ومبتنیبرنظریهكاراییپارتواست.ایننظریه
بهدلیلعملیاتینبودنآنمورداستقبالقرارنگرفتوباعثشددورهیافتعلمیدیگر
برای را معیارهایی برخی وهیكس14 كالدور13 مانند افرادی اول رهیافت در مطرحشود.
جبرانزیانآسیبدیدگانسیاستهایاقتصادیازمحلمنافعبرندگان،معرفیكردند.رهیافت
اجتماعی رفاه تابع معرفی با وساموئلسون16 برگسون15 اندیشمندانیهمچون توسط دوم
برای هنجاری معیارهای برخی حاوی توابع این .)2017 همكاران، و )وفایی شد مطرح

1. Sen    2. Human Development Index
3. Measure of Economic Welfare 4. Genuine Progress Index
5. Index of Social Health  6. Gender Related Development Index
7. Gender Empowerment Measure 8. The Index of Sustainable Economic Welfare
9. The Index of Economic Well.Being 10. Cardinal Preference
11. Robbins   12. Ordinal Preference
13. Kaldor   14. Hicks
15. Bergson   16. Samuelson
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تبیینومقایسهاوضاعاجتماعیمختلفبودوباتغییرهنجارهایمذكور،توابعمختلفرفاه
اجتماعیمطرحشد.

عوامل مؤثر بر رفاه
عواملكالناقتصادیازجملهرشداقتصادی،اشتغال،بهرهوریودرآمدهاینفتیبررفاه
اقتصادیواجتماعیایرانتأثیرگذاراست.بنابرایندراینبخشبهبررسیاثراتاینعوامل

بررفاهاجتماعیپرداختهمیشود.

1- رشد اقتصادی و رفاه
رابطهرشداقتصادیورفاهیكیازموضوعاتبحثانگیزاقتصادرفاهبودهاست.چراكه
رشداقتصادیاگربهتوزیععادالنهدرآمدمنجرشودمیتواندرفاهاجتماعیواقتصادیرا
نابرابری افزایش باعث اولیهتوسعه اگرطبقمنحنیكوزنتسدرمراحل اما افزایشدهد.
شودمیتواندباایجادشكافطبقاتیبررفاهتأثیرمنفیواردكند.بنابراینبرایبررسیتأثیر
رشداقتصادیبررفاهازتابعرفاهاجتماعیآمارتیاسناستفادهمیشود.تابعرفاهآمارتیاسنبه
صورترابطه)8(تعریفشدهاست.طبقاینرابطهرفاهاجتماعیتابعیازرشداقتصادی
وتوزیعدرآمد)ضریبجینی(است.اگررشداقتصادیدرمرحلهاولمنحنیكوزنتسقرار
داشتهباشد،بهاینمعنیاستكهرشداقتصادیتوزیعدرآمدرانامتعادلترمیكندواینامر
ضریبجینیراافزایشمیدهد)وفائیوهمكاران،2017(.درچنینشرایطیرشداقتصادی
ازطریقتوزیعنامتعادلدرآمدمیتواندتأثیرمنفیبررفاهاجتماعیداشتهباشد.امااگردر
مرحلهدوممنحنیكوزنتسباشیم،رشداقتصادیباعثبهبودتوزیعدرآمدوكاهشضریب
جینیمیشودوبنابراینهمبهدلیلافزایشرشداقتصادیوهمبهدلیلكاهشضریبجینی

منجربهافزایشرفاهاجتماعیمیشود.
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2- بهره وری و رفاه
اقتصادمحسوبمیشودومفهومی ازمفاهیمبسیارمهمواساسیدر بهرهورییكی
استكهدربرگیرندهمفهومكارایی1واثربخشی2است.بهرهوریشاخصیبراینشاندادن
میزاناستفادهمؤثر،مفیدوكاراازمنابعتولیدمانندكار،سرمایه،زمین،مواداولیه،انرژی،
فناوریبرایتولیدكاالهاوخدماتاست.بهاینمعنیكههرچهمیزانشاخصبهرهوری
بهتری كیفیت با و بیشتر تولیدی،محصول منابع از میتوان اندازه همان به باشد، باالتر
كه است كارایی آن مؤلفه اولین است: اصلی مؤلفه دو دارای بهرهوری آورد. دست به
نشاندهندهستادهبیشتردرمقابلدادهكمتراست.مؤلفهدومآن،اثربخشیاستكهبیانگر
انتخابفعالیتهایسودمندواصولیبرایدستیابیبههدفمشخصاست.بهعبارتدیگر
اثربخشبودنبهمعنیكارخوبكردنهست.باتوجهبهاینتوضیحاتمیتوانبهرهوری

رابهاینصورتتعریفكرد)محمودزادهوفتحآبادی،2016(.
بهرهوریعبارتاستازنسبتتولیدیامحصولمشخصبهدادههایمربوطهبهفرایند
اینكهبهرهورینسبتتولیدتحققیافتهبهدادههایبهكاررفتهدرآن یا تولیدهمانكاال.

است.
نتایجبرخیمطالعاتازجمله)موتنسنوپساریدس1998،3؛حویت2010،4وفالحی،
2012(نشاندادهاستكهبهرهوریكلعواملتولیددركوتاهمدتتأثیرمنفیبراشتغال
دارد،امادربلندمدتتأثیرمعناداریبراشتغالندارد.بنابرایندركوتاهمدتافزایشبهرهوری
كلعواملتولیدمنجربهكاهشاشتغالوبهعبارتیافزایشبیكاریمیشودكهمیتوانددر
كوتاهمدتتأثیرمنفیبردرآمدداشتهومنجربهكاهشرفاهاجتماعیشود.همچنین،افزایش
تقاضایكل افزایش باعث دنبالآن به تولیدو افزایش باعث تولید، بهرهوریكلعوامل

1. Efficiency   1. Effectiveness
1. Mortensen and Pissarides  1. Howitt
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میشود.باتوجهبهاینكهافزایشتقاضایكلمیتواندباعثافزایشتورمشود،تأثیرمستقیم
برمخارجمصرفیخواهدداشت.اینامرمنجربهافزایشتقاضایدستمزدهاینیرویكارو
افزایشقیمتسرمایهمیشود.بنابراینباافزایشدستمزدهاوقیمتسرمایه،هزینههایتولید
وبهدنبالآنكاهشتولیدمیتوانداتفاقبیفتد.كاهشتولیدوافزایشهزینههایمصرفی

تأثیرمنفیبررفاهاقتصادیواجتماعیخواهدداشت.

3- درآمدهای نفتی و رفاه
نفتدركشورهایصادركنندهنفتمهمترینكاالیصادراتیاستوكاهشقیمتنفت
ازسوی تأثیرگذاراست. ناخالصداخلیواجزایآن برتولید نفتی وكاهشدرآمدهای
درآمدهای تغییرات و است دولت هزینههای تأمین منبع مهمترین نفتی درآمدهای دیگر
نفتیتأثیرمستقیمیبردرآمدهایدولتولذاهزینههایآندارد.باتحتتأثیرقرارگرفتن
هزینههایدولتدراثرتغییراتدرآمدهاینفتی،تقاضایكلباتغییرروبرومیشودوبهطور
غیرمستقیمدرآمدوهزینهبنگاههاوخانوارهاوبهدنبالآنرفاهراتحتتأثیرقرارمیدهد

)محمودی،2019(.
مهمترینكانالهایانتقالشوكهاینفتیبربخشخانوارهاعبارتنداز:الف(شوكهاینفتی
باتأثیربرقیمتهاینسبی،سوددهیبخشهایمختلفاقتصادیراتغییرمیدهدودرنتیجه،
تغییر ازطریق میكند.همچنینخانوارها مواجه تغییر با را واقعی دستمزدهای و اشتغال
كار نیروی تقاضای نفتی شوكهای میگیرند.ب( قرار تحتتأثیر مصرفی كاالهای قیمت
وسطحاشتغالراتحتتأثیرقرارمیدهدوبهاینطریقسطحدستمزدهارادربخشهای
فیزیكی داراییهای برسوددهی تأثیر با نفتی تغییرمیدهد.ج(شوكهای اقتصادی مختلف
وسرمایهنرخپساندازخانوارهاراتحتتأثیرقرارمیدهدوبنابراینقدرتخانوارهادر
برابرشوكهاراتحتتأثیرقرارمیدهد.د(شوكهاینفتیباتحتتأثیرقراردادنانتقاالتو
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انتقالی انتقاالتمستقیم)پرداختهای نیرویكار،قیمتهاینسبی، هزینههایدولتتقاضای
اقتصادی رفاه بر میتواند كه میدهد قرار تحتتأثیر را عمومی كاالهای ارائه و دولت(

تأثیرگذارباشد)حسنزاده،2012(.
درمطالعاتصورتگرفتهدرخصوصتأثیردرآمدهاینفتیبراقتصادكشورهاینفتی،
بیماریهلندیبهعنوانمهمترینمبناینظریبهشمارمیرود.براساسمبانیپدیدهبیماری
هلندی،چنانچهاقتصادباافزایشناگهانیدرقیمتصادراتیكاالهایاولیهمانندنفتخام،
تقاضای افزایش دنبالآن به افزایشدرآمدهایصادراتیو به امرمنجر این مواجهشود،
داخلیمیشود.عكسالعملاصلیاقتصاددربرابرچنینشوكهایی،افزایشتقاضاینیروی
بخش در محصوالت قیمت اینكه به توجه با هست. دستمزدها افزایش آن بهتبع و كار
بخش در كاالها قیمت افزایش باعث نفتی میشود،شوكهای فرض برونزا تجارت قابل
باكاهش افزایشدستمزدها،سودبخشهایصادراتیرا بنابراین غیرقابلتجارتمیشود.
كاهش باعث نفت صادرات مقدار و قیمت از ناشی شوكهای درنهایت و میكند مواجه
ارزشپولداخلیوافزایشنرخارزمیشود.اینپدیدهقدرترقابتپذیریكشوررادر
اقتصاد تولیددربخشهایحقیقی باعثكاهش نهایتا بینالمللیكاهشمیدهدكه عرصه
بهخصوصبخشقابلتجارت)عباسیان،2017(.بنابراینباكاهشسوددهیبخشقابل
تجارت،میزانتولیدكاهشیافتهوباعثكاهشدرآمدكشورمیشودوبهاینطریقمنجر

بهكاهشرفاهخواهدشد.

4- اشتغال و رفاه
نیازهایجامعهبهشمار افرادبهشغلیكیازاساسیترین موضوعاشتغالودستیابی
اهدافكالنكشورهادرمسیر از فعالیتهایشغلییكی توسعه بیكاریو میرود.كاهش
فرهنگیجوامع و اقتصادی اجتماعی، مخرب پدیدههای از بیكاری درواقع است. توسعه
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)محمودی، میدهد شكل را افراد زندگی اصلی بخش اشتغال و كار میشود. محسوب
2019(.برایتبیینرابطهاشتغالورفاهاجتماعیمیتوانازتابعرفاهبرگسون-ساموئلسون
كمكگرفت.درتابعرفاهبرگسون-ساموئلسون،رفاهاجتماعیتابعیازمصرفواوقات
فراغتاست)رابطه1(.بافرضكلزماندراختیارفردوخانواربهدوقسمتفراغتو

كاررابطه)1(رامیتوانبهصورترابطه)10(بازنویسیكرد.
hi=1-L
W=W(c1,…,ck,1-L1,…,1-Lk)

دررابطه)L)10بیانگرزمانكاراست.
است، پایین نسبتا سرانه درآمدهای سطح و هستند درحالتوسعه كه كشورهایی در
میتوانبافرضاینكهفراغتیككاالیلوكسومصرفكاالینرمالباشد)گراسمنو
همكاران2016،1(،لذاتقاضابرایفراغتكاهشپیدامیكندوبنابراینزمانكارافزایش
پیدامیكندواینامردرآمدهایبیشتریبرایافرادوخانوارهابهوجودمیآوردكهتأثیر
مستقیمبرمصرفداردكهرفاهجامعهرامیتواندافزایشدهد.ازسویدیگرافزایشاشتغال
برایافرادوخانوارهاایجاددرآمدمیكندومیتواندتوزیعدرآمدرامتعادلتركندواین
امرفرصتهایسرمایهگذاریوپساندازخانوارهاراافزایشمیدهدكهمیتواندتأثیرمثبتی

بررفاهداشتهباشد

پیشینه تجربی
باتوجهبهبررسیتحقیقاتتجربیدرداخلوخارجازكشور،تحقیقیبااینموضوع
صورتنگرفتهیاحداقلنویسندگانپیدانكردند،لذادرادامهتعدادیازمهمترینتحقیقات

تجربیكهتاحدودیمرتبطباموضوعمقالههستند،مرورمیشوند:
دیزجی)2021(بااستفادهازالگویخودرگرسیونبرداری)VAR(درطولدورهزمانی

1. Gassmann
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1987-2017بهبررسیتأثیرابعادتوسعهانسانیبررفاهاجتماعیپرداختونشاندادكه
شوکدرآمدسرانهدركوتاهمدتوبلندمدتتأثیرمثبتبرشاخصرفاهداشت.

تغییرات و پولی و مالی سیاستهای تأثیر بررسی به )2020( همكاران و میبدی امامی
نرخبهرهبررفاهاجتماعیدرایراندرطولدورهزمانی1971-2016باروششبیهسازی
پرداختندونشاندادندكهرشدبهرهوریبیشترینتأثیربرافزایششاخصرفاهراداشته

است.
محمودی)2019(بهبررسیتأثیرقیمتنفتبررفاهاقتصادیوعرضهكاالیعمومی
نتایج پرداخت. عمومی تعادل روش با ایران در اقتصادی رفاه تغییر حساسیت تحلیل و
نشاندادكهشوكهایناشیازكاهشقیمتنفتباعثكاهشتولید،درآمدعواملتولید،
مصرفكاالیعمومیوخصوصیمیشود.همچنینشوكهایقیمتنفتباعثكاهشرفاه

اقتصادیومطلوبیتدربخشخصوصیودولتیشدهاست.
محمدیومحمودی)2018(بهبررسیتأثیرمتغیرهایاقتصادیواجتماعیبرشاخص
رفاهلگاتیومدرچهارگروهازكشورهابادرجهرفاهپایین،پایینترازمتوسط،باالترازرفاه
متوسطورفاهباالدرسال2015باروشالجیتترتیبیپرداختندونشاندادندكهمتغیرهای

كارآفرینی،حكومت،سالمتوسرمایهاجتماعیتأثیریمستقیمبرشاخصرفاهدارند.
بررسی به فضایی، استار غیرخطی تكنیك از استفاده با )2016( همكاران و وفائی
نشان و پرداختند دوره2013-2000 درطول ایران استانهای در اجتماعی رفاه همگرایی
دادندكهبیناستانهاییكهبینآنهااثراتفضاییوجودداشت،همگراییوجودداردوبین

استانهاییكهاثراتفضایینداشتند،همگراییوجودنداشت.
عباسیانوهمكاران)2016(بهبررسیتأثیردرآمدهاینفتیبررفاهاجتماعیدرطول
دوره1975-2014بااستفادهازروشرگرسیونآستانهایپرداختند.نتایجنشاندادكهنسبت
درآمدهاینفتیبهتولیدناخالصداخلیدررژیمپاییندرآمدهاینفتیمنجربهافزایشرفاه
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ودررژیمباالیدرآمدهاینفتیمنجربهكاهشرفاهاجتماعیدرایرانشدهاست.
معلمیوهمكاران)2014(بااستفادهازروشخودرگرسیونباوقفههایتوزیعشونده
)ARDL(درطولدوره1357-1386تأثیراندازهدولتبررفاهاقتصادیدرایرانبااستفاده
ازرویكرداوسبرگوشارپ)2000(وشاخصرفاهاقتصادیCIEWB1مطالعهكردندو
نشاندادندكهدربلندمدتبیناندازهدولتوشاخصرفاهاقتصادیرابطهمعناداریوجود

نداردوهمچنیناثرنوساناتاندازهدولتبررفاهاقتصادیدرایراندائمینبودهاست.
شهیكیتاشوهمكاران)2014(بهبررسیتأثیررشداقتصادیبرضریبكاردینالیرفاه
درایراندرطولدوره1364-1390بااستفادهازرهیافتتوابعچگالیپسینوپیشینبیزینی
پرداختندوآنهانشاندادندكهتغییراترشداقتصادیبهصورتمستقیمومعناداربررفاه

اجتماعیدرایرانتأثیرگذاراست.
شهیكیتاشوهمكاران)2013(بهبررسیتأثیرمتغیرهایكالنبررفاهدرایرانبااستفاده
ازمدلرگرسیونیفازیحداقلمربعاتFLSR(2(پرداختند.آنهاازشاخصآمارتیاسندر
حالتپارتوییوغیرپارتوییبهعنوانشاخصرفاهاستفادهكردند.نتایجمطالعهآنهانشان
دادكهشاخصرفاهدرسالهای2002-2007حدود8/4درصدودرسالهای2001-1997
حدود1/3درصدودرسالهای1997-2007بیشترینمقدارراداشتهاست.نتایجبرآورد
مدلنشاندادكهبیكاری،تورموضریبجینیتأثیرمنفیونرخباسوادیوسهممخارج
دولتتأثیرمثبتبررفاهداشتهاست.همچنینرشداقتصادیمنجربهافزایشرفاهمیشود.
حسنزادهوهمكاران)2012(بهبررسیاثراتنوساناتقیمتنفتبررفاهخانوارهادر
دهكهایمختلفدرآمدیدرایرانبااستفادهازالگویتعادلعمومیقابلمحاسبهپرداختند.

نتایجمطالعهآنهانشاندادكهاثرنوساناتقیمتنفتبردرآمد،هزینهورفاهخانوارهای
1شاخصCIEWBهمانشاخصIEWBاستكهحسینیوجعفریصمیمی)1389(باتعدیلتعدادیازاجزایآن،این

شاخصرابرایبررسیوضعیترفاهاقتصادیدرایرانارائهكردند.
2. Fuzzy least squares regression model



بررسی تکانه های بخشهای واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران
Investigating the Shocks of Real Sectors of the Economy ...

127      

شهریبیشترازخانوارهایروستاییاست.همچنینافزایشقیمتنفتنسبتبهكاهش
آنتأثیربیشتریبررفاه،درآمدوهزینهخانوارهادارد.

رامیرزوهمكاران1)2021(بهبررسیاصالحاتبخشانرژیدرمكزیكدرطولدوره
زمانی2010-2018پرداختند.نتایجمطالعهآنهانشاندادكهگروهآزمایشیبعدازاجرای
اصالحات)2014-2018(درمقایسهباگروهكنترلكهازیارانههایانرژیاستفادهكردند،

)بدوناصالحاتبخشانرژی(افزایشرفاهداشتند.
كریستی2وهمكاران)2020(بهبررسیتأثیرپیریجمعیتوبهرهورینیرویكاربررفاه
اقتصادیدراتحادیهاروپادرطولدوره1995-2017باروشتحلیلعاملیچندگانهپرداختند

ونشاندادندكهرابطهدوطرفهبینپیریجمعیتوبهرهورینیرویكاربارفاهوجوددارد.
توزیع بر نهادها و اقتصادی پیچیدگی رابطه بررسی به )2017( همكاران و هارتمن3
درآمددر15كشوردرطولدوره1963-2008بااستفادهازرگرسیونچندمتغیرهپانلدیتا
پرداختند.نتایجمطالعهآنهانشاندادكهپیچیدگیاقتصادوساختارمولدتأثیرمنفیبرتوزیع

درآمددارد.
الفریوادونوقو4)2012(بااستفادهازسیستممخارجخطیومحاسبهشاخصدرآمد
معادلوشاخصآتكینسونتأثیرتغییراتقیمتبررفاهاجتماعیدرایرلندرادرطولدوره
1999-2011بررسیكردندونشاندادندكهعمدهتغییراترفاهاجتماعیناشیازتغییرات

رفاهیخانوارهاست.
اسبرگوشارپ5)2000(ازشاخصILMW6برایبرآوردروندرفاهبازارنیرویكار
دركشورهایOECDدرطولدوره1980-2001استفادهكردندونشاندادندكهدربازار
نیرویكاركشورنروژبیشترینوفنالندونیوزلندكمترینافزایشرفاهراداشتند.همچنین
1. Ramírez   2. Cristea
3. Hartmann.   4. Loughrey and O’Donoghue
5. Osberg and Sharpe  6. The Index of Labor Market Well.being
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ارتباطضعیفیبینرفاهونرخبیكاریبرقراربود.
مرورمطالعاتتجربینشاندادكهدرآمدهایسرانهتأثیرمثبتبررفاهاجتماعیدارد.
همچنینرشدبهرهورینیزمنجربهافزایششاخصرفاهشدهاست.برخیمطالعاتدیگر
نیزنشاندادهاستكهشوكهایناشیازقیمتنفتباعثكاهشرفاهدرایرانشدهاست.
ایران تأثیرمنفیبرشاخصرفاهدر بیكاری نیزنشاندادهاندكه ازمطالعاتدیگر برخی
داشتهاست.دراغلباینمطالعات،تأثیرمتغیرهایكالناقتصادیبررفاهبهروشهایخطی
رفاه بر اقتصاد حقیقی متغیرهای تأثیر كه شد مالحظه لذا است. گرفته قرار موردمطالعه
اجتماعیدرایرانبهصورتپویاموردبررسیقرارنگرفتهاست.برایناساس،وجهتمایز
مطالعهحاضربامطالعاتقبلیناشیازایناستكهدرمقالهحاضرتأثیرشوكهایمتغیرهای

حقیقیاقتصادبررفاهبهصورتپویاموردبررسیقرارگرفتهاست.

روش و تصریح مدلهای تحقیق
متغیر هر و است همزمان معادالت مدلهای از )VAR( برداری خودرگرسیون الگوی
درونزابااستفادهازمقادیرگذشتهخودومقادیرباوقفهدیگرمتغیرهاتوضیحدادهمیشود

)چیووهمكاران2017،1(.دركلفرمجمعشدهاینالگوبهصورترابطه)10(است.

Yt=β0+∑T
i=1β_t  Yt-i  +∑T

i=1 αt  Xt-i+εt                                           )10(

دراینمدلXدیگرمتغیرهایمدلوباقیماندهمدلهستند.
ازآنجاكهدرمقالهحاضرتأثیرشوكهایمتغیرهایبخشحقیقیاقتصادازجملهدرآمدهای
نفتی،بهرهوریكلعواملتولید،اشتغالوتولیدناخالصداخلیسرانهحقیقیبرشاخص
1980-2019 دوره طول در برداری خودرگرسیون الگوی از استفاده با ایران در رفاه
مطالعات و نظری مبانی و ادبیات به توجه با تحقیق مدل است، گرفته قرار موردبررسی

1. Chiu.



بررسی تکانه های بخشهای واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران
Investigating the Shocks of Real Sectors of the Economy ...

129      

به وشهیكیتاش،2014( وهمكاران،2020؛محمودی،2019 )كریستی1 ازجمله پیشین
صورتزیرتصریحشدهاست.

LWAMARt=β0+∑T
i=1 βt  LWAMARt-i  +∑T

i=1 αt  LTFPt-i+∑T
i=1 γt  LPGDPt-i+∑T

i=1 θt  

LOILRt-i +∑T
i=1 π541t  LLABt-i+εt

LWELFCEt=β0+∑T
i=1 βt  LWELFCEt-i  +∑T

i=1 αt  LTFPt-i+∑T
i=1 γt  LPGDPt-i+∑T

i=1 θt  

LOILRt-i+∑T
i=1 πt  LLABt-i+εt

رفاه شاخص و )1966 )ساموئلسون2، مطلوبیتگرا رفاه تابع اساس بر رفاه شاخص
آمارتیاسنمدنظرقرارگرفتهاستكهدرشاخصرفاهمطلوبیتگرا،مطلوبتتابعیازمخارج
مصرفیدرنظرگرفتهشدهاست.برایناساسطبقرابطه)6(تابعرفاهتابعیازمخارجمصرفی
تعریفشدهاست.بنابرایندرمدلهایتحقیقLWLEFCEبیانگرشاخصرفاهمطلوبیتگرا
LWA-2010میالدی(و براساستابعیازمخارجمصرفیكلبهدالر)بهقیمتثابتسال
MARشاخصآمارتیاسنبهعنوانپروكسیهایشاخصرفاهتعریفشدهاستكهبااستفاده

ازرابطه)8(محاسبهشد.LDTFP:نرخرشدبهرهوریكلعواملتولیداستوآمارآناز
بانكاطالعاتیبانكجهانیاستخراجشدهاست.LPGDP:تولیدناخالصداخلیسرانهحقیقی
WDI(بهقیمتثابتسال2010میالدیاستوآماراینمتغیرازبانكاطالعاتی)بهدالر(
2020(جمعآوریشدهاست.LOILR:درآمدهاینفتی)بهدالر(كهآماردرآمدهاینفتیایران
ازسایتمركزآماراستخراجشد.همچنینLLABجمعیتفعالبهنفر)بهعنوانپروكسی
اشتغال(استكهآماراینمتغیرنیزازسایتمركزآمارایرانجمعآوریشدهاست.درمدلهای

تحقیقLبیانگرلگاریتمطبیعیوεهمبیانگرباقیماندهمدلاست.

1. Cristea
2. Samuelson
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یافته ها

توصیف متغیرها
اجتماعیسنوشاخصرفاهمطلوبیتگرا، متغیرهایشاخصرفاه آمارهایتوصیفی
و نفتی درآمدهای حقیقی، سرانه داخلی ناخالص تولید تولید، عوامل كل بهرهوری رشد

اشتغالدرطولدوره1980-2018درجدول)1(نشاندادهشدهاست.
جدول 1- نتایج آماره های توصیفی متغیرها

LABOILRPGDPDTFPWELFCEWAMAR
آماره دالرمیلیارددالردرصددالرمیلیارددالرمیلیوننفر

میانگین18/9559/24237-1/311843126/84
حداكثر26/69177663422/202774023/87
حداقل10/858.103640-33/701062208/34
كشیدگی0/010/930/12-0/910/240/19-
چولگی1/542/521/738/741/381/83
آمارهجارک-برا3/535/252/7560/554/762/51
احتمالآمارهجارکبرا0/17110/05380/25180/00000/09220/2850

آزمون مانایی متغیرها
قرار موردبررسی مانایی لحاظ از متغیرها زمانی سری دادههای مدلها، برآورد از قبل
میگیرند.چراكهاگردربرآوردهایمعادالتاقتصادسنجیازسریهایزمانینامانااستفاده
استنتاجات نباشند، اززمان متغیرهامستقل میانگینوكوواریانس شود،چنانچهواریانس،
آماریازاعتبارالزمبرخوردارنخواهدبودورگرسیونبرآوردشده،یكرگرسیونكاذب
تعمیمیافته فولر دیكی- آزمون از استفاده با تحقیق متغیرهای مانایی بنابراین بود. خواهد
)ADF(موردبررسیقرارگرفتونتایجبهدستآمدهدرجدول)2(نشاندادهشدهاست.
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)ADF( جدول 2- نتایج آزمون مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته

نتیجهماناییtpشرایطآزمونمتغیر

LWELFCE1/300/8726-باعرضازمبدأوروند
مانادرتفاضلمرتبهاول

dLWELFCE4/100/0132-باعرضازمبدأوروند

LWAMAR2/980/1482-باعرضازمبدأوروند
مانادرتفاضلمرتبهاول

dLWAMAR8/160/0000-باعرضازمبدأوروند

LDTFPمانادرسطحمتغیر8/680/0000-باعرضازمبدأوروند

LPGDP2/340/4000-باعرضازمبدأوروند
مانادرتفاضلمرتبهاول

dLPGDP6/540/0000-باعرضازمبدأوروند

LOILR2/220/4608-باعرضازمبدأوروند
مانادرتفاضلمرتبهاول

dOILR5/090/0010-باعرضازمبدأوروند

LLAB2/520/3136-باعرضازمبدأوروند
مانادرتفاضلمرتبهاول

dLLAB8/840/0000-باعرضازمبدأوروند

همانطوركهنتایجآزمونماناییمتغیرهادرجدول)2(نشانمیدهد،تمامیمتغیرهای
مدلبهجزرشدبهرهوریكلعواملتولیددرسطحمانانیستند.بنابراینماناییمتغیرهادر
تفاضلمرتبهاولبررسیشدكهنتایجحاكیازماناییمتغیرهادرتفاضلمرتبهاولاست.

بنابراینمتغیرهایمدلهمجمعازدرجهیكهستند.

نتایج آزمون هم جمعی یوهانسون-یوسیلیوس

باتوجهبهنتایجآزمونماناییمالحظهشدكهمتغیرهادرتفاضلمرتبهاولماناشدند،
لذابااستفادهازآزمونهمجمعییوهانسون-یوسیلیوس،همانباشتگیمتغیرهابررسیشد.

نتایجاینآزموندرجدول)3(نشاندادهشدهاست.
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جدول -3 نتایج آزمون هم جمعی یوهانسون-یوسیلیوس

آزمون اثر
بردار
همجمعی

ارزشبحرانیمدلشاخصرفاهمطلوبیتگرامدلشاخصرفاهآمارتیاسن
درسطح%95 احتمالآمارهآزموناحتمالآمارهآزمون

0116/660/0000102/000/000069/81
165/970/003148/550/042947/85
235/350/048024/340/186129/79
318/670/081412/960/116220/26

حداكثرمقدارویژه
050/680/000353/440/000133/87
130/620/027134/200/012727/58
216/670/252711/380/606821/13

همانطوركهنتایجآزمونهمجمعییوهانسون-یوسیلیوسدرجدول)3(نشانمیدهد،
حداقلیكبردارهمجمعبینمتغیرهابراساسدوآمارهماتریساثروحداكثرمقدارویژه
دردومدل)مدلشاخصرفاهآمارتیاسنومدلشاخصرفاهمطلوبیتگرا(وجوددارد.بر

ایناساسبینمتغیرهایمدلهارابطهبلندمدتوجوددارد.

نتایج تعیین وقفه بهینه مدل
آكائیك، معیارهای اساس بر برداری خودرگرسیون روش در مدلها بهینه وقفه تعیین
مقاله تعیینمیشود.در معیارها این آماره اساسحداقل بر بیزینوحنانكویین شوارتز
حاضروقفهبهینهمدلهابااستفادهازآمارهشوارتزبیزینتعیینشدكهنتایجبهدستآمدهدر

جدول)4(نشاندادهشدهاست.
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جدول 4- نتایج تعیین وقفه بهینه مدل

وقفه/مدل
آمارهشوارتزبیزین

وقفهبهینه
مدلشاخصرفاهمطلوبیتگرامدلشاخصرفاهآمارتیاسن

00/361/37

وقفهیك
1-3/25-2/99
2-2/32-1/87
3-1/79-1/17
4-1/200/03

براساسحداقلمعیارشوارتزبیزینكهدروقفهیكاتفاقافتادهاست،وقفهبهینههر
دومدلیكتعیینمیشود.

نتایج آزمون پایایی مدل
آزمونثباتمدلیاپایداریمدلبیانگرایناستكهمدلمعكوسپذیراستوشامل
بینهایتبردارمیانگینمتحرکاستكهمیتواندبرایتفسیرتوابععكسالعملآنیوتجزیه

واریانسبهكاررود.نتایجآزمونپایداریمدلهادرنمودار1نشاندادهشدهاست.
نمودار 1- نتایج آزمون پایایی مدلهای برآورد شده

مدل شاخص رفاه مطلوبیت گرا
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مدل شاخص رفاه آمارتیاسن

همانطوركهدرنمودار1مشاهدهمیشودمقادیرویژهمدلهایبرآوردشدهكمترازیك
از تحقیق مدلهای بنابراین دارد. قرار واحد دایره داخل در كامپاین ماتریس ریشه بودهو

پایداریالزمبرخوردارهستند.

نتایج آزمون پاسخ به شوکها
بهطور غالبًا برداری برآوردشدهدرمدلهایخودرگرسیون اینكهضرایب به باتوجه
مستقیمدارایتفسیراقتصادیخاصینیستند،ازآزمونهایعكسالعملآنی)IR(وتجزیه
واریانسبرایتفسیررابطهمتغیرهااستفادهمیشود.لذادراینبخشتأثیرشوكهایمتغیرهای
بخشحقیقیاقتصاددرایرانبااستفادهازآزمونپاسخبهشوكهاموردبررسیقرارگرفته

است.
نمودارهای)2و3(عكسالعملشاخصرفاهآمارتیاسنوشاخصرفاهمطلوبیتگرارا

نسبتبهشوكهایخودشاننشانمیدهد.
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نمودار 2- نتایج آزمون پاسخ به شوک شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک خود

نمودار 3- نتایج آزمون پاسخ به شوک شاخص رفاه مطلوبیت گرا به شوک خود

همانطوركهدرنمودارهای)2و3(مشاهدهمیشود،شاخصهایرفاهمطلوبیتگراو
آمارتیاسننسبتبهشوكهایخودشاندردورهاولعكسالعملقابلتوجهینشاندادهاست
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كهباگذاشتزماناثرآنتعدیلشدهوبهسمتصفروپایدارشدنمیلمیكند.
نمودار)4(عكسالعملشاخصرفاهآمارتیاسنونمودار)5(عكسالعملشاخصرفاه

مطلوبیتگرانسبتبهشوكهایرشدبهرهوریكلعواملتولیددرایرانرانشانمیدهد.

نمودار 4- نتایج آزمون پاسخ به شوک شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک بهره وری کل عوامل تولید

نمودار 5- نتایج آزمون پاسخ به شوک شاخص رفاه مطلوبیت گرا به شوک بهره وری کل عوامل تولید
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همانطوركهدرنمودار)4(مالحظهمیشود،شاخصرفاهآمارتیاسننسبتبهشوكهای
رشدبهرهوریكلعواملتولیددردورهاولعكسالعملسریعنشانمیدهدكهباگذشت
رفاه شاخص نیز )5( نمودار در همچنین میماند. پایدار و میرسد بهصفر آن اثر زمان
اولعكسالعملمثبت تولیددردوره بهرهوریكلعوامل بهشوكهایرشد مطلوبیتگرا
نشانمیدهدكهازدورهدوماثرآنكاهشیافتهاستوحتیازدورهپنجممنفیهمشده
است.بهاینمعنیكهباگذشتزمانشاخصرفاهمطلوبیتگرانسبتبهشوكهایناشیاز

بهرهوریكلعواملتولیدعكسالعملمنفینشانمیدهد.
نمودار)6(عكسالعملشاخصرفاهآمارتیاسنونمودار)7(عكسالعملشاخصرفاه
مطلوبیتگرانسبتبهشوكهایتولیدناخالصداخلیسرانهحقیقیدرایرانرانشانمیدهد.

نمودار 6- نتایج آزمون پاسخ به شوک شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک تولید ناخالص داخلی 

سرانه حقیقی
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نمودار 7- نتایج آزمون پاسخ به شوک شاخص رفاه مطلوبیت گرا به شوک تولید ناخالص 

داخلی سرانه حقیقی

همانطوركهدرنمودار)6(مالحظهمیشود،شاخصرفاهآمارتیاسننسبتبهشوكهای
تولیدناخالصداخلیسرانهحقیقیدردورهاولعكسالعملمثبتوسریعنشانمیدهد
كهباگذشتزماناثرآنتعدیلمیشودوازدورههفتمعكسالعملآنبهشوكهایتولید
رفاه شاخص نیز )7( نمودار در همچنین، میشود. منفی حقیقی سرانه داخلی ناخالص
مطلوبیتگرانسبتبهشوكهایتولیدناخالصداخلیسرانهحقیقیدردورهاولعكسالعمل
یافتهاستكه ازدورهدومعكسالعملآنكاهش اما قابلتوجهینشانمیدهد. مثبتو
آمارتیاسن بنابراینهردوشاخصرفاه منفیمیشود. ازدورهسومحتیعكسالعملآن

ومطلوبیتگراباگذشتزمانبهشوكهایتولیدناخالصداخلیعكسالعملمنفینشان
میدهند.

نمودار)8(عكسالعملشاخصرفاهآمارتیاسنونمودار)9(عكسالعملشاخصرفاه
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مطلوبیتگرارانسبتبهشوكهایدرآمدهاینفتیدرایرانرانشانمیدهد.

نمودار 8- نتایج آزمون پاسخ به شوک شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک درآمد نفتی

نمودار 9- نتایج آزمون پاسخ به شوک شاخص رفاه مطلوبیت گرا به شوک درآمد نفتی



      140      140

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، زمستان 1401، شماره 87

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Winter 2023, No 87

      140      140

همانطوركهدرنمودار)8(مشاهدهمیشودشاخصرفاهآمارتیاسنبهشوكهایدرآمد
نفتیعكسالعملمنفیولیبسیارضعیفنشانمیدهد.همچنیننمودار)9(نشانمیدهد
كهشاخصرفاهمطلوبیتگرادردورهاولعكسالعملمثبتنشانمیدهدولیدردورههای
بعدیاثرآنتعدیلشدهوبهصورتمثبتجزئیپایدارمیماند.بنابرایندرایراندرآمدهای

نفتینتوانستهشاخصرفاهراتحتتأثیرقراردهد.
نمودار)10(عكسالعملشاخصرفاهآمارتیاسنونمودار)11(عكسالعملشاخص

رفاهمطلوبیتگرارانسبتبهشوكهایاشتغالدرایرانرانشانمیدهد.

نمودار 10- نتایج آزمون پاسخ به شوک شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک اشتغال
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نمودار 11- نتایج آزمون پاسخ به شوک شاخص رفاه مطلوبیت گرا به شوک اشتغال

همانطوركهدرنمودار)10(مالحظهمیشود،شاخصرفاهآمارتیاسننسبتبهشوكهای
اشتغالازدورهاولعكسالعملجهشیومثبتنشانمیدهدوروندآنادامهداشتهواز
دورهپنجمبهصورتمثبتوپایدارادامهدارد.همچنیندرنمودار)11(نیزشاخصرفاه
مطلوبیتگراروندمشابهشاخصرفاهآمارتیاسندارد.برایناساسشاخصرفاهآمارتیاسن
میدهد. نشان مثبت عكسالعمل اشتغال شوكهای به نسبت مطلوبیتگرا رفاه شاخص و

درواقعبهبوداشتغالباعثافزایششاخصهایرفاهدرایرانشدهاست.

نتایج آزمون تجزیه واریانس مدل
بااستفادهازآزمونتجزیهواریانسبهبررسیقدرتتوضیحیهركدامازمتغیرهادر
تغییرمتغیروابستهپرداختهمیشود.بنابرایننتایجآزمونتجزیهواریانسمتغیرهایمدلهای

درجدولهای)5و6(نشاندادهشدهاست.
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جدول 5- نتایج آزمون تجزیه واریانس متغیرهای مدل شاخص رفاه مطلوبیت گرا

LWELFCELTFPLPGDPLOILRLLABدوره/متغیر

11000000
287/693/981/512/134/66
573/013/591/162/8519/36
1053/443/263/862/3137/11

همانطوركهدرجدول)5(مالحظهمیشوددردورهاول100درصدتغییراتشاخص
قدرت دوم دوره در اما میشود. داده توضیح توسطخودش مطلوبیتگرا اجتماعی رفاه
توضیحدهندگیشاخصرفاهاجتماعیمطلوبیتگراتوسطخودشبه69/87درصدكاهش
ناخالصداخلیحقیقی تولید تولید، بهرهوریكلعوامل یافتهوقدرتتوضیحدهندگی
سرانه،درآمدهاینفتیواشتغالبهترتیببرابر13/2،51/1،98/3و66/4درصدافزایش
پیداكردهاست.همچنیندردورهپنجمقدرتتوضیحدهندگی،اشتغال،بهرهوریكلعوامل
توضیح مقدار بیشترین ترتیب به داخلیسرانه، ناخالص تولید و نفتی درآمدهای تولید،
حقیقی، سرانه داخلی ناخالص تولید و اشتغال دهم دوره در همچنین دارد. را دهندگی
رفاه تغییراتشاخص توضیحدهندگی بیشترینقدرت نفتی درآمدهای بهرهوریو رشد

مطلوبیتگرارادارند.
جدول 6- نتایج آزمون تجزیه واریانس متغیرهای مدل شاخص رفاه آمارتیاسن

LWAMARLTFPLPGDPLOILRLLABدوره/متغیر

11000
278/296/3113/900/051/43
566/627/5317/240/068/52
1056/346/6314/280/3122/43
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نتایجآزمونتجزیهواریانسمدلشاخصرفاهآمارتیاسندرجدول)6(نشانمیدهدكه
دردورهاول100درصدتغییراتشاخصرفاهاجتماعیآمارتیاسنتوسطخودشتوضیح
دادهمیشود.امادردورهدومقدرتتوضیحدهندگیشاخصرفاهاجتماعیتوسطخودش
به29/78درصدكاهشیافتهوقدرتتوضیحدهندگیبهرهوریكلعواملتولید،تولید
ناخالصداخلیحقیقیسرانه،درآمدهاینفتیواشتغالبهترتیب05/0،90/13،31/6و
43/1درصدافزایشپیداكردهاست.همچنیندردورهپنجمقدرتتوضیحدهندگیتولید
ناخالصداخلیسرانه،اشتغالوبهرهوریكلعواملتولیدبیشترینمقدارتوضیحدهندگی
رادارند.همچنیندردورهدهماشتغالوتولیدناخالصداخلیسرانهحقیقیوبهرهوری
كلعواملتولیدبهترتیببیشترینقدرتتوضیحدهندگیتغییراتشاخصرفاهآمارتیاسن

رادارند.

بحث
تحقیقحاضربااستفادهازالگویخودرگرسیونبرداریبهبررسیتأثیرشوكهایبخش
واقعیاقتصادبرشاخصرفاهاجتماعیدرایراندرطولدوره1980-2018پرداختهاست.
بدینمنظورازدوشاخصرفاهیعنیشاخصرفاهآمارتیاسنوشاخصرفاهمطلوبیتگرا
تولید عوامل كل بهرهوری رشد شوكهای به نسبت آمارتیاسن رفاه شاخص شد. استفاده
دربلندمدتواكنشینشاننمیدهد.همچنینشاخصرفاهمطلوبیتگرابهشوكهایرشد
بهرهوریكلعواملتولیددربلندمدتعكسالعملمنفینشانمیدهد.افزایشبهرهوری
كلعواملتولیدمنجربهافزایشتولیدشدهكهمیتواندبرمصرفخانوارهابهدلیلافزایش
افزایش اینكه به توجه با اما دهد. ارتقا را اقتصادی رفاه و گذاشته مستقیم تأثیر درآمد
بهرهوریكلعواملتولیددربلندمدتمیتوانداشتغالنیرویكارراكاهشدادهوباعث
درآمد امر این كه شود كار نیروی و سرمایه بهرهوری افزایش دلیل به بیكاری افزایش
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خانوارهاكاهشمیدهد.بنابرایندربلندمدتافزایشبهرهوریكلعواملتولیدتأثیرمنفی
مطالعات)حویت،2012؛فالحی، نتایج درحالیكه باشد. داشته میتواند رفاه برشاخص
نتایج اما نداشتهاست. رفاه بر تأثیری تولید بهرهوریكلعوامل دادهاندكه نشان )2012
مطالعهامامیمیبدیوهمكاران)2020(نشاندادكهبهرهوریتأثیرمثبتبرشاخصرفاه

درایرانداشتهاست.
شاخصرفاهآمارتیاسننسبتبهشوكهایتولیدناخالصداخلیسرانهحقیقیدردوره
اولعكسالعملمثبتوسریعنشانمیدهدكهباگذشتزماناثرآنتعدیلمیشودودر
بلندمدتشاخصرفاهآمارتیاسنعكسالعملمنفیبهشوكهایتولیدناخالصداخلیسرانه
حقیقینشانمیدهد.همچنین،شاخصرفاهمطلوبیتگرانسبتبهشوكهایتولیدناخالص
از اما میدهد. نشان قابلتوجهی و مثبت اولعكسالعمل دوره در حقیقی سرانه داخلی
دورهدومعكسالعملآنتعدیلشدهودربلندمدتعكسالعملآنمنفیمیشود.بنابراین
ناخالص تولید شوكهای به بلندمدت در مطلوبیتگرا و آمارتیاسن رفاه شاخص دو هر
داخلیعكسالعملمنفینشانمیدهد.عكسالعملمنفیشاخصهایرفاهبهشوكهایتولید
ناخالصداخلیسرانهرامیتواناینگونهتحلیلكردكهدرایراندرمراحلاولیهتوسعه،با
افزایشدرآمدسرانه،توزیعدرآمدناعادالنهشدهوباعثافزایشنابرابریرفاهكلیجامعه
راكاهشمییابد.براساسنتایجمطالعه)دیزجی،2021؛شهیكیتاشوهمكاران،2014(

رشداقتصادیتأثیرمثبتبررفاهدرایرانداشتهاست.
شاخصرفاهآمارتیاسنبهشوكهایدرآمدنفتیعكسالعملمنفیضعیفنشانمیدهد.
در كه میدهد نشان مثبت عكسالعمل اول دوره در مطلوبیتگرا رفاه شاخص همچنین
بلندمدتاثرآنتعدیلشدهوبهصورتمثبتپایدارمیماندكهاثرآنناچیزبودهاست.
بنابرایندرایراندرآمدهاینفتینتوانستهشاخصرفاهراتحتتأثیرقراردهد.لذاافزایش
در ولی میشود، اجتماعی رفاه شاخص افزایش به منجر كوتاهمدت در نفتی درآمدهای
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بلندمدتدرآمدهاینفتیدراقتصادایرانمنجربهكاهشرفاهاجتماعیمیشود.
قیمت در ناگهانی افزایش با اقتصاد چنانچه هلندی، بیماری نظری مبانی اساس بر
درآمدهای افزایش به منجر امر این مواجهشود، نفتخام، مانند اولیه كاالهای صادراتی
صادراتیوبهدنبالآنافزایشتقاضایداخلیمیشود.عكسالعملاقتصاددربرابرچنین
شوكهایی،افزایشتقاضاینیرویكاروبهتبعآنافزایشدستمزدهااست.ازآنجاكهقیمت
محصوالتدربخشقابلتجارت،برونزافرضمیشود،شوكهاینفتیباعثافزایشقیمت
كاالهادربخشغیرقابلتجارتمیشود.بنابراینافزایشدستمزدها،سودبخشهایصادراتی
راكاهشمیدهدودرنهایتشوكهایناشیازقیمتومقدارصادراتنفتباعثكاهش
ارزشپولداخلیوافزایشنرخارزمیشود.اینپدیدهقدرترقابتپذیریكشوررادر
عرصهبینالمللیكاهشدادهوباعثكاهشتولیددربخشهایحقیقیاقتصادبهخصوص
تولید میزان تجارت، قابل بخش كاهشسوددهی با بنابراین میشود. تجارت قابل بخش

كاهشیافتهوباعثكاهشدرآمدكشورشدهومنجربهكاهشرفاهمیشود.
منفی تأثیر نفت قیمت كه است داده نشان )2019 )محمودی، مطالعه نتایج همچنین
نسبت كه داد نشان )2017 همكاران، و )عباسیان مطالعه درحالیكه است. داشته رفاه بر
درآمدهاینفتیبهتولیدناخالصداخلیدررژیمپاییندرآمدهاینفتیمنجربهافزایشرفاه

ودررژیمباالیدرآمدهاینفتیمنجربهكاهشرفاهاجتماعیدرایرانشدهاست.
در اشتغال شوكهای به نسبت مطلوبیتگرا رفاه شاخص و آمارتیاسن رفاه شاخص
افزایش باعث اشتغال بهبود درواقع میدهد. نشان پایدار و مثبت عكسالعمل بلندمدت
كشورهای با مقایسه در ایران اقتصاد در ازآنجاكه است. شده ایران در رفاه شاخصهای
توسعهیافته،درآمدهایسرانهپایینتراست،افزایشاشتغالمنجربهافزایشدرآمدوكاهش

بارتكفلمیشودواینامرمنجربهافزایشرفاهاجتماعیمیشود.
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