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  چکیده

گـذاران در جوامـع و    هاي اصـلی دولتمـردان و سیاسـت    عنوان یکی از دغدغه     رفاه همواره به  

در ایـن  . کشورهاي مختلف جهان بوده است و کشور ما ایران از این وضـع مـستثنی نیـست          

 -ش از نوع کمـی روش پژوه. شده است پژوهش به تحلیل شاخص رفاه آمارتیا سن پرداخته       

گانه هزینه به بررسی عوامـل   هاي هشت  هاي گروه   تحلیلی بوده است و با استفاده از شاخص       

هاي پژوهش نشان   یافته. شده است   شهر شیراز پرداخته    مؤثر بر رفاه و کیفیت زندگی در کالن       

؛ شـاك و کفـش  پو سـهم مـواد خـوراکی؛    1385در سـال  1 با در نظر گرفتندهد که     می

ونقل و  بهداشت و درمان؛ حملمسکن و متعلقات آن؛ لوازم و خدمات مورد استفادة خانوار؛   

از رفاه خـانوار بـه    ارتباطات؛ تفریحات و خدمات فرهنگی خانوار؛ کاالها و خدمات متفرقه           

ــب،   و  ، ، ، ، ، ، ترتیــــ

ــه ــت ب ــده  دس ــتآم ــال   .  اس ــراي س ــادیر ب ــن مق ــب  1395ای ــه ترتی ،  ، ب

، ، ، ، و نتایج پژوهش .آمده است  دست  به 

فـاه  ر ،هـاي هزینـه    از سـایر گـروه  هاي مـسکن و متعلقـات آن بـیش     دهد که هزینه    نشان می 

 از گروه مسکن، مواد خوراکی بیش از    خانوارهاي شیراز را تحت تأثیر قرار داده است و پس         

  . رفاه را تحت تأثیر خود قرار داده است،هاي هزینه سایر گروه

  .شهر شیراز هاي هزینه، کالن شاخص سن، گروه: هاي کلیدي واژه

                                                   
  ).نویسنده مسئول. (کردستان، یاسوج، ایران. ي دانشگاه یاسوجي شهرزیر برنامهاستادیار گروه جغرافیا و  *
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  مقدمه

مثابه مسئله  گذاران به پارادایم رفاه به ریزان و سیاست براي سالیان طوالنی مدیران، برنامه

وري و  کردند؛ اما با توجه به تأثیرات مهم رفاه بر بهره عی توجه میو موضوعی اجتما

هاي کارآمد بر توزیع  رابطه رشد و توسعه اقتصادي با رفاه و از سویی دیگر اثر این نظام

درآمد و به دنبال آن رفاه جامعه امروز دیگر رفاه اجتماعی یا اقتصادي صرف مدنظر 

ها و از مسائل  ت اجتماعی از اهداف عمده دولتپرداختن به موضوع رفاه و عدال. نیست

این گستردگی به حدي . گردد  اجتماعی محسوب می-هاي اقتصادي محوري برنامه

ترین خدمات خود را ایجاد و توسعه نظام  هاي مختلف در جهان مهم است که دولت

طور  با شهرنشینی فزاینده جهانی، اهمیت درك سالمت انسان به. دانند رفاهی کارآمد می

هاي اخیر  در سال). Bai et al, 2012: 465(اي موردتوجه قرارگرفته است  فزاینده

هاي  شده است، از مطالعات شاخص  هایی که پیرامون تحقیقات رفاه انجام پیشرفت

اجتماعی، کیفیت زندگی و مفاهیم چندبعدي فقر که داراي نظم خاصی هستند، بهره 

   ).Camfield et al, 2008(اند  گرفته

طور روزافزونی در بسیاري  مفهوم کیفیت زندگی موضوعی است که اهمیت آن به

: 1391مؤذنی و علیزاده اقدم، (هاي علمی و دانشگاهی در حال گسترش است  از رشته

هاي  تحقیقات کیفیت زندگی ارتباط نزدیکی با تحقیقات رفاه دارند و در رشته). 150

و ) Armstrong and Caldwell, 2004(مت شناسی سال ، روان)Graham, 2005(اقتصاد 

بررسی . کاربرد دارند) Diener, 2006(هاي اجتماعی  تحقیقات مربوط به شاخص

دهد که موضوع کیفیت زندگی در مطالعات  تجربیات سنجش کیفیت زندگی نشان می

گرفته بیشتر در رابطه با مقوله و نظام سالمت و از دیدگاه پزشکی موردبررسی  انجام

هاي سازه کیفیت  گرفته است و این در حالی است که این مقوله تنها یکی از جنبهقرار

  ). 150: 1391مؤذنی و علیزاده اقدم، (زندگی است 
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این در حالی . هاي رفاه مربوط به درآمد است گیري از سوي دیگر غالب اندازه

اه با است که با توجه به ماهیت چندین بعدي که رفاه دارد، سنجش درآمد محور رف

. شود ها استفاده می ها و مؤلفه هایی مواجه است و به همین خاطر از سایر شاخص ضعف

از . هایی که بر آن تأکید زیادي شده است، بحث هزینه است در این راستا یکی از مؤلفه

سوي دیگر با عنایت به اینکه اتخاذ تدابیر حمایتی از سوي دولت سبب بهبود وضع 

ونقل و   و ارتقاي سطح آگاهی شهروندان، مسکن، حملبهداشت و درمان، آموزش

با اجراي . بسیاري از مسائل اجتماعی بوده و ضامن سالمت و رفاه افراد جامعه است

هاي رفاهی و بسط و گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از شهروندان در برابر  برنامه

ب آرامش درونی  امید به آینده تقویت و موج،هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی بحران

کارگیري  در پژوهش پیش رو سعی شده است که با به. شود و نظم و امنیت اجتماعی می

هاي تأثیرگذار بر  گانۀ هزینه به بررسی مؤلفه هاي هشت گیري از گروه توابع سن و بهره

  .شهر شیراز پرداخته شود رفاه شهري خانوارها در کالن

  

  پیشینه تحقیق

ریزان بوده  هاي باستانی نیز بحث رفاه انسانی مدنظر برنامه دنمحققان معتقدند که در تم

هاي اخیر نیز در زمینه کیفیت زندگی و رفاه مطالعات و تحقیقات  در سال. است

، حاجی نژاد و همکاران )1390(، اکبري و همکاران )1386(متعددي توسط جاللی 

  ، رافعی )1393(، مرصوصی و الجوردي )1391(، مؤذنی و علیزاده اقدم )1390(

، استیمنه و جکسن)1397(و صیادي 


، وان کمپ و )2001(، داسگوپتا )2000( 

همکاران


، السینا و همکاران)2003( 


، نیومیر)2004 (


، کالرك)2004( 


 )2005( ،

                                                   
1. Stymne and jackson 
2. Van kamp et al 
3. Alesina et al 
4. Newmayer 
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دولن و ویت


گلسر و همکاران، )2006 (


، االمنتیال و همکاران)2009 (


... و) 2018 (

  .شود ج تعدادي از آنها اشاره میشده است که به نتای  انجام

اند که سنجش رفاه با استفاده از  به این نتیجه رسیده) 1390(اکبري و همکاران 

  .دهد شاخص کالرك در شهر شیراز و مقاطع مختلف زمانی روندي افزایشی را نشان می

اند که ساکنان بافت جدید شهر  به این نتیجه رسیده) 1390(حاجی نژاد و همکاران 

شان رضایت  ز نسبت به ساکنان بافت قدیم تا حدودي از کیفیت محیط زندگیشیرا

  . اند بیشتري داشته

اند که استان اصفهان با میزان  به این نتیجه رسیده) 1391(مؤذنی و علیزاده اقدم 

هاي ایران به   باالتر از حد میانگین و باالترین رتبه را در میان استان4,52کیفیت زندگی 

  .ترین رتبه را داشته است داده است و در این زمینه استان ایالم پایینخود اختصاص 

اند که کیفیت زندگی شهري در  به این نتیجه رسیده) 1393(مرصوصی و الجوردي 

  .باشد ها بهتر از سایر شهرهاي کشور می شهرهاي مرکزي و شمالی کشور در تمام بخش

ه تأمین رفاه اجتماعی جوامع اند ک به این نتیجه رسیده) 1397(رافعی و صیادي 

  . ها دارد هاي مالی دولت ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوة کاربست سیاست

که سنجش واقعی  به این نتیجه رسیدند که ازآنجایی) 2000(استیمنه و جکسن 

خوشبختی افراد دشوار است، مطلوبیت درآمد شاخصی براي رفاه در نظر گرفته 

 این نتیجه رسید که درآمد شاخص اصلی نیل به بهزیستی به) 2001(داسگوپتا . شود می

  . شود و رفاه محسوب می

به این نتیجه رسیدند که ارائه ساختاري از ) 2003(وان کمپ و همکاران 

هاي کمی و کیفی رفاه شهري الزم و ضروري  هاي مفهومی و تعیین شاخص چارچوب

وسعۀ ابزارهایی براي ها و ت چنین ساختاري به انتخاب تئوري محور شاخص. است

  .دهد هاي شهري اجازه می هاي رفاه شهري و کیفیت محیط ارزیابی چندبعدي جنبه

                                                   
1. Dolan and White 
2. Glaeser et al 
3. Ala-Mantila 
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گیري کردند که  هاي سطح ملی نتیجه با استفاده از داده) 2004(السینا و همکاران 

متحده  نابرابري درآمدي با رضایت کمتر از زندگی در اروپا و شادي کمتر در ایاالت

  . مرتبط بوده است

هاي رفاه، پایداري را نادیده  به این نتیجه رسید که غالب شاخص) 2004(نیومیر 

شده   هاي مربوط به پایداري، بحث رفاه نادیده گرفته همچنین در شاخص. ندا گرفته

  . است

 موضوعی ،که رفاه بهبودیافته  مشخص کردوبه این نتیجه رسید ) 2005(کالرك 

نجش چندبعدي رفاه که منعکس کنندة طیف وسیعی س. اهمیت است باو اي  رشته میان

در این پژوهش رویکرد جدیدي بر اساس . از نیازهاي انسانی است، ضروري است

بهبود بهزیستی در درون این . شده است  نیازهاي انسانی سلسله مراتبی چندبعدي ارائه

  . رویکرد چندبعدي نیازمند پیشرفت تدریجی نیازهاي سلسله مراتبی است

هاي زیادي رفاه را تحت  به این نتیجه رسیدند که شاخص) 2006( و ویت دولن

  . استفاده قرار گیرند توانند براي اهداف سیاست مورد دهند که می تأثیر قرار می

در پژوهش نابرابري در شهرها به این نتیجه رسیدند که ) 2009(گلسر و همکاران 

زیاد سطوح  احتمال کنند، به گی میافرادي که در مناطق شهري نابرابر در آمریکا زند

  . کنند تر شادي را گزارش می پایین

در پژوهشی به بررسی رابطه بین رفاه ذهنی و ) 2018(االمنتیال و همکاران 

اند و به این نتیجه رسیدند که رفاه ذهنی  متغیرهاي فضایی در مناطق شهري پرداخته

  .ماهیتی فضایی دارد

  

  چارچوب نظري

صـورت جـدي موردعالقـه جامعـه شناسـان،         اعی طی سالیان اخیر بـه     مفهوم رفاه اجتم  

 بـه بعـد در   1980درواقع از دهـه  . هاي مرتبط قرارگرفته است اقتصاددانان و سایر رشته 
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رفـاه و بهزیـستی تنهـا بـه اقـشار      . مفهوم رفاه تغییر و تحول بسیاري پدید آمـده اسـت      

تـري   شود، بلکه ابعـاد گـسترده   یپذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نم       آسیب

وجـود رفـاه اجتمـاعی در هـر     ). 2: 1390هزارجریبی و صفري شالی،   (پیدا کرده است    

شـود    یـافتگی آن جامعـه تلقـی مـی          هـاي توسـعه     تـرین شـاخص     اي یکی از مهم     جامعه

  ).6: 1393ابراهیمی، (

مان هاي اخیر از طرف برنامـه عمـران سـاز        که در سال   استرفاه ازجمله مفاهیمی    

ایـن پـارادایم دامنـۀ وسـیعی از        . ملل متحـد موردحمایـت و تـرویج قرارگرفتـه اسـت           

شود را شـامل   هایی را که با کمک دولت براي بهتر زیستن فرد و جامعه انجام می            برنامه

ریـزي    رفاه اجتماعی این موضوع به یکی از اهـداف مهـم برنامـه            با ترویج مفهوم    . شود  می

ریـزي رفـاه اجتمـاعی محـور          برنامـه . شده است   ي شهري تبدیل  ریز  توسعه و ازجمله برنامه   

ریـزي   ریزي کالبدي را بـه برنامـه   ریزي شهري است که درصدد است برنامه اي در برنامه  تازه

  .اقتصادي و اجتماعی نزدیک کند

هرچند تعریف مشخصی از رفاه که موردقبول همگـان باشـد، ارائـه نـشده اسـت؛         

هاي این مفاهیم شـامل حـداقل نیازهـاي     ها و مؤلفه  توان گفت که درگذشته شاخص      می

اساسی جوامع بوده است و با گذشت زمان و توسعه جوامع دامنه آنها نیز گسترش پیدا            

اکنون تعاریف جدید این مفاهیم به شادکامی انسان در زنـدگی مربـوط    کرده است و هم  

و توسـط خـود فـرد       رفاه داراي ابعاد عینی و ذهنی است        ). 48: 1397اکبري،  (شود    می

گیـري شـود و بـه     توانـد در سـطح فـردي و اجتمـاعی انـدازه      شـود و مـی    ارزیابی مـی  

وسیله توسعه اقتـصادي توضـیح    تواند به  مندي از زندگی که نمی      هایی از رضایت    قسمت

  ).McAllister, 2005(کند  داده شود یا تحت تأثیر آن قرار گیرد، توجه می

هـاي علمـی     نیازمند مطالعۀ گسترده در نظـام     هاي این تعریف مرکب     طراحی ریشه 

حتی ادبیات فلسفی اشاره به مفهوم ساده رفاه به طـرق مختلـف دارد کـه شـامل             . است

منفعت، ارزش، رفاه، شادي، شکوفایی، سـودمندي، کیفیـت زنـدگی و کامیـابی فـردي                

طـور   کننـد بـه   رغم این مسئله فیلسوفان، اقتصاددانان و کسانی که سعی می     علی. شود  می
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جاي  سیستماتیک به رفاه فکر کنند، تمایل دارند که از این اصطالحات استفاده کنند تا به   

). Angner, 2007: 3(چند مفهوم مرتبط و چندگانه فقط یک مفهوم ساده را نشان دهند 

عبـادي و  (مفهوم تابع رفاه اجتماعی براي اولین بار توسط مطلوبیت گرایان ارائه گردید    

وضعیت رفاهی یکی از عوامل ایجادکننده تمایز میـان کـشورها       ). 3-4: 1390همکاران،  

براي تحلیل مفهوم رفاه و بهزیـستی  ). 46: 1391فرد و همکاران،  دانایی(آید   به شمار می  

 ،هاي مهم براي مطالعـه رفـاه انـسانی    یکی از تئوري. شده است هاي متعددي بیان    تئوري

  .گرایی است تئوري رفاه

  

  
  هاي مرتبط با رفاه و بهزیستی ئوري ت-1 نمودار

  

گرایـی   تئـوري رفـاه  . در تئوري رفاه گرایی انسان در بند نفع شخصی خـود اسـت      

گیرد و  کننده را حذف کرده و تغییرات در ترجیحات را در نظر نمی بعضی از ابعاد تعیین 

دات قـوي  نظـر بـه انتقـا    .گیرد شدت موردانتقاد قرار می     ها به   بنابراین در بسیاري از رشته    

گرایی تئوري دیگري در مورد رفاه توسعه یافت که با عنوان رویکـرد نیازهـاي      وارده به رفاه  

این رویکرد بر این مطلب متمرکز است که آیا کشورها بـه سـطوح            . شود  اساسی خوانده می  

انتقاد عمده به این خط فکر . یابند رضایت بخشی از ارضاء نیازهاي خاص اساسی دست می        
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). Lutz, 2004: 2-3( تعداد نیازهایی که باید در نظر گرفته شوند، معلوم نیست این است که

 سیاسـت   1 تئوري تأمین نیازهاي اساسی توزیع مجدد درآمد و ثـروت بخـش الیتجـزاي              در

  ).317-319: 1385شکوئی، (شود  توسعۀ اجتماعی و اقتصادي محسوب می

نیازهاي خـود نیازمنـد      افراد به میزان مشخصی از کاالهاي ضروري جهت ارضاء          

وانتقـال   ونقـل اسـت، قابلیـت نقـل        براي نمونه یکی از نیازهاي انسان نیاز حمل       . هستند

ونقـل   ها و انواع حمل تواند از طریق میزان در دسترس بودن ماشین   سادگی می   روزانه، به 

توانـد بـا در نظـر      ونقل روزانه، می    وتحلیل قرار گیرد؛ قابلیت حمل      عمومی، مورد تجزیه  

گرفتن سطح رضایت شهروندان از سیستم حمل نقل یا حمل نقل شخصی آنها، سنجیده   

بیـشتر  . توانـد حتـی متـأثر از سـطح توقـع آنهـا باشـد        شود و این میـزان رضـایت مـی       

تواند مواردي چون حجم ترافیک، مسافتی که بـراي   هاي عینی قابلیت انتقال می  شاخص

  .شود، را در برگیرد یموده میرفتن به محل کار، مدرسه یا دریافت خدمات پ

اي هنجـاري بـوده اسـت و متمرکـز بـر امکانـات، کارکردهـا و                  تئوري سن نظریه  

ایدة امکانات و کارکردها بسیار قدیمی بوده و ممکـن اسـت بـه    . هاي بودن است    حالت

در علم اقتصاد امکانات و کارکردها توسط آمارتیاسن). Lutz, 2004: 3(ارسطو برگردد 


 

سـن بـر امکانـات و       .  معروف قابلیت سن رسـمی و عملیـاتی شـده اسـت            در رویکرد 

) 1990(در مورد تئوري قابلیت سن . کند  کارکردهایی تأکید دارد که هر فردي کسب می       

معتقد است ادعاهاي شخـصی توسـط منـابع و کاالهـاي ابتـدایی مـورد ارزیـابی قـرار            

هـاي    اقعـاً از انتخـاب بـین روش       افراد و . ها، معیار ارزیابی هستند     گیرد، بلکه آزادي    نمی

این همان آزادي . برند مختلف زندگی که براي ارزش شمردنشان دالیلی دارند، لذت می        

واقعی است که توسط قابلیت فرد در کـسب ترکیبـات متنـوع جـایگزین کارکردهـا یـا          

شـده   رویکرد سن معادل تئوري رفاه در نظر گرفته). Sen, 1990: 114(شود  اقدامات می

  .شود ط بسیاري از محققان ستوده میو توس

                                                   
-ناپذیر  جدایی 

2. Amartiya sen 
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اي اجتماعی  مثابه مسئله گذاران به رفاه تنها به براي سالیان طوالنی مدیران و سیاست

وري انـسانی و رابطـه رشـد و           کردند؛ اما با توجه به تأثیرات مهم رفاه بر بهره           توجه می 

رآمد و بـه دنبـال آن   ها بر توزیع د توسعه اقتصادي با رفاه و از سویی دیگر اثر این نظام        

داشتن رفـاه در  .  امروز دیگر رفاه اجتماعی یا اقتصادي صرف مدنظر نیست        ،رفاه جامعه 

هـاي    نفس در فرد، فـراهم شـدن زمینـه          اي باعث ایجاد آرامش خاطر و عزت        هر جامعه 

  .شود مناسب براي تحقق رشد و توسعه پایدار، تحقق عدالت اجتماعی و غیره می

  

  شناسی روش

شـهر شـیراز      جامعـه آمـاري پـژوهش را کـالن        .  تحلیلی داشته است   -یماهیتی کم پژوهش  

هـاي مـواد      هزینـه (هـاي رسـمی گـروه اول          متغیرهاي موردمطالعـه را داده    . دهد  تشکیل می 

هاي مـسکن،   هزینه(؛ گروه سوم )هاي پوشاك و کفش  هزینه(؛ گروه دوم    )خوراکی و دخانی  

هاي لوازم و اثاث و خـدمات   هزینه(ه چهارم ؛ گرو )آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی     

هـاي   هزینـه (؛ گروه شـشم  )هاي بهداشت و درمان هزینه(؛ گروه پنجم   )مورد استفادة خانوار  

ها و خـدمات فرهنگـی    هاي تفریحات، سرگرمی هزینه(؛ گروه هفتم   )ونقل و ارتباطات    حمل

 رفـاه  تـابع . دهند یل میتشک) هاي کاالها و خدمات متفرقه هزینه(و گروه هشتم ) خانوارها

  :کرد تعریف زیر صورت به توان می یافته را تلخیص اجتماعی

),( IXWW   

),,....,( تابعی از سطح درآمدهاي جامعهI وXکه 21 nXXX،بوده X  به درآمد

در یک جامعه با سه عضو یا گروه درآمدي با . به نابرابري توزیع آن بستگی دارد Iو

 :صورت زیر باشد  واحد پول اگر افزایش درآمدهاي آن به0 و 1، 10متوسط درآمد 

  

)1( 
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بر مبناي مالك مذکور، سطح رفاه افزایش خواهد یافت هرچند که پذیرش این 

عنوان تابع رفاه اجتماعی  بع زیر را به تا1974سن در سال . باشد موضوع دشوار می

  :پیشنهاد نمود

)1( GW   

گیري از  با دیفرانسیل. باشند ضریب جینی توزیع درآمد می G میانگین وکه

  :توان به معادله زیر رسید مییادشده رابطه 

GGW  )1( 

در طی  و Gفاده از این رابطه به مطالعه تغییرات رفاه برحسب تغییراتبا است

که عبارت اول تأثیر تغییرات طوري به. شود دوره موردبررسی پرداخته می
بر رفاه را  

بدیهی است زمانی . کند  بیان میسنجیده و عبارت دوم تغیر در نابرابري توزیع درآمد را

در صورت ( که شاهد افزایش در نابرابري توزیع درآمد هستیم از تأثیر افزایشی

 یافته شاخص سن  با عنایت به تعریف منحنی لورنز تعمیم. شود کاسته می) وجود داشتن

  :دیگر عبارت به. یافته است معادل دو برابر فضاي زیر منحنی لورنز تعمیم


1

0
)(2)1( dppGLGW  

صورت به وGنرخ جانشینی بین







 




G

d

dG توان ثابت نمود که   بوده و می1

روش تعمیم تابع رفاه . کند تابع رفاه اجتماعی سن از شرایط اصل پارتویی پیروي می

 :باشد صورت زیر می  تعمیم یافته تابع رفاه سن بهسن بر اساس میانگین مجموعه

10   , )1( GW    

بر این اساس زمانی که محقق بخواهد اهمیت بیشتري به نابرابري در مقابل درآمد 

اهمیت بیشتري ادیر بااليکند و برعکس مق انتخاب میبدهد مقدار کمتري براي

تابع رفاه 0آمده و به ازاي  دست تابع رفاه سن به1به ازاي . دهد می را به

ین بر مبناي ا. باشد تنها مبتنی بر نابرابري توزیع درآمد بوده و مستقل از میانگین می

صورت  به وGرابطه نرخ جانشینی بین
 







 


G

d

dG توان ضریب  می. باشد  می1

  :صورت زیر تجزیه نمود جینی را به

)2( 

)3( 

)4( 

)5( 
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که
iSسهم منبع i،ام

iG آمد منبعنابرابري توزیع درiو 
iR  ضریب همبستگی ضریب

صورت ام نسبت به درآمد کل بوده و بهiجینی منبع
))(,cov(

))(,cov(

ii

i
i

xFx

xFx
R با . شود  بیان می

صورت بازنویسی این تجزیه به
iiCSG ضریب تمرکز منبع iCi . گردد تعریف می)(

  :کنیم صورت زیر بازنویسی می را به) 5(براین اساس رابطه 
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ii
i

wa

C

GW


































)1(

)1(
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که

















1

i
iaوزن جزء i1(ام و( iii CW  رفاه حاصل از منبع iباشد ام می .

 :آید صورت زیر به دست می ام بهiبعدر این حالت رفاه نسبی من






















G

Cii

1

1



  

دیگر زمانی که ما به بررسی تأثیرگذاري  عبارت به. استکه این رابطه مستقل از

بستگی زانپردازیم، این بررسی به می ام بر روي رفاه کل میiرفاه حاصل از منبع

توان با به دست آوردن  ام بر روي رفاه کل جامعه را میiتأثیر افزایش جزء . ندارد

  :صورت زیر به دست آورد ام بهiکشش رفاه کل نسبت به میانگین منبع 

 1
1

1
.. 


















 












iiii

i

W

G

C

W

W
i

 

ام را iأثیرپذیري رفاه کل در نتیجه یک تغیر نسبی در منبعاین رابطه تصویري از ت

باشد درصد تأثیرگذاري  می1شود زمانی که از این رابطه مشخص می. کند ارائه می

اللی، ج(باشد  ام معادل با سطح رفاه نسبی حاصل از آن منبع میiافزایش در منبع

1386 :179-174.(  





k

i
iii GRSG

1

)6( 

)8( 

)7( 

)9( 
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 درجـه  52دهد که در موقعیت جغرافیایی  شهر شیراز تشکیل می قلمرو پژوهش را کالن   

 کیلـومتري  919 دقیقۀ عرض شمالی و در فاصـلۀ  36 درجه و    29 دقیقۀ طول شرقی و      32و  

  .دهد شهر شیراز را نشان می موقعیت جغرافیایی کالن) 1( شماره نقشه. تهران قرار دارد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

   شهر شیراز  موقعیت جغرافیایی کالن-1نقشه 
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هاي سفیدار و از  هاي بموکه، از غرب به کوه کوه شهر شیراز از شمال به رشته کالن

  .شود جنوب غربی و شمال شرقی به جلگۀ شیراز محدود می

  

  ها تحلیل داده

رفاه خانوارهاي هاي تأثیرگذار بر ی آمارتیا سن به بررسی شاخصبا استفاده از شاخص کم 

  . استبدست آمدهشده و جدول زیر   بررسی پرداخته هاي مورد شهري شیراز در سال

  هاي تأثیرگذار بر رفاه خانوارهاي شهري شیراز  مؤلفه-1جدول 

  گروه
            

    اول

  دوم

   سوم

  چهارم

  پنجم

  ششم

  هفتم

  هشتم

  1        کل

  گروه
            

  اول

   دوم

  سوم

  چهارم

  پنجم

  ششم

  هفتم

  هشتم

  کل











  1395هاي پژوهش،  یافته: منبع
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  هاي تأثیرگذار بر رفاه خانوارهاي شهري شیراز  مؤلفه-2نمودار 

  

در . عنوان سهم گروه خوراك از رفاه خانوار تفسیر نمود توان به  را میعدد 

مسکن، آب، ؛ گروه پوشاك و کفشوه  سهم گر1 با در نظر گرفتن1385سال 

سوخت و روشنایی منزل مسکونی؛ گروه لوازم و خدمات مورد استفادة خانوار؛ گروه 

ونقل؛ گروه تفریحات و خدمات فرهنگی خانوار؛ گروه  بهداشت و درمان؛ گروه حمل

،  ، ، ،از رفاه خانوار به ترتیب کاالها و خدمات متفرقه 

 ، و آمده است  دست  به.  



   

  

  

  

 117     ...تحلیلی بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي تأثیرگذار بر رفاه خانوارهاي شهري شیراز  مؤلفه-3نمودار 

  

درصدي   افزایش یک1385دهد که در سال  کارگیري شاخص سن نشان می نتایج به

 5.0و 75.0،)تابع سن( 1هاي مواد خوراکی به ازاي متوسط هزینه

.  درصدي در سطح رفاه خانوارها شده است0,1759 و 0,2460، 0,3162باعث افزایش 

هاي پوشاك و کفش به  درصدي در متوسط هزینه در همین سال افزایش یک

 درصدي  و  ، افزایشث باع 5.0و 1،75.0ازاي

  .در سطح رفاه شده است
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  هاي تأثیرگذار بر رفاه خانوارهاي شهري شیراز  مؤلفه-4 نمودار

  

 سهم گروه مواد خوراکی و دخانی؛ گروه 1 با در نظر گرفتن1395در سال 

لوازم و خدمات مورد پوشاك و کفش؛ گروه مسکن، آب، سوخت و روشنایی؛ گروه 

ونقل و ارتباطات؛ گروه تفریحات و  استفادة خانوار؛ گروه بهداشت و درمان؛ گروه حمل

، از رفاه به ترتیب خدمات فرهنگی خانوار؛ گروه کاالها و خدمات متفرقه 

 ،، ، ، ، و آمده است دست  به.  
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  هاي تأثیرگذار بر رفاه خانوارهاي شهري شیراز  مؤلفه-6شکل 

  

  افزایش یک1395دهد که در سال  کارگیري شاخص کمی سن نشان می نتایج به

 5.0و 1،75.0هاي مواد خوراکی به ازاي درصدي در متوسط هزینه 

.  در سطح رفاه خانوارها شده است درصدي و  ،افزایش باعث 

هاي پوشاك و کفش به ازاي  درصدي در متوسط هزینه در همین سال افزایش یک

1،75.05.0و  افزایشباعث  ، و  درصدي در 

  .شده استسطح رفاه خانوارها 
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  گیري بحث و نتیجه

اي با بسترسازي براي افزایش رفاه شهروندان در  پارادایم توسعه پایدار شهري و منطقه

ها و توزیع متوازن و بهینه تسهیالت و  شود و این مهم بهبود زیرساخت جامعه محقق می

ار بر این اساس رفاه شهري محور اصلی توسعه پاید. خدمات شهري را به همراه دارد

مندي را  شود؛ نیل به رفاه شهري افزایش میزان رضایت اي محسوب می شهري و منطقه

هایی که سهم زیادي در رفاه خانوارها دارد،  یکی از شاخص. به دنبال خواهد داشت

 در پژوهش حاضر با استفاده از شاخص رفاه سن و دلیلبحث هزینه است، به همین 

هاي مؤثر بر  هاي هزینه به بررسی و تحلیل مؤلفه گیري از گروه توابع این شاخص و بهره

  .شده است شهر شیراز پرداخته رفاه شهري در کالن

هاي مسکن،  درصدي در متوسط هزینه دهد که افزایش یک نتایج پژوهش نشان می

 و 1،75.0 به ازاي1395آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی در سال 

5.0  باعث افزایش ، و  درصدي در سطح رفاه خانوارها 

هاي لوازم و اثاث و  درصدي در متوسط هزینه در همین سال افزایش یک. شده است

افزایش باعث  5.0و 1،75.0خدمات مورد استفادة خانوار به ازاي

0 ، و ،در رفاه خانوارها شده است درصدي .  

هاي بهداشت و درمان به ازاي  درصدي در متوسط هزینه  افزایش یک1395در سال 

1،75.0 5.0و  0افزایش باعث ، و  در  درصدي

 متوسط درصدي در افزایش یکسطح رفاه خانوارها شده است و در همین سال 

باعث افزایش  5.0و 1،75.0ونقل و ارتباطات به ازاي هاي حمل هزینه

  . درصدي در سطح رفاه خانوارها شده است0,0051 و 0,0476، 0,0900

ها و خدمات فرهنگی  هاي تفریحات، سرگرمی درصدي متوسط هزینه افزایش یک

،  باعث افزایش 5.0و 1،75.0 به ازاي1395خانوار در سال 

 و دي در سطح رفاه خانوارها گردیده است و در همین سال  درص
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، 1هاي کاالها و خدمات متفرقه به ازاي  در متوسط هزینهدرصدي افزایش یک

75.0  5.0و  باعث افزایش ، و  درصدي در سطح 

  .رفاه شده است

گروه مسکن،  1 با در نظر گرفتن1385دهد که در سال  نتایج مطالعه نشان می

هاي   بیش از سایر گروهمیزان آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی با 

 .اي رفاه خانوارها را تحت تأثیر خود قرار داده و در رتبه اول قرار داشته است هزینه

 در رتبه دوم قرارگرفته و پس از گروه مسکن گروه مواد خوراکی با میزان 

ونقل و ارتباطات با  گروه ششم یا حمل. ر رفاه خانوارها گذاشته استبیشترین تأثیر را ب

گروه بهداشت و درمان با .  از این حیث در رتبۀ سوم قرار داشته استمیزان 

 با پوشاك و کفشگروه   گروه کاالها و خدمات متفرقه با میزان میزان 

و گروه  ة خانوارها با میزان گروه لوازم و خدمات مورد استفاد میزان 

هاي چهارم تا  به ترتیب در رتبه تفریحات و خدمات فرهنگی خانوار با میزان 

  .اند هشتم جاي داشته

گروه مسکن، آب، سوخت و روشنایی  1 با در نظر گرفتن1395در سال 

اي رفاه خانوارها را تحت  اي هزینهه  بیش از سایر گروه0منزل مسکونی با میزان 

 در گروه مواد خوراکی با میزان  .تأثیر قرار داده و در رتبه اول قرار داشته است

رتبه دوم قرارگرفته و پس از گروه مسکن بیشترین تأثیر را بر رفاه خانوارها گذاشته 

ۀ سوم قرار  از این حیث در رتبونقل و ارتباطات با میزان  گروه حمل. است

ها قرار   در رتبۀ چهارم هزینهگروه کاالها و خدمات متفرقه با میزان . داشته است

ها قرار داشته  در رتبۀ پنجم هزینه 0گروه بهداشت و درمان با میزان . داشته است

 با میزان پوشاك و کفشهاي  گروهبه ترتیب   پس از گروه بهداشت و درمان.است

 وازم و خدمات مورد استفادة خانوارها با میزان گروه ل  و گروه تفریحات

  .اند هاي ششم تا هشتم جاي داشته در رتبه و خدمات فرهنگی خانوار با میزان 
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هاي موردبررسی گروه سوم هزینه یعنی  دهد که در سال نتایج پژوهش نشان می

ها رفاه خانوارها را  ایر گروهمسکن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی بیش از س

پس از گروه مسکن، گروه اول هزینه یعنی مواد . تحت تأثیر خود قرار داده است

از نتایج . ها رفاه خانوارها را تحت تأثیر خود قرار داده است خوراکی بیش از سایر گروه

 گروه هفتم هزینه یعنی تفریح و 1395 و 1385هاي  توجه این است که در سال جالب

  .دمات فرهنگی کمترین تأثیر را در رفاه خانوارها داشته استخ

دهنده این است که گروه سوم هزینه یعنی بخش مسکن  نتایج پژوهش نشان

چالش اساسی در بخش مسکن بیشتر . بیشترین سهم را در سبد خانوارهاي شهري دارد

، ضمن ریزي منسجم و یکپارچه در این بخش است ناشی از عدم ساماندهی و برنامه

وساز   دلیل اصلی رکود ساخت،هاي اتخاذشده در این زمینه آنکه ناموفق بودن سیاست

رویه میزان  تنها به کاهش قیمت مسکن منجر نشده، بلکه به افزایش بی بوده که نه

اکنون تسهیالت مسکن در رونق  هم. بها و قیمت خرید مسکن نیز دامن زده است اجاره

 براي آنکه تسهیالت مربوط به مسکن به دلیلبه همین . وساز تأثیرات کمی دارد ساخت

جایگاه اصلی خود بازگردانده شود؛ الزم است که اصالحات زیربنایی در اقتصاد کالن 

  .را در اولویت قرار داد
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