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  چکیده

 .گیرداثباتی و هنجاري متفاوت صورت می هايبا اهداف خاص و تحت تاثیر دیدگاهشهر،  در شیوه تخصیص منابع

به منظور تحلیل،  .شودرفاه اجتماعی ناشی از آن توجه میهاي شهري به م موجود، در تعریف و اجراي پروژهبراساس پاردای

مطالعه حاضر در . شونددي، توابع رفاه اجتماعی معرفی میتصریح و تخمین منافع اجتماعی ناشی از اجراي یک طرح اقتصا

نقش توابع رفاه اجتماعی در  )سوال اول: ه استپاسخ به دو سوال مهم در حوزه توابع رفاه اجتماعی شهري بدین شرح انجام شد

براساس مبناي نظري موضوع، فرآیند طراحی و برآورد توابع  )سوال دومابع عمومی در شهر چیست؟ تعیین الگوي تخصیص من

  رفاه اجتماعی شهري چگونه است؟

هاي و نیز ارزیابی اثرات رفاهی پروژهبا کاربرد تعیین و مقایسه سطوح رفاه  -به منظور طراحی و برآورد توابع رفاه اجتماعی شهر

برداري ، تصریح و برآورد توابع بهره)���(هاي شهري چگونگی تولید شاخص عملیاتی پروژهبایست مواردي از جمله می -شهري

���( ها شخصی از پروژه
و ) ��(اي هاي ناحیه، تصریح و برآورد توابع رجحان)��(، تصریح و برآورد توابع رجحان هاي فردي )�

تبیین و تشریح فرآیند طراحی  ،نتیجه کاربردي این پژوهش .تعیین گردند) �(اجتماعی شهر  تصریح و برآورد تابع نهایی رفاه

شاخص عملیاتی پروژهبراي محاسبه ( محاسبه ارزش خالص فعلیالگوي  و برآورد توابع رفاه اجتماعی شهرهاي کشور، با لحاظ

براي برآورد ( هاي قیمت گذاري کاالهاي غیربازاريروش هاي مختلف باهاي افراد از پروژه، تعیین ارزش پولی بهره برداري)ها

در توابع مطلوبیت فردي و در  استاندارد شده، استفاده از متغیرهاي وضعیت و کنترل )هاتوابع بهره برداري شخصی از پروژه

اي و رفاه توابع رجحان هاي ناحیه تصریح دو ضابطه ايبراي محاسبه مقادیر این توابع و در نهایت  پرسشنامهادامه استفاده از 

به لحاظ کاربردي، استفاده از الگوي ارائه شده موجب . است ی بر نظریه عدالت توزیعی اسالمیمبتن -اجتماعی نهایی شهر

پیشنهاد شده است بدین جهت . ی در سطح شهرهاي کشور خواهد شدفزاینده کارآیی بودجه و ارتقاء عدالت فضای افزایش

  . کالن شهرهاي کشور تولید این توابع را براساس الگوي مطرح شده در اولویت کاري خود قرار دهندشهرداري هاي 
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  مقدمه

با منابع شهر، شیوه تخصیص . شهر استدر سطح ریزي  ریزي اقتصادي و رفاهی، برنامه هاي مهم در برنامه از حوزه

براساس اصول اما مبتنی بر پارادایم عمومی و  ؛گیرد متفاوت صورت میهاي اثباتی و هنجاري  دیدگاهاهداف خاص و تحت تاثیر 

رفاه اجتماعی شهروندان  با هدف حداکثرسازي -اي اعم از درآمدي و هزینه - شهري ریزي گذاري و برنامه اولیه، انوع سیاست

به جهت (افزایش هزینه هاي مالی شهروندي ) الف: هاي عمده این طرح ها عبارتند از هزینه. )2003اوسلیوان، ( شود انجام می

در (افزایش رقابت براي بخش خصوصی و احتمال بروز اثرات تزاحم ) ، ب)تامین مالی اجراي طرح ها از محل منابع شهروندان

بدین ). در نتیجه اشغال فضا توسط طرح هاي مذکور(هاي کاربري زمین  دودیتمح )و ج) خصوص کاالهاي عمومی غیر محض

هاي مذکور در مقابل منافع مورد  هاي شهري، لحاظ هزینه بندي طرح ي، تدوین برنامه، طراحی و اولویتگذار لحاظ در سیاست

 طرح هاي مورد نظر، دو بعد ع اجتماعیهزینه هاي اجتماعی و منافبراین مبنا تعیین . انتظار از اهمیت باالیی برخوردار است

ماعی در طرح هاي شهري در این مقاله، صرفا به بعد محاسبه منافع اجت. ریزي شهري هستند تعیین کننده در مدیریت و برنامه

  .شود پرداخته می

این فرآیند، الزم در . هایی وجود دارد از اجراي یک طرح اقتصادي، دشواريدر تحلیل، تصریح و تخمین منافع اجتماعی ناشی 

هاي  دهی به مطلوبیت نحوه وزن. 2ح براي افراد مختلف، نحوه محاسبه مطلوبیت حاصل از اجراي طر. 1است مواردي از جمله 

نرخ جانشینی انواع کاالها و خدمات شهري . 3، )نرخ جانشینی منافع افراد و گروه هاي مختلف(هاي مختلف  کمی افراد و گروه

در نظر گرفته شوند؛ مواردي که گاهی مستلزم لحاظ معیارهاي هنجاري و قواعد ... ردي و رفاه اجتماعی و در توابع مطلوبیت ف

بنا به  -تابع رفاه اجتماعی. شوند وق، توابع رفاه اجتماعی تعریف میدر جمع بندي موارد ف .ایدئولوژیک در تنظیم روابط است

 اجتماع ها مختلف را جهت استحصال رفاه کل هاي افراد و گروه یتمطلوبها و  رجحانتابعی است که نحوه ترکیب  -تعریف

   .شود هاي مختلف مشخص می رخ جانشینی مطلوبیت افراد و گروهدر این تابع، ن. 1کند تعیین می

 -ریزي شهري و تبیین نظري رفاه اجتماعی در برنامهبا توجه به مقدمه فوق، پژوهش حاضر به منظور تحلیل جایگاه توابع     

هاي نظري و  در این راستا، دو سوال در حوزه. کاربردي نحوه تولید و برآورد این توابع در سطح نواحی شهري انجام شده است

سوال نقش توابع رفاه اجتماعی در تعیین الگوي تخصیص منابع عمومی در شهر چیست؟  )سوال اول: کاربردي مطرح است

پاسخ به این دو سوال  ؟ و برآورد توابع رفاه اجتماعی شهري چگونه است ي موضوع، فرآیند طراحیمبناي نظر براساس )دوم

مبنا و چارچوب توابع رفاه اجتماعی، راهنمایی براي تهیه این توابع در سطح می تواند عالوه بر کمک به شناسایی عمیق تر 

   .ا باشدشهرهدر  تخصیص منابع هاي شهري و برنامه ریزي روژهتعریف پ نواحی شهري و طراحی الگوي

   :تحقیقروش 

به این . است تحلیل ریاضیو  اسناديهاي  ترکیبی از روش روش تحلیل در این مقاله به منظور پاسخ گویی به سواالت فوق

خارجی و  -کتب، مقاالت علمی و طرح هاي پژوهشی(منظور ضمن تفحص و مطالعه گسترده اسناد علمی مرتبط با موضوع 

به خصوص (ن توابع هاي کمی و کاربردي در استخراج ای انواع روش، ضمن شناسایی وجوه نظري توابع رفاه اجتماعی، )داخلی

در ادامه . و همچنین خالء هاي موجود در طراحی و برآورد توابع مذکور مورد بررسی قرار گرفت) ریزي شهري در حوزه برنامه

مبانی نظري اقتصاد رفاه گیري از  و با بهره) هاي اقتصادي سی در تحلیلمبتنی بر الگوهاي قیا(با روش مدلسازي ریاضی 

اجتماعی و اصول عدالت توزیعی در اقتصاد اسالمی، فرآیند طراحی و برآورد تابع رفاه اجتماعی شهري تدوین و تبیین شده 

  .است

از اولین ) 1920( 2یگوپ. مطالعات نظري و کاربردي فراوانی انجام شده استدر موضوع توابع رفاه اجتماعی، 

 3هاي فردي، رابینس ه تشکیک در امکان محاسبه مطلوبیتدر نتیج. شود ظریه پرداز در این حوزه محسوب میاقتصاددانان ن

                                                        
1
  .Social Welfare Functionتحت کلید واژه  The New Palgrave, A new dictionary of Economics (1988): رجوع کنید به  

2
 Pigou  
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اي که به جهت ابتناء بر مفهوم کارآیی  ي و مقایسه پذیر مطرح کرد؛ نظریها هاي رتبه اي را براساس رجحان نظریه) 1932(

 6، شیتوسکی)1940( 5، هیکس)1939( 4در سالهاي بعد افرادي از جمله کالدور. واقعی بودن آن زیر سوال رفتپارتویی و غیر 

توابع رفاه اجتماعی امروزه . در پاسخ به ایراد مذکور نظریه پردازي کردند) 1947( 8و ساموئلسن) 1938( 7، برگسون)1941(

ختار از کسانی هستند که در مورد سا 10و رالز 9بنتهام. لسن استمحصول نظریه هاي این افراد، به خصوص برگسون و ساموئ

  . اند تابع رفاه اجتماعی بحث کرده

شهرها و  گیري تقاضا براي کاالهاي عمومی در نحوه شکلبه بررسی ) 1991( 12و آمواکو 11در کاربرد این توابع، مک میالن

این تابع الگویی براي تعیین مبتنی بر ) 1992( 13نوالن. اند پرداخته اي بین کشورهاي انگلیس و استرالیا روستاها و ارائه مقایسه

 را با) ترافیک(نیز اثرات رفاهی مالیات بر تراکم ) 2001( 15و بنتو 14پرري. هاي بهینه حمل و نقل شهري ارائه کرده است قیمت

می را در ی تخصیص نابهینه بودجه عمونیز تحلیل اثرات رفاه) 2011( 17و تیور 16دیوید. اند استفاده از این تابع تحلیل کرده

، عرب مازار )1386(، مجتهد و احمدیان )1385(، صیادزاده و احمدي )1383(طرازکار و زیبایی . اند همین چارچوب انجام داده

ر سطح کشور انجام نیز مطالعاتی عموما کاربردي د) 1389(و عبدلی و شیردل ) 1388(، زاهدي و همکاران )1387(و باجالن 

. اند که مبتنی بر آنها، انواعی از سیاستهاي اقتصادي بهینه با لحاظ اشکال خاصی از توابع رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است دهدا

داخلی و خارجی فوق، عدم لحاظ و معرفی چارچوبی منسجم براي تولید توابع رفاه اجتماعی یک خالء کلی در همه مطالعات 

  . هاي این حوزه است حاضر با سایر پژوهشتمایز مطالعه است؛ موضوعی که وجه 

اقتصادي در سطح ریزي  ماعی و تناسب آن با مبانی برنامهمفهوم و مختصات توابع رفاه اجتدر ادامه مقاله و در قسمت بعد،     

و اصول در قسمت سوم، . مورد بررسی قرار گرفته است ربردي در این خصوصو نیز مبانی نظري و پیشینه مطالعات کا شهر

پس از تبیین ساختار عمومی این توابع، مبتنی بر قواعد اقتصاد و  ارائه شدهتوابع رفاه اجتماعی شهري  فرآیند طراحی و برآورد

گیري از مبانی نظري و مطالعات کاربردي بررسی شده، مالحظات روش شناختی و کاربردي در ارتباط با  اسالمی و با بهره

گیري و جمع بندي مباحث و نیز ارائه پیشنهادات اختصاص  قسمت آخر مقاله نیز به نتیجه. برآورد این توابع مطرح شده است

  . یافته است
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و  "هدف"دراین معنا، برنامه مبتنی بر دو عنصر . براي تحقق یک هدف عبارت است از اقداماتی -در معناي عمومی -برنامه   

ریزي عبارت است از  برنامه: ریزي گفته می شود در تعریفی اولیه از برنامه). Bettelheim, 1959, p3(شود  تعریف می "اقدام"

زمان و با حداقل هزینه ممکن  هاي مطلوب، در حداقل تهیه و توزیع و تخصیص  عوامل و وسایل محدود براي رسیدن به هدف

رهیافتی سیستمی، نظام مند و منطقی براي عبور از یک یا : ریزي عبارت است از در تعریفی دیگر، برنامه). 1374آیت اللهی، (

رشد اقتصادي، ارتقاء وضعیت اجتماعی، مدیریت نرخ ). Pande, 1989, p 44(چند معضل از طریق اقدامات معین و منسجم 

ریزي اقتصادي باشند  توانند از اهداف برنامه می... ندهی روابط اقتصادي بین الملل، خودکفایی و امنیت اقتصادي و بهره، ساما

. شود برنامه ریزي اقتصادي به عنوان ابزاري مهم براي دستیابی به نرخ رشد باالتر و سطح زندگی بهتر معرفی می). منبع همان(

تماعی، اشاعه و انتشار اطالعات و همچنین سازماندهی چارچوبی براي اجرا، هاي اج این فرآیند، متضمن انتخاب هدف

  ).1380افشاري، (ارت بر برنامه است هماهنگی و نظ

شود  ریزي افقی نیز گفته می ریزي فضایی است که به آن برنامه برنامه -به جهت سطوح و فروع آن - ریزي  یکی از انواع برنامه    

دهی مناسب آنها در  ریزي به منظور هماهنگ سازي امکانات موجود در سطح فضا و شکل رنامهاین نوع ب). 1377مومنی، (

ریزي فضایی،  مهم در برنامه هاي از حوزه. شوند خاص تعریف می) جغرافیایی(هاي فضایی  راستاي اهدافی است که در محدوده

از تامین رفاه شهرنشینان، از طریق ایجاد محیطی  ریزي شهري عبارت است بنا به یک تعریف، برنامه. ریزي شهري است برنامه

ارتقاء  و ریزي شهري با اهدافی از جمله تامین رفاه شهروندان در این نگاه، برنامه). 1388زیاري، (بهتر، مساعدتر و سالمتر 

عناصر کلیدي  تعریف نیازها و ایجاد هماهنگی بین امکانات موجود و خدمات مورد تقاضا، از. صورت می گیرد خدمات زندگی

  . هري هستندریزي ش در برنامه

موضوعات، خصوصیات، اهداف و ابزارهاي اقتصادي به  ریزي شهري، تناسب دو مفهوم برنامه ریزي اقتصادي و برنامهدر تحلیل 

منظور  ریزي اقتصادي شهري به معناي طراحی اقداماتی است، به بر این مبنا برنامه. عنوان وجه اشتراك قابل شناسایی هستند

ریزي به جهت در هم آمیختگی عمیق  توجه به مبناي نظري این سطح از برنامه. تحقق اهداف اقتصادي از پیش تعیین شده

هاي نظري مربوط به هر دو مفهوم  تبیین دیدگاهامور فضایی و امور اقتصادي در سطح شهر اهمیت می یابد؛ امري که در 

به ) در توجه به عناصر و پدیده هاي اقتصادي(ریزي شهري  و برنامه) فضایی و کالبديدر تاکید بر وجوه (ریزي اقتصادي  برنامه

) یا وضعیت مطلوب(اهداف ) یا تعیین(شناسایی ) ریزي اقتصادي شهري متضمن اوال براین اساس، برنامه. خوبی نمایان است

تدوین راهبردها، سیاستها، ) ی و ثالثاشناسایی عناصر و عواملی اقتصادي در وضعیت کنون) اقتصادي در سطح شهر، ثانیا

بدین ترتیب موضوعاتی . هاي مشخص براي دستیابی به مطلوب اقتصادي در سطح شهر است ها و در نهایت طراحی پروژه برنامه

، کاربري زمین، سیستم حمل و نقل هاي اقتصادي در شهر گزینی خانوارها و فعالیتمکان از جمله اندازه و رشد اقتصادي شهر، 

  . هاي اقتصادي شهري خواهند بود خدمات شهري از مهمترین عناوین در تدوین برنامهو 

هاي فوق، مستلزم بروز  اما اعمال هر نوع جهت گیري در سیاستگذاري، تدوین برنامه و طراحی پروژه در هریک از حوزه       

دوم، مربوط به بازدهی رفاهی ناشی از اجراي طرح هاي  فرآیند تامین مالی طرح ها و اثر منبعث ازاثر اول، : است توزیعیدو اثر 

. ریزي اقتصادي شهري، بررسی اثرات دوگانه فوق الذکر است براین اساس از مهمترین حوزه هاي تحلیلی در برنامه .مذکور است

آنها مورد بررسی  صالاستحهاي مورد نظر تعیین و نحوه  در ارزیابی اثر اول، می بایست منابع درآمدي الزم براي هریک از طرح

، چگونگی تعریف .شوند هاي شهري، از توابع رفاه اجتماعی شهري استفاده می در ارزیابی اثرات رفاهی طرحاما . 18قرار گیرد

بر الگوي هاي مختلف،  تابع رفاه اجتماعی شهري و محاسبه میزان رفاه اجتماعی ناشی از اجراي طرح و تولید تبیین

هاي توسعه  و نیز میزان تطابق برنامه شهري و در نهایت جهت دهی تخصیص منابع عمومی در شهرهاي  بندي طرح اولویت

                                                        
18

یعنی تعریف تابع رفاه اجتماعی شهري و تعیین  -هاي شهري همانگونه که در مقدمه نیز بیان شد، در پژوهش حاضر صرفا به اثرات رفاهی طرح  

مذکور مدنظر قرار نگرفته پرداخته شده و اثرات ناشی از نحوه تامین مالی طرح هاي  - فرآیند تاثیر هریک از طرح ها در سطح رفاه اجتماعی در شهر

    .در واقع در بررسی اثرات رفاهی طرح ها، فرض شده است منابع درآمدي الزم به صورت ثابت هم اکنون موجود است. است
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در ادامه مقاله، به بحث و بررسی در خصوص مبانی نظري  .تاثیر اساسی خواهد داشت جغرافیاییشهري با معیارهاي عدالت 

  .شود توابع مذکور پرداخته می) تخمین یا تولید(رآورد این توابع، ماهیت و کاربرد آنها در رتبه بندي طرح هاي شهري و نحوه ب

  پیشینه و مبانی نظري: رفاه اجتماعی توابع. 2- 2

مبدا موضوعی بحث توابع رفاه اجتماعی، مساله نحوه قضاوت در مورد سطح رفاه و مطلوبیت کلی در سطح جامعه 

و قابل مقایسه بنا شد و نتیجه  20بین فردي مقداريهاي  براساس فرض رجحان )1920( 19پیگو اقتصاد رفاه سنتینظریه . است

در ادامه و با تشکیک در امکان محاسبه مقداري و  .آن، افزایش رفاه اجتماعی در اثر اتخاذ سیاستهاي اقتصادي عقالیی بود

سه و عدم امکان مقای 22اي رجحان هاي رتبه بر مبتنی) 1932( 21هاي افراد با یکدیگر، نظریه رابینس مقایسه رجحان

پیشرفت به معناي به افزایش رفاه حداقل یک ( 23پارتوییکارآیی این دیدگاه، مبتنی بر نظریه . هاي افراد مطرح گردید رجحان

نمود، چرا که  رهیافتی کاربردي در سیاستگذاري اقتصادي ارائه نمیاین نگاه  .بیان شد) نفر، بدون کاهش رفاه هیچ کس دیگر

اي دیگر  اي و کاهش وضعیت عده شود، مگر اینکه باعث بهبود وضعیت رفاهی عده نمی به طور عمومی هیچ سیاستی اتخاذ

اي دیگر  در واقع سیاستهاي اقتصادي در شکل عمومی خود، موجب منفعتی براي یک عده و از دست رفتن منافع عده. شود می

به  -در رهیافت اول. علمی شکل گرفت، دو رهیافت این تعارضدر پاسخ به  ).The New Palgrave, 1988, p418(شود  می

با معرفی برخی معیارها، الگویی براي ) 1941( 26و شیتوسکی) 1940( 25، هیکس)1939( 24پیشگامی افرادي از جمله کالدور

رهیافت دوم، معرفی مفهومی با عنوان تابع . جبران زیان آسیب دیدگان سیاستهاي اقتصادي از محل منافع برندگان ارائه شد

این تابع، محتوي برخی معیارهاي هنجاري و اخالقی . بود )1947( 28و ساموئلسن )1938( 27ماعی توسط برگسونرفاه اجت

هاي اجتماعی مختلف است و با تغییر هنجارهاي مذکور، انواع مختلف توابع رفاه اجتماعی  براي توضیح و مقایسه وضعیت

گردد  آیی پارتویی، تابع رفاه اجتماعی پارتویی تعریف میشوند؛ به عنوان مثال در صورت لحاظ شرایط خاص کار تعریف می

  ). منبع همان(

  

هاي تک تک افراد جامعه  ساموئلسن، رفاه اجتماعی به عنوان تابعی از مطلوبیت -اجتماعی برگسون) یا رفاه(در تابع مطلوبیت 

  :شود در نظر گرفته می) 1(به شکل معادله 

�� = �(��, ��,

 هاي مربوط به افراد جامعه هستند ها، مطلوبیت ��رفاه یا مطلوبیت کل اجتماع و  ��که در آن، 

)Suzumura&Xu, 2003 .(شود، چگونگی تصریح شکل تابعی  آنچه باعث تفاوت در توابع رفاه اجتماعی می) شکل و

در تبیین . گیرندگان و سیاستگذاران قرار دارد تصمیمهاي هنجاري و ایدئولوژي  تاثیر دیدگاهاست که تحت ) �خصوصیات 

متکی به  ،دیدگاه اول: دو دیدگاه حدي مطرح است) �یعنی تصریح (هاي افراد  نحوه تبعیت مقدار رفاه اجتماعی از مطلوبیت

تواند عامل  ف متولد شدن در یک خانواده فقیر یا غنی نمیاند که صر طرفداران این دیدگاه بر این عقیده .است 29نظریه بتنام

  :براین اساس، تابع رفاه اجتماعی تابعی خطی از مجموع توابع مطلوبیت افراد است. فقر یا غنا در آینده باشد

�� = �� + �� +
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 ،دیدگاه دوم. مختلف، به لحاظ اجتماعی تفاوتی نخواهد داشتبدین ترتیب تغییر در مطلوبیت افراد یا گروه هاي 

وضعیتی بهتر از وضعیت فقیرترین  -به طور کلی - طرفداران این دیدگاه معتقدند جامعه. مطرح می شود 30رالزبراساس نظریه 

یشینه کردن تابع در این نظریه حداکثر کردن رفاه اجتماعی به معناي ب. ندارد )دارنده پایین ترین سطح رفاه( فرد خود

  :مطلوبیت فقیرترین فرد است

�� = ���(��) 

عرب مازار و باجالن، (فقیرترین فرد جامعه دانسته می شود ) یا رفاه(در واقع سطح رفاه اجتماعی، برابر با سطح مطلوبیت 

(جانشین کامل یکدیگر هستند در دیدگاه اول، مطلوبیت هاي افراد ). 1387
���

���
= در حالیکه مبتنی بر دیدگاه دوم در هر ) 1

(هاي فردي تحت هیچ شرایطی جانشین نخواهند شد  سطحی از رفاه اجتماعی، رجحان
���

���
= دیدگاه   .)2002نیکلسون، ( )0

در این صورت، تابع رفاه . بین یک و صفر است بینابین در این ارتباط، تعریف تابع رفاه اجتماعی با لحاظ نرخ جانشینی

  :شود داگالس تصریح می -اجتماعی به شکل کاب

�� = ��
�. ��

�
…

  

(براین اساس افزایش رفاه هریک از افراد جامعه، باعث افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد 
���

���
≥ ارتقاء ، لکن میزان تاثیر )0

هاي هنجاري مختلف، به  باشد؛ پارامترهایی که مبتنی بر دیدگاه تناسب با پارامتر تعریف شده متفاوت میرفاهی هریک، م

در پارادایم اقتصاد رفاه متعارف، با لحاظ مقادیر باالتر براي پارامترهاي . )منبع همان( هاي مختلف قابل تعریف هستند گونه

شود، زیرا  میزان تاثیر افزایش رفاه آنها در رفاه اجتماعی کل باالتر در نظر گرفته میمتعلق به افراد فقیرتر،  )...و  α ،β ،γ(توانی 

فرض می شود مطلوبیت نهایی مصرف یا درآمد افراد فقیر بیشتر از افراد غنی است؛ لذا با افزایش مطلوبیت افراد فقیر، 

  ).1389عبدلی و شیردل، (یابد  سبت بیشتري افزایش مینیز به ن) یا رفاه اجتماعی(مطلوبیت کل جامعه 

  

اند که یکی  ساموئلسن، الگوهاي دیگري نیز براي تعیین سطح رفاه اجتماعی مطرح شده - عالوه بر تابع رفاه اجتماعی برگسون

د ناخالص داخلی یعنی تولی(وي با لحاظ دو شاخص اقتصادي اساسی . از معروفترین آنها، تابع رفاه اجتماعی آمارتیاسن است

  :کند تابع نهایی براي محاسبه رفاه اجتماعی را به شکل زیر معرفی می) سرانه و ضریب جینی

SW = GDP��. (1

  

  

تفاوت اساسی تابع ). Atkinson, 1999(به ترتیب درآمد سرانه و ضریب جینی هستند  � و ���DPدر معادله فوق، 

  . هاي فردي و سطح اجتماعی آنهاست) رجحان(آمارتیاسن با گروه توابع قبل، عدم ایجاد ارتباط بین سطح مطلوبیت 

  ریزي و اقتصاد شهري در برنامه مطالعات کاربردي: تابع رفاه اجتماعی. 3- 2

عیت رفاهی جامعه، موجب تاکید بر در چارچوب مبانی نظري فوق، اهمیت سیاستگذاري اقتصادي و نقش آن در وض

) برآورد(در همین راستا تحقیقات فراوانی به منظور طراحی و تولید . ه استمطالعات کاربردي در حوزه توابع رفاه اجتماعی شد

  .توابع رفاه اجتماعی در ایران و سایر کشورهاي جهان انجام شده است

مقایسه نحوه شکل گیري تقاضا براي کاالهاي عمومی در شهرها و  اي به منظور در مطالعه) 1991( 32آمواکوو  31مک میالن

در شهرها و روستاهاي مورد نظر در  یا، به تخمین تابع رفاه اجتماعیروستاها و ارائه مقایسه اي بین کشورهاي انگلیس و استرال

                                                        
30

 Rawls 
31

 McMillan 
32
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به شکل زیر تصریح  )شکل ترانسلوگبه (فردي  در مطالعه آنها، تابع مطلوبیت غیر مستقیم. اند دو کشور مورد مطالعه پرداخته

  :شده است

��� =

��که در آن، 
�

براین اساس، ضمن تخمین پارامترهاي معادله فوق، با استفاده . ام از کل مخارج �عبارت است از سهم کاالي  �

رهیافت مورد ). McMillan&Amoako, 1991(توابع تقاضا براي کاالهاي عمومی برآورد شده است ) Roy( روياز اتحاد 

هاي افراد  در عدم لحاظ تفاوت بین مطلوبیت -استفاده در برخورد با این تابع رفاه اجتماعی، کمابیش مبتنی بر رهیافت بنتهامی

مبتنی بر توجیه راي دهنده میانی قابل قبول  این ساده سازياما . است در شهرها و روستاهاي مورد مطالعهو اقشار مختلف 

در مقایسه کشش قیمتی تقاضاي برآورد شده براي شهرهاي مرکزي و حواشی نیست، چراکه براساس نتایج همین پژوهش، 

تفاوت در دهنده  شود که خود نشان تفاوت زیادي مشاهده می -در خصوص برخی کاالهاي عمومی محلی مورد مطالعه -شهرها

هاي  این امر موید لزوم لحاظ تفاوت. استم با لحاظ تمایز در محالت مختلف دست ک هاي افراد و اقشار مختلف رجحان

  . مطلوبیتی بین افراد در تصریح و برآورد تابع رفاه اجتماعی است

، ضمن معرفی ل و نقل شهريهاي حم انواع سرویس هاي بهینه براي اي با هدف تعیین قیمت در مطالعه) 1992( 33نوالن    

و لحاظ مقدار استفاده از انواع خدمات حمل و نقل  ههاي تک تک افراد جامع تابع رفاه اجتماعی به صورت تابعی از مطلوبیت

��(توسط فرد 
�z(و سایر کاالهاي مصرفی ) �X(حمل و نقل در شهر  هریک از خدماتسطح کل تولید  ،)�

به عنوان عناصر ) �

را با حداکثرسازي تابع رفاه اجتماعی و نیز قیود ) �P(هاي بهینه  ، نحوه تعیین قیمت)��(سطح مطلوبیت افراد تعیین کننده 

  :ه معرفی شده مورد تحلیل قرار داده استبودج

Max     W = W�U

Subject to           

��� � ����

�

+

  

هاي افراد  سازي فوق و با فرض یکسان بودن تاثر تابع رفاه اجتماعی از مطلوبیت براساس شرط مرتبه اول در بهینه

��(مختلف 
���� = ��

، سطح قیمت بهینه براي انواع خدمات حمل و نقل شهري براي تمامی افراد قابل تعیین )����

تابع رفاه اجتماعی، موجب بروز تفاوت در خواهد بود؛ لکن لحاظ تفاوت در توابع مطلوبیت فردي و نیز نرخ تاثیر تغییر آن در 

نتیجه این مطالعه، لزوم تصریح . )Nowlan, 1992( شدخواهد  -در ارتباط با هریک از استفاده کنندگان -قیمت هاي خدمات

 . مختلف است) و یا اقشار(هاي خدمات حمل و نقل براي افراد  تابع رفاه اجتماعی جهت تعیین سطوح بهینه قیمت

. ندا در زمان اوج تردد انجام داده) ترافیک(اي به منظور بررسی اثرات رفاهی مالیات بر تراکم  مطالعه) 2001( 35و بنتو 34پرري

، لحاظ فرض ثابت بودن این محققین. هاي فردي لحاظ شده است رفاه اجتماعی به شکل حاصل جمع مطلوبیتدر این مطالعه 

آنها پیش بینی . اند توابع مطلوبیت فردي و اثرات یکسان آنها در تابع رفاه اجتماعی را قیدي غیر واقعی و منحرف کننده دانسته

براي اقشار کم درآمدتر، باالتر  مورد نظر سیاست مالیاتی اه اجتماعی مناسب، اثرات رفاهیاند در صورت تصریح تابع رف کرده

  ).Parry&Bento, 2001(بود خواهد 
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در تخمین تابع رفاه اجتماعی ) پرسشنامه(اطالعات تجربی اي به امکان سنجی نظري استفاده از  در مطالعه) 2006( 36بارت

کاربردي، قابلیت کاربرد الگوي فوق در برآورد تابع رفاه اجتماعی با وجود امکان بروز نتیجه این مطالعه . پرداخته است

گیري، احتمال خطاي تصریح،  مشکالتی از جمله کم بودن پاسخ هاي قابل استفاده براي تخمین کارآي پارامترها، خطاي اندازه

  ).Burt, 2006(بوده است  - ...احتمال نقض فروض تخمین و 

در این مطالعه، کسري رفاه . اند به تحلیل اثرات رفاهی تخصیص نابهینه بودجه عمومی پرداخته) 2011( 38و تیور 37بن دیوید

جهت تخصیص بودجه در  گیري از تابع تقاضاي کل براي کاالهاي عمومی اجتماعی ناشی از ناتوانی دولت در شناسایی و بهره

مبتنی بر رفاه   هاي موجود در محاسبه تابع تقاضاي کل اما نویسندگان مقاله به دشواري ؛بخش عمومی بررسی شده است

  ).Ben-David&Tavor, 2011(اند  اجتماعی ناشی از مصرف کاالي عمومی تاکید کرده

لعه که در در این مطا. اند پرداخته 1383تا  1370به بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی در دوره ) 1385(صیادزاده و احمدي 

آن از تابع آمارتیاسن به عنوان شاخص رفاه اجتماعی استفاده شده است، این نتیجه حاصل شده که سطح رفاه اجتماعی کشور 

بررسی و تخمین اي به  در مطالعه) 1386(مجتهد و احمدیان  ).1385صیادزاده و احمدي، (در دوره مذکور افزایش یافته است 

در کشور ) اجتماعی(بر رفاه کل ) شامل مالیات بر مصرف، مالیات بر دستمزد و مالیات بر واردات( اثرات انواع الگوهاي مالیاتی

عرب مازار و  ).1386مجتهد و احمدیان، (ل رفاه کل در نظر گرفته شده است در این مطالعه، مصرف کل معاد. اند پرداخته

بهینه مالیات بر کاال و خدمات در ایران، با تصریح تابع رفاه هاي  نیز در مطالعه خود به منظور تعیین نرخ) 1387(باجالن 

اند که  ساموئلسن و وارد نمودن شاخص گریز از نابرابري اجتماعی در آن به این نتیجه دست یافته -اجتماعی در شکل برگسون

به دست  )واحد(صورت یکه به هاي مالیاتی بهینه  در صورتی که شاخص گریز از نابرابري برابر صفر در نظر گرفته شود، نرخ

ها متفاوت بوده و در مورد کاالهایی  د، این نرخشاخص مذکور لحاظ شومقادیر بزرگتر از صفر براي خواهد آمد و در صورتیکه 

 ).1387عرب مازار و باجالن، (که مصرف بیشتري در اقشار کمتر درآمدتر دارند، نرخ هاي مالیاتی بهینه پایین تر خواهند بود 

زاهدي ( اند کردهاز شاخص توسعه به عنوان جایگزین رفاه اجتماعی استفاده شده خود در مطالعه ) 1388(همکارانش  زاهدي و

. هاي کشور انجام داده اند هاي رفاهی در استان اي به منظور تعیین وزن مطالعه) 1389(عبدلی و شیردل  ).1388و همکاران، 

در نهایت . ساموئلسن و به صورت جمع و جدایی پذیر تصریح شده است - گسوندر این پژوهش، تابع رفاه اجتماعی در شکل بر

. هاي رفاهی هریک از استانهاي کشور محاسبه شده است ، وزن)یا درآمد(مصرف  با فرض ثابت بودن کشش مطلوبیت نهایی

عبدلی و (است ) وردر کل کش(هاي بیشتر، نشان دهنده لزوم تخصیص منابع بیشتر جهت حداکثرسازي رفاه اجتماعی  وزن

  ).1389شیردل، 

  

اي، مطالعه عبدالملکی  ریزي منطقه مهمترین مطالعه در ارتباط با برآورد توابع رفاه اجتماعی و توجه به نقش آن در برنامه

بهداشت، آموزش، خدمات آب، انرژي، ارتباطات مجازي و (در مطالعه مذکور در بخش توسعه خدمات عمومی . است) 1387(

در این الگو تابع رفاه . ارائه شده است -مبتنی بر تابع رفاه اجتماعی روستایی در استان -الگویی براي اولویت بندي روستاها) راه

به  نیز هر روستا) رفاه(اجتماعی به عنوان تابعی از توابع مطلوبیت روستاهاي استان در نظر گرفته شده است و تابع مطلوبیت 

با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با اهالی تصریح و پارامترهاي آن ) و کشش جانشینی صفر با ضرایب ثابت(صورت لئونتیف 

با لحاظ ضرایبی براي هریک ) روستایی(تابع رفاه اجتماعی به صورت مجموع توابع مطلوبیت فردي . روستاها برآورد شده است

نسبت عکس با میزان هزینه هاي خدمات رسانی  که نسبت مستقیم با جمعیت و سطح مطلوبیت خدمات براي اهالی روستا و(

در این الگو میزان تاثیر هریک از خدمات رفاهی فوق الذکر براي هر . بیان گردیده است) و سطح برخورداري فعلی روستا دارد

                                                        
36

 Burt 
37

 Ben-David 
38

 Tavor 
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) عیبه لحاظ موضوعی و موض(هاي توسعه روستایی  روستا در سطح رفاه اجتماعی روستایی استان تعیین و براساس آن پروژه

  ).1387عبدالملکی، (شوند  بندي می رتبه

به طور کلی در داخل کشور مطالعه نظري یا کاربردي قابل توجهی در ارتباط با توابع رفاه اجتماعی شهري و نحوه 

در قسمت بعد، اصول و فرآیند طراحی و برآورد تابع رفاه اجتماعی در یک شهر نوعی مورد بحث . برآورد آن انجام نشده است

  . ر گرفته استقرا

   و فرآیند طراحی و برآورد تابع رفاه اجتماعی شهري؛ اصول.1

. کمتر مورد توجه قرار گرفته است - به خصوص در داخل کشور -در حوزه مسائل اقتصاد شهريرفاه اجتماعی کاربرد توابع     

و نواحی  )ها پروژه( ها منابع به بخشفقدان چنین توابعی در شهرهاي کشور، موجب نابهینگی در تخصیص این در حالیست که 

بدین لحاظ تولید این توابع، موجب بهبود . گردد مختلف شهر و نیز بروز بی عدالتی در توزیع خدمات و امکانات می) محله هاي(

گیري شاید بتوان  هاي توسعه شهري خواهد گردید و با اندکی سخت ریزي و تعریف طرح رویکردها در سیاستگذاري، برنامه

در ادامه این مقاله و در این  .رگونه معرفی و اجراي پروژه شهري بدون آن را فاقد وجاهت اقتصادي و اجتماعی دانسته

و مبتنی  هاي پیشین ارائه شده در قسمت قسمت، براساس ادبیات علمی، مبانی نظري و پیشینه مطالعات و تحقیقات کاربردي

الگویی به منظور طراحی و برآورد این توابع در  - معیارهاي اسالمی و بومی براساس -توابع رفاه اجتماعی استخراج بر اصول

بدین منظور ضمن تبیین فرآیند نظري و عملیاتی استخراج این توابع، نحوه کاربست آنها در  .گردد شهرهاي کشور ارائه می

  . اقتصادي شهري نیز تشریح می شود ریزي برنامه

  عمومی ساختار: شهري رفاه اجتماعی تابع. 1- 3

چارچوب زیر تبیین توان در  را می -ساموئلسن -مبتنی بر الگوي عمومی برگسون -رفاه اجتماعی شهريساختار عمومی توابع 

  :نمود

  :شود براساس مبانی نظري، توابع رفاه اجتماعی در راستاي اهداف ذیل طراحی می :هدف) الف

  هاي مقطعی و زمانی؛  تعیین سطح رفاه اجتماعی و ارائه مقایسه. 1- الف

  ؛هاي اقتصادي ها و پروژه تحلیل اثرات رفاهی سیاستها، برنامه. 2- الف

محدوده قانونی یا (تابع رفاه اجتماعی شهري، سطح و تغییرات رفاه اجتماعی را در محدوده شهر  :محدوده فضایی) ب

جهت حداکثرسازي کارآیی، شهر در قالب افرازهاي دهد؛ به  مورد مطالعه قرار می) بنا به تعریف سیاستگذار -محدوده اقتصادي

تواند براساس عملکرد صورت گیرد و یا در شکل تقسیمات فضایی  این ناحیه بندي می. شود جغرافیایی خاص تقسیم می

با تعمیق تقسیم ). هاي مساوي هاي طولی و عرضی، در قالب چهارضلعی مانند بلوك بندي(مساوي در نظر گرفته شود 

 �با متغیر ) نواحی یا افرازهاي جغرافیایی(در این مدل مناطق  .مذکور، کارآیی تابع تولید شده افزایش خواهد یافتهاي  بندي

  :تعداد نشانگر تعداد افرازهاي جغرافیایی در محدوده شهر است �. معرفی می شوند

� = 1, 2, 3 … , � 

تغییر دو دسته متغیر به صورت تابعی غیرمستقیم از  رفاه اجتماعی ):متغیرهاي وضعیت و کنترل( محدوده موضوعی) ج 

شوند؛ هر چند مقادیر آنها ممکن است در چارچوب  که معموال به صورت برونزا تعیین می :متغیرهاي وضعیت. 1-ج: می شود

به این متغیرها براي محاسبه و  يمقادیرنسبت . شودمدلهاي بزرگ تر تعیین  قالبیک دستگاه رفتاري سازگار و درونزا در 

ابع وورود این متغیرها به تابع رفاه اجتماعی، به صورت غیر مستقیم و از طریق ت .تعیین کمی سطح رفاه اجتماعی ضروري است

 به فرد متغیرهاي وضعیت مربوط. مقادیر این متغیرها در خصوص افراد مختلف متفاوت است. فردي است) رجحان(مطلوبیت 

h  ام به صورتC�
متغیرهاي . 2-ج. است �Cبه صورت متغیر وضعیت،  Mنمایش داده می شود که نمایش برداري آن براي  �



10 
 

در واقع سیاستگذار اقتصاد شهري  .شود یا متغیرهاي سیاستی، که تغییر در آنها موجب تاثیر بر سطح رفاه اجتماعی می :کنترل

کاربرد این دسته از  .دهد سطح رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می - واسطه طراحی پروژه به -با تعیین مقادیر این متغیرها

این متغیرها الزم است به منظور نمایندگی از . استدر شهر متغیرها، ارزیابی رفاهی سیاستها، برنامه ها و پروژه هاي اقتصادي 

به تابع رفاه اجتماعی، به صورت غیر مستقیم و از  نیز ورود این متغیرها .دنمورد نظر، قابلیت کمی شدن را داشته باش هاي پروژه

�Xام به صورت  hمتغیرهاي کنترل مربوط به فرد  .فردي است) رجحان(ابع مطلوبیت وطریق ت
همچنین  .شود نمایش داده می �

���ام با جمله  ℎام شهري بر فرد  � ام در ناحیه �تاثیر پروژه 
) ��P(این متغیر، تابع پروژه مورد نظر . شود نشان داده می �

  :براین مبنا. است

���
� = ���

� (���) 

  

رسد، به  برداري می ام به بهره �ام که در ناحیه  � هر فرد از پروژه) برداري هبهر(براساس معادله فوق، میزان استفاده 

  . گردد تابعی شخصی مطرح می صورت

هاي فردي  هاي اقتصاد شهري، توابع مطلوبیت یا رجحان در تحلیل اثرات رفاهی طرح اجزاء ترینخرد :هاي فردي رجحان) د

هایی براي تولید توابع رفاه اجتماعی عمل می  این توابع تحت تاثیر متغیرهاي وضعیت و کنترل بوده، به صورت واسطه. هستند

ساختار عمومی . ندشو نمایش داده می �� ه صورت یکه تعریف و با عبارتهاي فردي، در ارتباط با هر فرد ب توابع رجحان. کنند

  :هاي فردي به صورت زیر است توابع رجحان

�� = ���
���

���
�� ≥ 0

متغیرهاي کنترل ) تحت تاثیر متغیرهاي وضعیت شخصی، ثانیا) ، میزان مطلوبیت هر فرد اوال12براساس معادله 

متغیرهاي کنترل در سایر نواحی ) ناحیه شهري محل سکونت و ثالثادر ) معادل اثرات فردي پروژه هاي اقتصادي شهري(

فزایش هریک موجب باال رفتن سطح ، ا)goods(با لحاظ متغیرهاي سه گانه فوق به عنوان کاالهاي خوب . شهري است

هاي اقتصاد شهري در سایر نواحی، دو  در توضیح علت افزایش مطلوبیت فرد در نتیجه اجراي طرح. گردد مطلوبیت فرد می

مطلوبیت ) افراد از امکانات، زیرساختها و خدمات موجود در سایر نواحی شهري و ب استفاده) الف: توان اقامه نمود دلیل می

که می تواند بر مبناي بهبود وضعیت زیرساختها یا خدمات در نواحی مختلف صورت (هروندان و تاثیر تاثر مثبت آنها متقاطع ش

  ).گیرد

در  - اي هاي ناحیه با عنوان رجحان - اي پیش از تولید تابع رفاه اجتماعی شهر، توابع رفاه واسطه :اي هاي ناحیه رجحان) ه

این توابع، واسط بین رجحان خرد فردي و . شوند تعریف می) تعریف شده در سطح شهرافرازهاي جغرافیایی (سطح نواحی 

اي، وجود  ناحیه) یا رجحان هاي(فرض مبنایی در تصریح و تولید توابع رفاه . رجحان کالن اجتماعی در سطح شهر هستند

در سطح ) افراد مختلف(اي خرد ه این بدان معناست که نقش رجحان. هاي فضایی در تجمیع اثرات رفاهی خرد است تفاوت

بندي در نظریه اقتصاد شهري  حقیقت این موضوع از مبحث منطقه. رفاه اجتماعی کل، به ناحیه یا محله سکونت وابستگی دارد

هاي رفتاري و ترجیحات کمابیش یکسان در  شود افراد با ویژگی در مبحث مذکور، بیان می. نیز قابل برداشت) 2003اسلیوان، (

هاي اجتماعی و اقتصادي بسته به نوع نواحی مسکونی قابل  یابند و بدین جهت برخی ویژگی مختلف شهر سکونت مینواحی 

  :توان در ساختار کلی زیر بیان نمود اي را می توابع رجحان هاي ناحیه. تقسیم و دسته بندي هستند

�� = ��(��
�, ��

�

��که در آن، 
  . تعداد افراد ساکن در ناحیه مذکور است �و  �ها توابع رجحان فردي ساکنان ناحیه  �
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براساس مقدمات فوق، . اکنون تابع رفاه اجتماعی شهر قابل تبیین است ):شهر رفاه اجتماعیتابع (هاي شهري  رجحان) و

) در سطح اول(هاي فردي  اي و تابعی غیر مستقیم از رجحان هاي ناحیه تابع رفاه اجتماعی شهر به عنوان تابعی مستقیم از رفاه

  :شود تعریف می) در سطح دوم(هاي فردي  و متغیرهاي وضعیت و کنترل موثر بر رجحان

� = �(��, ��,

براین اساس هر . هاي اقتصادي و رفاهی در سطح شهر است متاثر از پروژه) در سطح سوم(اي دیگر  این تابع با واسطه

، بر رفاه اجتماعی شهر )مرتبه دوم(اي  هاي ناحیه و رجحان) مرتبه اول(هاي فردي  پروژه شهري، از طریق اثر گذاري بر رجحان

هاي شهري به لحاظ میزان  براین اساس در صورت تصریح و برآورد تابع رفاه اجتماعی شهر، تمامی طرح. اثر می گذارند

  :بدین لحاظ در صورتی که. شوند اثرگذاري بر سطح رفاه اجتماعی اولویت بندي می

��
����

� > ���

شود، موجد اثر  ام اجرا می � ام که در ناحیه � شود، در مقایسه با پروژه ام اجرا می �ام که در ناحیه شهري  �پروژه 

  . 39رفاهی بیشتري براي کل شهر بوده، از اولویت باالتري برخوردار خواهد بود

  کاربردي در برآورد تابع رفاه اجتماعی باحثیم. 2- 3

هاي شهري مطرح  ریزي و تعریف پروژه ساختار کلی تابع رفاه اجتماعی شهري و کاربرد آن در برنامهدر قسمت قبل، 

مواردي از جمله چگونگی تولید شاخص . مواجه است یهای دشواريابهامات و با  اما در عمل تولید و برآورد این تابع. گردید

���( ها  تصریح و برآورد توابع بهره برداري شخصی از پروژه ،)���(هاي اقتصاد شهري  عملیاتی پروژه
، تصریح و برآورد توابع )�

و تصریح و برآورد تابع نهایی رفاه اجتماعی شهر ) ��(اي  هاي ناحیه ، تصریح و برآورد توابع رجحان)��(هاي فردي  رجحان

  .مهم در این حوزه هستندمله مسائل از ج) �(

در این ارتباط، دو . انتخاب رویکرد مناسب و پاسخگویی به سواالت مذکور، اولین گام در تولید تابع رفاه اجتماعی شهري است

میسر  تولید یک تابع رفاه اجتماعی کامل و بدون نقص در میان مدت :خودداري از مطلق انگاري) الف: مالحظه مهم وجود دارد

هاي موجود در محاسبه ضرایب و پارامترهاي مورد نیاز به عالوه تغییرات نسبتا دائمی در ساختار  شناخت پیچیدگی. نیست

باعث بروز دشواري جدي در تولید تابعی ) و به تبع آن دگرگونی در شکل توابع رفاهی(حقیقی رفتارهاي فردي و اجتماعی 

بایست در انتظار تحقق چنین  استگذاري و مدیریت شهري نمیضمن علم به این موضوع، نظام سی. بدون نقص می گردد

به این لحاظ می بایست فرآیند طراحی با معرفی و . آلی، این ابزار مهم را از نظام تصمیم گیري خود خارج کند وضعیت ایده

) ؛ بریج فراهم گردداز توابع مذکور آغاز و در طی زمان شرایط تکامل آن به تد -ولو ساده و ناقص -هاي اولیه بررسی حالت

براساس آنچه در مبانی نظریه توابع رفاه اجتماعی مطرح گردید، بخش قابل  :تاکید بر خصوصیات و معیارهاي بومی و اسالمی

کابردي توابع رفاه اجتماعی تحت تاثیر ایدئولوژي ها، هنجارها و به طور کلی مکاتب اعتقادي  - توجهی از ساختار و تصریح کمی

بایست در ارائه قواعد کلی و نیز تبیین خصوصیات جزئی مورد نیاز  براین اساس می. شود ع طراحی و معرفی میو رفتاري جوام

و حتی منطقه و شهر مورد  -در تولید این توابع، به مبانی اقتصاد اسالمی و محیط فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی کشور

  . توجه شود - مطالعه

این پاسخ ها مسیر را براي تولید اولین نسل از توابع رفاه . شود ور ارائه میدر ادامه پاسخ هایی براي سواالت مذک

در ارائه این پاسخ ها تالش شده است عالوه بر ابتناء بر مبانی  .کند اجتماعی در شهرهاي کشور تا حد زیادي مشخص می

  . اقتصاد اسالمی، در خصوص هر مورد قابلیت کاربرد نیز لحاظ شود

                                                        
39

در واقع فرض می شود . است) منبع تامین مالی براي اجراي طرح(همانگونه که پیشتر گفته شد، در این تحلیل ها فرض بر عدم تاثیر عامل درآمدي   

در واقعیت اولویت بندي طرح هاي اقتصادشهري، مستلزم . اي وجود دارد مدي یکسان و از پیش تعیین شدهبراي همه طرح هاي مورد نظر منبع درآ

  . شود مطالعاتی به منظور تکمیل فرآیند معرفی شده در این پژوهش انجام شود براین اساس پیشنهاد می. لحاظ هر دو اثر درآمدي و رفاهی است
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نقطه شروع در برآورد تابع رفاه اجتماعی، تعیین نحوه بیان  ):���( هاي اقتصاد شهري ملیاتی پروژهتولید شاخص ع) الف

به این . کل پروژه باشد) یا منفعت زایی(این شاخص باید به نوعی نشانگر میزان سودآوري . هاي شهري هستند کمی پروژه

هایی که داراي  در مورد پروژه. درآمدي پروژه استفاده نمودکل جریان ) NPV(توان از شاخص ارزش خالص فعلی  منظور می

تنزیل ) تا پایان عمر مفید آن(برداري از خدمات طرح  کل میزان بهره ارزش پولی...) مانند پارك ها و (منافع عمومی هستند 

نرخ تنزیل در این . قابل محاسبه است "گذاري کاالهاي غیر بازاري قیمت"ارزش پولی مورد نظر با استفاده از روشهاي . شود می

  . گردد تعیین می...) نرخ عمومی بازدهی در بازارهاي مالی اسالمی یا (محاسبه، براساس قواعد اقتصادمالی اسالمی 

���( ها بهره برداري شخصی از پروژه توابعتصریح و برآورد ) ب
ام از پروژه خاص  ℎدهنده سهم فرد  ، نشان11معادله  ):�

میزان تقاضاي هر فرد براي استفاده از خدمات ) بایست اوال می بدین جهت. است 11مساله بعدي، تصریح و برآورد معادله . است

میزان تقاضاي مذکور به منظور لحاظ در تابع مطلوبیت فردي ) هاي قابل تعریف برآورد شود و ثانیا مربوط به هریک از پروژه

براي هر پروژه، از ترکیبی از روش هاي ) یا هر گروه نوعی(براي تعیین میزان تقاضاي هر فرد . ی شودشاخص سازي و کم

و اظهار نظر ) رجحان هاي آشکار شده(، پرسش و مصاحبه مستقیم، مشاهده رفتارها )Benchmarking(تحلیل گروه مرجع 

برداري کمیت نهایی توابع بهره . شود استفاده می) ناسانمشتکل از اقتصاددانان، جامعه شناسان و روانش(هاي کارشناسی  گروه

با استفاده از تکنیک (و برآورد ارزش ریالی خدمت مورد نظر ) شخصی یا نوعی(پس از تعیین مقدار تقاضاي هر فرد  - شخصی

هرچند ممکن است به ( گردد از تقسیم سهم هزینه مذکور در سبد هزینه هاي وي تعیین و محاسبه می -)هاي قیمت گذاري

شود که در نهایت  نسبت گیري باعث نوعی استانداردسازي میاین . )اي توسط مصرف کننده پرداخت نشود صورت واقعی هزینه

  . نماید محاسبات مربوط به سطوح رجحان ها را تسهیل می

کننده میزان تاثیر هریک از  بیانکه -)12معادله (این تابع تصریح ): ��( رجحان هاي فردي توابعتصریح و برآورد ) ج

با لحاظ  .در مسیر تولید تابع رفاه اجتماعی شهر اهمیت دارد - متغیرها بر مطلوبیت فرد در سطح مطلوبیت معین است

میزان تاثیر هریک از متغیرهاي مذکور ) طبق آنچه در بند قبل گفته شد(متغیرهاي وضعیت و کنترل در شکل استاندارد شده 

در این ارتباط الزم است اصول و . یت فرد و نیز نرخ جانشینی آنها از طریق پرسشنامه قابل محاسبه خواهد بوددر سطح مطلوب

   . 40قواعد طراحی پرسشنامه رعایت گردد

اولین مساله در مقایسه  :)�(و تابع نهایی رفاه اجتماعی شهر  )��(اي  هاي ناحیه رجحان توابعتصریح و برآورد ) د

در این ارتباط نرخ  .کند بروز می )14معادله ( اي هاي ناحیه ها، در تولید توابع رجحانرجحان هاي فردي و وزن دهی به آن

همچنین تابع رفاه اجتماعی نهایی نیز به عنوان تابعی از . هاي فردي از اهمیت باالیی برخوردار است جانشینی بین رجحان

در این خصوص نیز تصریح شکل ریاضی و برآورد پارامترها ضروریست و ). 15معادله (ناحیه اي تعریف شده است رجحان هاي 

در این حوزه با توجه به اینکه هر نوع . یابد اي اهمیت می هاي بین ناحیه مالحظات مربوط به ضرایب و نرخ جانشینی رجحان

به . گیري اهمیت دارد گردد، رعایت قاعده عدالت در تصمیم اي افراد میه ها و رجحان تصمیم، موجب نوعی مبادله بین مطلوبیت

د توابع فوق همین جهت در قسمت بعد ضمن بیان مبناي عدالت در اندیشه اقتصادي اسالمی، معیارها و قواعد تصریح و برآور

 . گردد الذکر تشریح می

  

                                                        
40

با استفاده از پرسشنامه، توابع مطلوبیت فردي را براي برخی خانوارهاي شهري و روستایی در شهرها و روستاهاي منتخب در ) 1387(عبدالملکی   

د توابع براي برآور -به منظور مطالعه اصول طراحی پرسشنامه. وي توابع مذکور را به شکل لئونتیف در نظر گرفته است. استان زنجان برآورد نموده است

  . مراجعه کنید) Burt, 2006(به مطالعه مذکور و نیز مطالعه بارت  -مطلوبیت
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اي و  هاي ناحیه تصریح و برآورد رجحان؛ قواعد مبنایی در نظریه اقتصاد اسالمی عدالت توزیعی در. 4- 3

  شهري

به منظور ارائه پاسخ هایی مناسب به ). 1382عبدالملکی، (از اهداف میانی مکتب و نظام اقتصادي اسالم، تحقق عدالت است 

تصاد سواالت مطرح شده در تولید و برآورد توابع رفاه اجتماعی شهري، مفهوم عدالت اقتصادي و رهیافت کلی آن در حوزه اق

  . شهري و منطقه اي ارائه می شود

شود  دانسته اند به سادگی چنین برداشت می "اعطاء کل ذي حق حقه"که عدل را مساوي ) علیه السالم(از کالم حضرت امیر 

که مبناي اجراي عدالت مستلزم شناسایی درست حقوق و صاحبان آنها و در ادامه، واگذاري حقوق هریک از صاحبان حق به 

براین اساس شناسایی و اجراي عدالت اقتصادي به عنوان یکی از مفاهیم موصوف عدالت، ). Abdolmaleki, 2006(است آنان 

در یک تقسیم بندي . مستلزم شناخت حقوق اقتصادي و صاحبان این حقوق و بررسی نحوه و شرایط واگذاري این حقوق است

موجوداتی که داراي ارزش ذاتی، کمیاب و (اموال ) الف: یم نمودکلی، می توان صاحبان حقوق اقتصادي را به دو دسته تقس

که به سبب آن مستحق تی الهی شانیفارغ از جنبه تولید کننده بودن او و صرفا به جهت داشتن (انسانها ) و ب) مفید هستند

عدالت و متعلق حق و مبتنی برداشت از مفهوم این برمبناي  ).1382عبدالملکی، ) (شوند مندي از مجموعه اي از مزایا می بهره

در خصوص توزیع پس از تولید در مکتب اقتصادي ) ره( 42و دیدگاه شهید صدر) ره( 41بر نظریه حقوق طبیعی شهید مطهري

عدالت اقتصادي به اعتبار انواع صاحبان . پرداخت حقوق اقتصادي به صاحبان آنها"عدالت اقتصادي عبارت است از اسالم، 

) پرداخت حقوق اقتصادي انسانها(و عدالت توزیعی ) پرداخت حقوق اقتصادي اموال(لت تخصیصی ، به دو بخش عدا حقوق

،  بهره برداري از اموال در چارچوب قاعده حفظ ماهیت قوامی آن براي فرد و جامعه و به صورتیکه حداکثر تولید. شود تقسیم می

، با رعایت  و توزیع اموال طبیعی و تولید شده بین انسانها زایش و رشد را داشته باشد، الزمه اجراي عدالت اقتصادي تخصیصی

 "43حقوق ایجاد شده ناشی از کار، مالکیت اصل و رعایت قاعده نیاز اولیه، شرط الزم براي اجراي عدالت اقتصادي توزیعی است

  ). 1388عبدالملکی و داوري، (

اي و  مطرح شده در خصوص نحوه تصریح توابع رفاه ناحیه سوالدر پاسخ به  - دیدگاه فوق -بر مبناي نظریه عدالت اقتصادي

مربوط به تامین رفاه ) ضابطه اول: شوند توان اینگونه استنتاج نمود که توابع فوق با دو ضابطه تعریف می می رفاه اجتماعی شهر،

اي را تا  رجحان بین ناحیه ضابطه اول، شکل تابع. است یحداقل شرایط مربوط به سطوح رفاهی باالتر از) حداقلی و ضابطه دوم

در این سطح، نرخ جانشینی مطلوبیت  .گیرد در نظر می) ضریب ثابت(مرز برآورده شدن شرایط حداقلی به صورت لئونتیف 

داگالس با  - پس از گذر از شرایط حداقلی، شکل تابع مذکور به صورت کابمبتنی بر ضابطه دوم،  .هاي فردي صفر می باشد

  :آید بیت هاي فردي و نیز لحاظ خصوصیت نزولی بودن نرخ جانشینی در میامکان جانشینی مطلو

��

��� 
�� =

، براساس نظریه عدالت توزیعی در اقتصاد اسالمی، لزوم تامین حداقل سطح رفاهی )17معادله (مبناي ضابطه اول 

 به عنوان سطح ��براین اساس در صورتیکه . براي همه انسان هاست، ولو اینکه نه داراي توان کار باشند و نه صاحب سرمایه

معادل رفاه پایین ترین نفر خواهد بود؛ اما پس از عبور از این ...) ناحیه یا (حداقل رفاه تعیین شود، تا تحقق آن رفاه جامعه 

اي،  بدین جهت در تصریح و برآورد تابع رجحان هاي ناحیه. سطح، جانشینی رفاه افراد ممکن است، لکن با نرخ کاهنده

این سطح در شرایط زمانی و مکانی مختلف متفاوت بوده، توسط گروه . تعیین شود )��( بایست در ابتدا سطح حداقل رفاه می

نیز ) ها ��(محاسبه پارمترها در ضابطه دوم . گردد تعیین می) شامل اقتصاددنان، جامعه شناسان و روانشناسان(کارشناسان 

                                                        
41

  )148، ص 1357مطهري، : (رجوع کنید به  
42

  )1357صدر، : (رجوع کنید به  
43

  )1388عبدالملکی و داوري، : (براي مطالعه تفصیلی، مراجعه کنید به  
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��شود، بدین معنا که براي  براساس قاعده مطلوبیت نهایی نزولی محاسبه می
کوچکتري در نظر گرفته  هاي ��هاي باالتر،  �

  . 45شود استفاده می) 1979(ها، از روش فیشر  ��براین اساس براي محاسبه . 44شود می

بر این مبنا ضوابط تابع رفاه . نهایی رفاه اجتماعی نیز با همان استدالالت صادق است ضوابط فوق، در خصوص تابع

  :اجتماعی شهر عبارت خواهند بود از

�
��� 

�

  

  جمع بندي و پیشنهادات

با هدف حداکثرسازي رفاه اجتماعی شهروندان  -اي اعم از درآمدي و هزینه -ریزي شهري گذاري و برنامه انوع سیاست

اجتماعی ناشی از اجراي یک طرح اقتصادي، توابع رفاه اجتماعی به منظور تحلیل، تصریح و تخمین منافع . شود انجام می

) سوال اول: مطالعه حاضر در پاسخ به دو سوال مهم در حوزه توابع رفاه اجتماعی شهري بدین شرح انجام شد. شوند معرفی می

ناي نظري موضوع، براساس مب) نقش توابع رفاه اجتماعی در تعیین الگوي تخصیص منابع عمومی در شهر چیست؟ سوال دوم

در پاسخ به این سواالت، مبتنی بر شواهد نظري و کاربردي،  ؟و برآورد توابع رفاه اجتماعی شهري چگونه است فرآیند طراحی

 به منظور طراحی و برآورد توابع رفاه اجتماعی شهرهمچنین بیان گردید . ریزي شهري تشریح شد نقش توابع مذکور در برنامه

بایست مواردي از جمله چگونگی تولید  می هاي شهري مقایسه سطوح رفاه و نیز ارزیابی اثرات رفاهی پروژهبا کاربرد تعیین و 

���( ها  برداري شخصی از پروژه تصریح و برآورد توابع بهره ،)���(هاي اقتصاد شهري  شاخص عملیاتی پروژه
، تصریح و برآورد )�

و تصریح و برآورد تابع نهایی رفاه اجتماعی ) ��(اي  هاي ناحیه ورد توابع رجحان، تصریح و برآ)��(هاي فردي  توابع رجحان

استفاده از الگوي محاسبه ارزش خالص فعلی براي محاسبه شاخص عملیاتی پروژه ها، تعیین ارزش . تعیین گردند) �(شهر 

برداري  کاالهاي غیربازاري براي برآورد توابع بهرهگذاري  هاي مختلف با روش هاي قیمت هاي افراد از پروژه پولی بهره برداري

ها، استفاده از متغیرهاي وضعیت و کنترل استاندارد شده در توابع مطلوبیت فردي و در ادامه استفاده از  شخصی از پروژه

اجتماعی نهایی  هاي ناحیه اي و رفاه پرسشنامه براي محاسبه مقادیر این توابع و در نهایت تصریح دو ضابطه اي توابع رجحان

تصریح و  مبتنی بر نظریه عدالت توزیعی اسالمی نتایج تحلیل هاي کاربردي این مطالعه به منظور ارائه الگویی اولیه براي شهر

  . برآورد توابع رفاه اجتماعی شهرهاي کشور است

تخصیص منابع بخش عمومی در  دهی و با توجه به نقش کلیدي توابع رفاه اجتماعی در جهت )الف: شود در پایان پیشنهاد می

هاي  ولو در قالب(نسبت به تولید این توابع   شهرها و تحقق عدالت توزیعی، شهرداري هاي کشور به خصوص در کالن شهرها

به عنوان مثال، تحلیل رفاهی افرادي (ها  سازي در این ارتباط و در گام اول انجام انواعی از ساده. اقدام نمایند) اولیه و ساده

تر روش و  به منظور بررسی دقیق )بمجاز خواهد بود؛ ...) ص و معدود به جاي تخمین توابع مطلوبیت همه افراد جامعه و مشخ

هاي  در مطالعات مذکور انواع روش. تري انجام شود الگوي تصریح و تولید توابع رفاه اجتماعی، مطالعات عمیق و گسترده

 )جطابق و یا عدم تطابق آنها با قواعد اقتصاد اسالمی مورد بررسی قرار گیرد؛ متعارف بررسی و ت سازي مطرح در اقتصاد کمی

وجه دوم تاثیر ) که در این مطالعه صرفا براساس تابع رفاه اجتماعی مطرح شد(هاي شهري  بندي پروژه در مدل اولویت

نیز مورد تحلیل قرار گرفته، ) حن منابع مالی مشخص براي هر طریعنی اثرات درآمدي ناشی از تعیی(سیاستهاي دولت محلی 

  . الگوي جامع تري ارائه گردد
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  )1384میرمعزي، : (براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به. این قاعده در نظریه اقتصاد اسالمی پذیرفته شده است  
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  )1389عبدلی و شیردل، : (براي جزییات بیشتر مراجعه کنید به  
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