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 (: 4-3های محوری این کمیسیون، شامل موارد ذیل بود )همان، صص دغدغه

 های معطوف به پیشرفت جامعه، اثرگذاری بر نوسان نماگرهای آماری برای طراحی و ارزیابی سیاست

 بازارهای اقتصادی و ارزیابی آنها اهمیت دارد.  

 ها مناسب نباشند آنگاه شود اثرگذار است؛ اگر سنجهشود، روی آنچه انجام میآنچه سنجیده می

احتساب فرسایش محیط زیست در سنجش عملکرد شود. به محض های خوبی اتخاذ نمیتصمیم

اقتصادی، انتخاب از بین ارتقای تولید ناخالص داخلی یا حفظ محیط زیست، یک انتخاب غلط خواهد 

 بود. 

 های استاندارد متغیرهای مهمی مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری با نماید که بین سنجهگونه میاین

 شته باشد.  درک عمومی، فاصله زیادی وجود دا

 اجتماعی و درک عمومی شهروندان از همان  -های اقتصادیبرای شکاف بین سنجش آماری پدیده

 ها، دالیل متعددی وجود دارد: پدیده

o  .ممکن است مفاهیم آماری درست باشند اما فرایند سنجش کامل نباشد 

o تفاوت، تردید وجود در بسیاری از موارد، درباره مفاهیم درست و استفاده مناسب از مفاهیم م

 دارد.  

o  اگر تغییرات نابرابری )یا توزیع درآمد( بسیار زیاد باشد آنگاه تولید ناخالص داخلی یا هر شاخص

تواند ارزیابی دقیقی از وضعیتی بدهد که افراد خود را در آن وضعیت سرانه تجمیعی نظیر آن نمی

انه هر دو افزایش یابند اما نسبت کنند. چنانچه نابرابری و تولید ناخالص داخلی سردرک می

سرانه به اندازه کافی بزرگ باشد آنگاه حتی در صورت رشد  GDPافزایش نابرابری به افزایش 

 اند.  کنند که در وضعیت بدتری قرار گرفتهدرآمد متوسط نیز مردم احساس می

o ده ایج پوشش داهایی که روی رفاه شهروندان اثری فزاینده دارند توسط آمارهای ربرخی پدیده

 GDPتواند به خاطر افزایش مصرف بنزین، به افزایش شود؛ برای نمونه، ازدحام ترافیک مینمی

دهد. اگر شهروندان نگران کیفیت هوا باشند و بیانجامد اما کیفیت زندگی را افزایش نمی

یقی ین نادقهای آماری که آلودگی هوا را نادیده بگیرند، تخمآلودگی هوا باال رود آنگاه سنجه

 از رفاه شهروندان را نشان خواهند داد.  
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o دهی یا استفاده از ارقام آماری نیز روی درک از روندهای اقتصادی موثر است. روش گزارش

شود در حالی که محصول خالص ملی )یعنی احتساب اثر تاکید می GDPبرای مثال، روی 

غلط نیست بلکه به روشی غلط  GDP گیرد؛ بنابراین،( مورد توجه قرار نمیGDPاستهالک در 

 شود.   استفاده می

 

طرح این پرسش بود که چه  CMEPSPدهند که نقطه شروع ( شرح می11، ص 2009استیگلیتز، سن و فیتوسی )

هایی از سنجش عملکرد اقتصادی به بهسازی نیاز دارد. سنجش تولید )که سطح اشتغال را نیز تعیین عناصر و جنبه

های اقتصادی ضرورت دارد. نخستین پیام مهم گزارش ما این است که زمان پذیرش پایش فعالیت کند( برایمی

های ساختاری مختص تکامل اقتصادهای مدرن را نشان دهد، سیستمی از سنجش فعالیت اقتصادی که دگرگونی

ادی عملکرد اقتصتر،  سنجش محصول فرا رسیده است. در عمل، سهم فزاینده خدمات و تولید کاالهای پیچیده

را در مقایسه با روال گذشته، دشوارتر کرده است. امروزه کاالهای بسیاری وجود دارد که از کیفیت پیچیده، 

های لباسشویی و مواردی از این دست. حتی ها، ماشینچندبعدی و تغییرات سریع برخوردارند؛ خودروها، رایانه

های پژوهشی نیز به طور اطالعات و ارتباطات و فعالیتآموزشی، فناوری  خدماتی از قبیل خدمات پزشکی،

های اقتصادی، افزایش محصول، بیشتر یک موضوع شوند. در برخی از کشورها و بخشتر میای پیچیدهفزاینده

مربوط به افزایش کیفیت کاالهای تولیدی و مصرفی است تا افزایش مقدار کاالهای تولیدی و مصرفی. محاسبه 

چالش بزرگ اما حیاتی برای سنجش درآمد و مصرف واقعی )عوامل کلیدی رفاه مادی افراد(  تغییر کیفی، یک

است. تخمین کمتر از میزان واقعی بهبودهای کیفی، معادل تخمین بیشتر از میزان واقعی نرخ تورم و از این روی، 

 تخمین کمتر از میزان واقعی درآمد واقعی است و برعکس.  

ادهای امروزی دولت نقش مهمتری به عهده دارد چون مسئولیت ارایه خدماتی با ماهیت افزون بر این، در اقتص

جمعی، همچون امنیت و خدماتی با ماهیت بیشتر انفرادی، از قبیل خدمت بهداشتی و آموزش، بر دوش دولت 

ت. ن نیسهای مختلف، یکسااست. آمیخته ارایه خصوصی و عمومی خدمات انفرادی، در میان کشورها و در زمان

گذشته از سهم خدمات جمعی در سطح زندگی شهروندان، ارایه خدمات انفرادی مانند آموزش و بهداشت، 

 شود. ارایه این خدمات در مقیاسامکانات عمومی ورزشی یا مسکونی اغلب از جانب شهروندان، مثبت ارزیابی می

افزایش یافته است اما در بسیاری از پذیرد و از زمان جنگ جهانی دوم، به طرز چشمگیری بزرگی صورت می
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گیرد. روش سنتی سنجش این خدمات، در عوض اتکا به محصول واقعی موارد، سنجش آنها به درستی انجام نمی

های ورودی برای تولید و ارایه آنها )مانندد تعداد های پزشکی ویژه(، بر پایه نهادهتولیدی )مانند تعداد درمان

. تطابق سنجش بر اساس تحوالت کیفی، دشوارتر از خود سنجش است. چون فرض پزشکان( استوار بوده است

ه وری در ارایه این خدمات بشود، تغییرات بهرهشود که محصول به صورت جفت و پشت سر نهاده تولید میمی

شد روری در بخش عمومی، دچار تغییر مثبت )منفی( شود آنگاه سنجش ما، آید. در نتیجه، اگر بهرهحساب نمی

 -11)همان، صص  7اقتصادی و درآمد واقعی را کمتر از میزان واقعی )بیشتر از میزان واقعی( تخمین خواهد زد

12          .) 

، در جریان یک کنفرانس در سوربن پاریس، گزارش خود را به نیکال سارکوزی CMEPSP، 2009در سپتامبر 

رود، یمتعارفی که در سنجش پیشرفت اقتصادی به کار معرضه داشت. کمیسیون توصیه کرد تا قلمروی نماگرهای 

 هایی از کیفیت زندگی، نابرابری، رفاه، توسعه پایدار و محیط زیست، گسترانیده شود. تا احتساب سنجه

( برای بهبود روش سنجش عملکرد 17-12، صص 2009کمیسیون سنجش عملکرد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی )

 ، در گزارش خود چند توصیه ارایه داد: اقتصادی و پیشرفت اجتماعی

  هنگام ارزیابی رفاه مادی، به جای تولید روی درآمد و مصرف تمرکز شود.   1توصیه : 

o GDP لی سنجد که در واحدهای پوترین سنجه فعالیت اقتصادی است و تولید بازاری را میرایج

ای از رفاه اقتصادی در نظر گفته شده است. شود. این شاخص اغلب به مثابه سنجهنشان داده می

در حالی که سطح زندگی مادی بیشتر به درآمد ملی خالص وابستگی دارد و در صورت احتساب 

های درآمدی ورودی و خروجی کشور و تفاوت بین قیمت ستاده و جریاناستهالک و 

محصوالت مصرفی، امکان دارد که درآمد واقعی خانوارها و میزان مصرف و تولید در مسیری 

 متضاد با درآمد حرکت کنند.  

  روی دورنمای خانوار تاکید شود. 2توصیه : 

                                                           
وری کاهش یابد )یعنی درمان کمتری صورت گیرد( آنگاه چون فرض این است که هر به عبارت دیگر، اگر تعداد پزشکان ثابت بماند اما بهره - 7

ین نهاده بشود در حالی که فرض تناظر یک به یک یا جفت دهد، در عمل، رشد اقتصادی بیش از حد برآورد میپزشک تعداد معینی درمان ارایه می

 شده نیست. تاده، نقض شده است چون مبنای سنجش تعداد درمان ارایهو س
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o وط دهد اما روندهای مربیدی به دست میردیابی عملکرد اقتصاد به مثابه یک کل، اطالعات مف

به سطح زندگی مادی شهروندان، از ارقام مربوط به درآمد و مصرف شهروندان، بهتر قابل 

های بین بخشی، مانند مالیات استخراج است. دورنمای خانوار به معنای احتساب پرداخت

های خانوارها به پرداختی به دولت، مزایای اجتماعی پرداختی دولت و بهره پرداختی وام

موسسات مالی است. درآمد و مصرف خانوار باید خدمات معمول دولتی، از جمله یارانه درمان 

هایی مانند درآمد و آموزش را نیز منعکس سازد. همچنین باید مشخص شود که چرا سنجه

 توانند تغییرات متفاوتی داشته باشند.  خانوار، بسته به منابع آماری زیربنایی، می

   بررسی درآمد و مصرف همراه با ثروت. 3توصیه : 

o  برای ارزیابی سطح زندگی، آمار درآمد و مصرف، اهمیت باالیی دارد اما فقط در صورت

توان به سنجش بهتری دست یافت. خانواری که ثروت احتساب همزمان با ثروت است که می

آتی، رفاه جاری خود را  پوشی از رفاهکند، به بهای چشمخود را صرف کاالهای مصرفی می

های اقتصادی و کل بخش برد. نتیجه چنین رویکردی، در ترازنامه خانوار و ترازنامهباال می

ها نیاز دارد. سنجش ها و بدهیشود. ترازنامه به اطالعات جامعی از داراییاقتصاد نشان داده می

 د باید به عنوان ذخایرشوکند. آنچه به آینده منتقل میثروت به سنجش پایداری کمک می

گذاری درست این ذخایر، مهم )فیزیکی، طبیعی، انسانی و سرمایه اجتماعی( بیان شود. ارزش

برانگیز است. اگر قیمت بازاری دارایی در دسترس نباشد یا بازار در معرض حباب قرار اما چالش

ها ری از ارزیابی داراییهای آزمون استرس نیاز خواهند بود تا روش دیگگیرد آنگاه به ترازنامه

توان میسر شود. در صورت عدم قطعیت یا دشواری در ارتباط با ارزشگذاری پولی، می

 های غیرپولی را مبنا قرار داد.  شاخص

  به توزیع درآمد، مصرف و ثروت بیشتر توجه شود. 4توصیه : 

o ط به سطح زندگیدرآمد، مصرف و ثروت میانگین، آمارهای مهمی هستند اما کل واقعیات مربو 

ای هدهند. ممکن است افزایش میانگین درآمد به صورتی نابرابر در میان گروهرا نشان نمی

مختلف توزیع شود و وضعیت برخی خانوارها نسبت به دیگر خانوارها بدتر شود. این ارقام باید 

درآمد و همراه با نماگرهایی برای انعکاس توزیع آنها در میان جمعیت، ارایه شود. مصرف )



 
 پاسارگاد طرح هزاره و پژوهش اندیشهموسسه 

 

 
6 

 

، در مقایسه با مصرف )درآمد یا ثروت( میانگین، سنجه بهتری برای ارزیابی 8ثروت( میانی

 ترین سطح توزیع درآمدوضعیت افراد یا خانوارهاست. افزون بر این، اطالع از رخدادهای پایین

 یو ثروت )آمارهای فقر( یا باالترین سطح آن نیز اهمیت دارد. باید ابعاد مختلف سطح زندگ

درآمد اما دارای ثروت باالتر از میانگین، )درآمد، مصرف و ثروت( لحاظ شود؛ یک خانوار کم

 ت، نسبت به یک خانوار دارای درآمد متوسط اما فاقد ثروت، وضعیت بدتری ندارد.   رضروبه

  های غیربازاری. : گسترش ابزارهای سنجش درآمد به فعالیت5توصیه 

o  دچار تحوالت زیادی شده است. برای نمونه، بسیاری از خدماتی کارکردهای خانواده و جامعه

شود. کردند، امروزه از بازار خریداری میکه پیشترها افراد از دیگر اعضای خانواده دریافت می

تواند شود و میهای ملی، به عنوان افزایش درآمد تفسیر میاین تغییر، به خاطر ثبت در حساب

ک نادرستی ایجاد کند زیرا فقط یک جابجایی ارایه خدمات از درباره تغییر سطح زندگی، در

سازد. بسیاری از خدمات خانوارها برای خودشان، در آمارهای غیربازار به بازار را منعکس می

شود در حالی که جنبه مهمی از فعالیت اقتصادی هستند. عدم احتساب آنها در رسمی ثبت نمی

ها را به میزانی بیش از دشوارهای مفهومی نشان ادهآمارهای رسمی، عدم اطمینان درباره د

دهد. باید کارهای منظمی در این زمینه انجام گیرد و اطالعاتی درباره چگونگی گذران وقت می

 توسط مردم )به صورت تطبیقی و روندی( فراهم شود.     

o میزان  ر درشود. عدم تغییهای غیربازاری، موضوع فراغت مطرح میمحض تمرکز روی فعالیتبه

ساعت، دال بر  1500به  2000کاالها و خدمات مصرفی در عین کاهش ساعت کاری ساالنه از 

افزایش سطح زندگی فرد است. اگرچه ارزشگذاری فراغت، با مشکالت زیادی رویاروست اما 

اغت کشوری، باید مقدار اوقات فرمقایسه سطح زندگی در طول زمان یا به صورت تطبیقی و میان

 د را به حساب آورد. افرا

  های های افراد بستگی دارد. باید برای بهبود سنجهکیفیت زندگی به شرایط عینی و قابلیت :6توصیه

عه ویژه توسهایی برداشته شود. بهزیست، گامهای فردی و شرایط محیطبهداشت، آموزش، فعالیت

 عدم امنیت الزم است.  های قابل اتکایی برای پیوندهای اجتماعی، اعتراض سیاسی و سنجه

                                                           
ی است که یک جمعیت آماری یا یک توزیع احتمال را به دو قسمت دگیرد و عد(، گرایش به مرکز را اندازه میMedianدر آمار، میانه ) - 8

 پذیرد. ها، اثر نمیسیار کوچک مجموعه اندازهکند. در مقایسه با میانگین، میانه از اعداد بسیار بزرگ و بمساوی تقسیم می
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  دهند.  ها را به روشی جامع پوششنماگرهای کیفیت زندگی مربوط به تمامی ابعاد باید نابرابری :7توصیه

نسلی انجام  افتصادی، جنسیتی و -های اجتماعیسنجش نابرابری در کیفیت زندگی باید برای افراد، گروه

 ز توجه ویژه شود.  های جدیدتر مانند مهاجرت نیپذیرد و به نابرابری

 

ساس شود؛ احهای مبحث پایداری به جبران تخلیه منابع و فرسایش محیط زیست مربوط مییکی از دشواری

برخورداری از پول کافی برای جبران آثار نامطلوب روی محیط زیست، موجب شده تا اقدامات در زمینه برداشت 

های یکمیسیون این است که به معضالت ناشی از تخلیه دارای از منابع محیط زیستی، شدید و سریع باشد. اما توصیه

 (. 59محیطی و اثر آنها روی بقا و رفاه انسان توجه دقیقی شود )همان، ص زیست

ید محیطی بلکه روی پایداری اجتماعی و سیاسی نیز تاکتنها روی پایداری اقتصادی و زیستدر مطالعات توسعه نه

های مهم پایداری های خوبی نداریم.  با این وجود، برخی از جنبههم از جامعه، سنجههای مشود. برای این جنبهمی

متغیرها نیز  ها. باید برای اینسیاسی، عبارتند از دسترسی به امکان اعتراض، پایداری اجتماعی و کیفیت فرصت

توان مهمترین ت که میهایی برای سنجش توسعه اقتصادی استوسعه یابد. چنین تاکیدی دارای داللت یهایسنجه

 آنها را به شرح زیر فهرست کرد: 

  اهمیت مفهوم فراگیری 

o ه میانگین اهمیت دانستن آن نیست بلکه بمفهوم فراگیری به معنای کنارگذاشتن مفهوم رشد یا بی

ها میان جمعیت اشاره دارد. الزم های در دسترس افراد و چگونگی توزیع این فرصتفرصت

اشی از رشد اقتصادی در دسترس همه افراد جامعه باشد و در این زمینه، های ناست تا فرصت

 تبعیض یا محرومیت وجود نداشته باشد.   

 ها اهمیت مفهوم کیفیت فرصت 

o ها ایجاد امکان مشارکت اقتصادی جمعیت فعال از یک سو و کاهش منظور از کیفیت فرصت

نابرابری در نتیجه این مشارکت از سوی دیگر است. افزون بر این، کیفیت فرصت به معنای عدم 

های جنسیتی، مذهبی، قومی، هاست؛ گروهمحرومیت گروه خاصی از جمعیت از این فرصت

 سیاسی و ... . 

 وری سنجش برونداد، بهره اهمیت 



 
 پاسارگاد طرح هزاره و پژوهش اندیشهموسسه 

 

 
8 

 

o وری وها، تعداد اسمی یک یا چند متغیر ورودی، بدون توجه به بهرهدر بسیاری از ارزیابی 

، تعداد شوند؛ برای نمونه افزایش تعداد نیروی پلیسکیفیت کار، به مثابه جنبه رفاهی احتساب می

یان ت یا احساس امنیت در منیماضرورت به معنای افزایش نظامی بهخودروی پلیس، یا تجهیزات 

شهروندان نیست. احساس امنیت به التزام نیروهای پلیس به دفاع از امنیت شهروندان، برخورد 

مناسب و محترمانه با افراد متهم یا مراجعان به ادارات پلیس و عدم تبانی با تبهکاران بستگی دارد. 

ت ند نیز این احساس امنیدر صورتی که نیروهای پلیس، سوگیری جناحی آشکار داشته باش

شود. افزون بر این، استفاده از تجهیزات با کمترین میزان خطا نیز احساس امنیت را دار میخدشه

وری به معنای ارزیابی عملکرد و رفاه مادی یا افزاید. بنابراین تمرکز روی برونداد و بهرهمی

   روانی در میان گیرندگان خدمات مربوطه و کل شهروندان است.  

 بعدی اهمیت پرهیز از نگرش تک 

o بعدی در سنجش عملکرد توسعه موجب خطا یا تخمین غیرواقعی در این عملکرد نگرش تک

ساالری یا دمکراسی بر اساس فقط میزان مشارکت در شود. برای نمونه، سنجش میزان مردممی

شارکت و انتخابات یا تعداد برگزاری انتخابات، شاخص دقیقی برای ارزیابی میزان م

ساالری نیست. تعداد انتخابات و انتخاب توسط شهروندان فقط یکی از ابعاد دمکراسی مردم

است در حالی که بعد مشارکت انتقادی، آزادی انتقاد و التزام به پاسخگویی به انتقاد در فضایی 

ی و رساالباز و بدون سانسور یا محدودیت و فشار به هر گونه رسانه، بعد مهم دیگری از مردم

 مشارکت است که باید مورد توجه قرار گیرد و در ارزیابی حکمرانی خوب، احتساب شود. 

 

 

  

 


