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Introduction: One of the goals of 
governments in today’s world , including 
Iranian government is to increase social 
welfare of the people, As a result, gov-
ernments are seeking to achieve their 
goals through interventions in the econ-
omy, including increasing government 
expenditures, but they may not succeed 
in achieving such a goal. The size of 
government or the ratio of government 
spending to gross domestic product is 
one of the indicators of government in-
tervention in the economy, which the size 
of government has been one of the major 
issues in many economic researches. In 
this regard, the purpose of this article is 
to investigate how the extent of govern-
ment activities or government size affect 
social welfare in Iran’s economy during 
the period of 1975- 2012. 
Method: In this research, by modeling 
the factors affecting social welfare, with 
emphasis on the effect of government 
size, a threshold regression model has 
been estimated for Iran’s economy. The 
threshold model is a model in which a 

مقدمه: یكی از اهداف دولتها از جمله دولت ایران 
است  مردم  اجتماعی  رفاه  افزایش  امروز  دنیای  در 
درنتیجه دولتها از طریق مداخالت در اقتصاد از جمله 
افزایش مخارج دولت به دنبال دستیابی به چنین هدفی 
به چنین  نتوانند در دستیابی  اما ممكن است  هستند 
مخارج  نسبت  یا  دولت  اندازه  باشند.  موفق  هدفی 
از شاخصهای  یكی  داخلی  ناخالص  تولید  به  دولت 
دخالت دولت در اقتصاد است كه حدود و اندازه آن 
یكی از مسائل مهم در بسیاری از تحقیقات اقتصادی 
بوده است. در همین راستا هدف از این مقاله بررسی 
یا  دولت  فعالیتهای  حدود  و  میزان  اثرگذاری  نحوه 
اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران در بازه 

زمانی 1391-1354 است. 
مؤثر  عوامل  مدل سازی  با  تحقیق،  این  در  روش: 
بر رفاه اجتماعی با تأكید بر تأثیر اندازه دولت، مدل 
شده  برآورد  ایران  اقتصاد  برای  آستانه ای  رگرسیون 
یك  از  آن  در  كه  است  مدلی  آستانه ای  مدل  است. 
مقدار آستانه به بعد رفتار پیش بینی شده توسط مدل 
اندازه  مقاله،  این  در  می دهد.  جهت  تغییر  نوعی  به 
آستانه  حد  برآورد  با  كه  است  آستانه  متغیر  دولت 
اندازه دولت، حدی از اندازه دولت مشخص می شود 
كه میزان اندازه دولت را به دو رژیم اندازه بزرگ و 
كوچك دولت تقسیم می كند. سپس میزان تأثیر اندازه 
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predetermined predicted behavior by 
the model changes from a threshold val-
ue. In this study, the size of the govern-
ment is the threshold variable, which is 
determined by estimating the threshold 
of the size of government which divides 
the size of government into two large 
and small size government regimes. 
Then, the extent of the size of govern-
ment in two large and small government 
regimes is estimated on social welfare 
and the optimum government size re-
garding to maximize social welfare has 
been estimated. 
Findings: The threshold of the govern-
ment size has estimated about 29%. 
Hansen’s test shows that the estimated 
threshold is significant and the model 
has a threshold value of government 
size. Therefore, the threshold model has 
two large and small government regimes 
that distinguishes the two regimes with 
a threshold of 29%, meaning that when 
the government size is less than 29%, 
in a small government size regime, and 
when the size of the government is larg-
er than 29% We are is in the regime of 
a large government size. The variable of 
government size in two large and small 
government regimes has had a different 
effect on the social welfare index. In a 
small government size regime, increase 

دولت در دو رژیم اندازه بزرگ و كوچك دولت بر 
رفاه اجتماعی برآورد می شود. 

درصد   29 دولت  اندازه  آستانه  حد   : یافته ها 
هانسن  خودپردازی  آزمون  كه  است  شده  برآورد 
نشان می دهد آستانه برآورد شده معنادار است و مدل 
دارای آستانه است. بنابراین مدل آستانه ای دارای دو 
تمایز  كه  است  و كوچك  بزرگ  دولت  اندازه  رژیم 
این دو رژیم با حد آستانه 29 درصد مشخص شده 
است به این معنا كه هنگامی كه اندازه دولت كمتر از 
و  هستیم  كوچك  دولت  رژیم  در  است  درصد   29
هنگامی كه اندازه دولت بیشتر از 29 درصد است در 
متغیر  داریم. ضریب  قرار  بزرگ  دولت  اندازه  رژیم 
اندازه دولت نیز در دو رژیم اندازه دولت كوچك و 
بزرگ اثرات متفاوتی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته 
است بدین صورت كه در رژیم اندازه دولت كوچك، 
افزایش اندازه دولت تأثیر معناداری بر شاخص رفاه 
اندازه  افزایش  از  پس  اما  است  نداشته  اجتماعی 
دولت و عبور از حد آستانه 29 درصد و قرار گرفتن 
دولت  اندازه  افزایش  بزرگ،  دولت  اندازه  رژیم  در 
اجتماعی  رفاه  شاخص  بر  معناداری  و  منفی  تأثیر 
غیرخطی  تأثیری  دولت  اندازه  بنابراین  است.  داشته 
است.  داشته  اجتماعی  رفاه  شاخص  بر  آستانه ای  و 
رژیم  دو  هر  در  اجتماعی  رفاه  اول  وقفه  همچنین، 
اندازه دولت كوچك و بزرگ تأثیر مثبت و معناداری 
بر رفاه اجتماعی داشته است. عالوه بر آن، در رژیم 
اندازه دولت كوچك، افزایش درجه باز بودن اقتصاد 
است  نداشته  اجتماعی  رفاه  بر سطح  معناداری  تأثیر 
قرار گرفتن در رژیم  اندازه دولت و  با گسترش  اما 
و  مثبت  تأثیر  بودن  باز  درجه  بزرگ،  دولت  اندازه 
نرخ  نهایتا،  است.  داشته  اجتماعی  رفاه  بر  معناداری 
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بیكاری در رژیم اندازه دولت كوچك تأثیری معنادار 
رژیم  در  درحالی كه  است  نداشته  اجتماعی  رفاه  بر 
اجتماعی  رفاه  بر  بیكاری  تأثیر  بزرگ  دولت  اندازه 

منفی و معنادار بوده است. 
رفاه  بر  دولت  اندازه  اثر  بی معنی بودن  بحث: 
به دلیل  كوچك،  دولت  اندازه  رژیم  در  اجتماعی 
بر  دولت  اندازه  منفی  و  مثبت  اثرات  شدن  خنثی 
دولت  چون  رژیم  این  در  كه  است  اجتماعی  رفاه 
اثرات  است  نكرده  مداخله  اقتصاد  در  خیلی  هنوز 
مثبت همچون ارایه كاالهای عمومی و استخدامهای 
دولتی و اثرات منفی مخارج همچون ناكارایی مخارج 
دولت و تقویت رانت جویی همدیگر را خنثی كرده 
اجتماعی  رفاه  بر  دولت  اندازه  تأثیر  برآیند  و  است 
بزرگ دولت  اندازه  اما در رژیم  بوده است  بی معنی 
تأثیرات منفی اندازه دولت بر تأثیرات مثبت آن غلبه 
كرده است و موجب تأثیر منفی اندازه دولت بر رفاه 
اجتماعی شده است. در رژیم دولت بزرگ به دالیلی 
چون اثر ازدحامی یا برون رانی، رانت جویی گسترده 
ناشی از حضور دولت بزرگ، ناكارایی مخارج عمرانی 
دولت و كاهش بهره وری نیرو ی كار در بخش دولتی 
دولتی  بخش  در  غیرضروری  استخدامهای  به دلیل 
و  می شوند  اقتصادی  رشد  تضعیف  موجب  همگی 
درنتیجه رفاه اجتماعی را كاهش می دهند. گذشته از 
آن حضور پررنگ دولت از طریق افزایش مخارج و 
و  طرف  یك  از  كل  تقاضای  مازاد  افزایش  درنتیجه 
ایجاد كسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض 
از بانك مركزی موجبات ایجاد تورم را فراهم می كند 
كه تورم موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود و 
رفاه اجتماعی از این طریق نیز كاهش می یابد. مبتنی 
بر نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور افزایش رفاه 

in the size of government did not have 
a significant impact on the social wel-
fare index, but after increasing the size 
of the state and overtaking the 29% 
threshold and being in the regime of 
large government size , it has had a sig-
nificant negative impact on the social 
welfare index. In addition, in the small 
government size regime, the increase 
in the degree of openness of the econo-
my has not had a significant impact on 
social welfare. However, with the ex-
pansion of government size and stay-
ing in the large government size regim, 
the degree of openness has had a sig-
nificant positive impact on social wel-
fare. Finally, the unemployment rate in 
the small government size regime has 
not had a significant impact on social 
welfare, while in the large government 
size regime, the effects of unemploy-
ment on social welfare were negative 
and significance. 
Discussion: The non-significant effect 
of government size on social welfare 
in the small government size regime is 
due to the neutralization of the positive 
and negative effects of government ex-
penditures on social welfare, which in 
this regime, as the government has not 
yet intervened much in the economy, 
has positive effects, such as the sup-
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ply of public goods and government 
recruitment and the negative effects of 
spending, such as the ineffectiveness of 
government expenditures and renego-
tiation of each other, and that the impact 
of government size on social welfare 
has been non-significant, but in a large-
government regime, the negative effects 
of government size overcome its posi-
tive effects and the government size has 
negative effect on social welfare. In the 
large government size regime, for rea-
sons such as crowding out effect, large-
scale rendering due to the presence of 
a large government, inefficiency of 
government development expenditures, 
and the reduction of labor productivity 
in the public sector due to unnecessary 
employment in the public sector, all 
contribute to undermining economic 
growth and thus reducing social wel-
fare. Moreover, the high level of gov-
ernment’s presence through increased 
spending and, as a result, an increase in 
total surplus demand on the one hand, 
and the creation of a deficit and its pro-
vision through borrowing from the cen-
tral bank, creates inflation, which causes 
inflation to worsen the distribution of 
income and so social welfare will be de-
creased in this way too. Based on the re-
sults of the research, it is suggested that 

كه  دولت كوچك تر شود  اندازه  است  اجتماعی الزم 
در این راستا اجرای صحیح سیاستهای كلی اصل 44 
قانون اساسی در واگذاری مالكیت به همراه مدیریت 
به بخش خصوصی واقعی - )نه خصولتی( - توصیه 

می شود. 
رفاه  دولت،  اندازه  ایران،  اقتصاد   : کلیدواژه ها 

اجتماعی، رگرسیون آستانه ای
تاریخ دریافت: 96/4/1

تاریخ پذیرش: 96/9/18

مقدمه:
هر  در  اقتصادی  مهم  بخشهای  از  یكی 
فراهم  بر  عالوه  كه  است  دولت  كشوری 
كردن امنیت بر اساس دیدگاه حداقل مداخله 
مدیریت  درزمینه های  می تواند  دولت، 
اقتصادی و همچنین تولید، نقش عمده ای ایفا 
كند و بدین ترتیب بر تولید بخش خصوصی 
و در نهایت تولید كل اقتصاد، اثرات مثبت و 
منفی داشته باشد. انجام فعالیتهای مذكور و 
نقشهای محوله توسط دولت مستلزم  ایفای 
هزینه است و از آنجا كه یكی از معیارهای 
اندازه گیری دولت در ادبیات مربوطه، نسبت 
داخلی  ناخالص  تولید  به  دولت  مخارج 
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در  دولت  بیشتر  چه  هر  مداخله  لذا  است، 
است.  آن  شدن  بزرگ تر  معنای  به  اقتصاد 
مناسب  اندازه  و  صحیح  نقش  ازاین رو، 

بین  انگیز  بر  جدال  بحثی  به عنوان  آن 
گذشته  قرن  طی  دولتمردان  و  اقتصاددانان 
بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته 
است )كمیجانی و حق شناس، 1393(. دولت 
مركز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف 

in order to increase social welfare, the 
size of the government should be small-
er. in this regard, the correct implemen-
tation of the general policies of article 
44 of the constitution is recommended 
in the assignment of ownership, along 
with management to the real private 
sector. 
Keywords: Government size, Iran’s 
economy, Social welfare, Threshold re-
gression

و همچنین از عوامل مهم و تعیین كننده توسعه اقتصادی است كه برای تحقق اهداف خود 
آن  ذاتی  وظایف  در  را  دولت  وظایف  مهم تری  اقتصاددانان  می گیرد.  برعهده  را  وظایفی 
شامل امنیت، بهداشت و آموزش می دانند مانند آدام اسمیت كه به پدر علم اقتصاد كالسیك 
و  »بررسی  نام  به  كتابی  نگارش  با  میالدی   1776 سال  در  اقتصاددان  این  است.  معروف 
ماهیت ثروت ملل« وظایف دولت را عنوان می كند و آن را در سه محور1- دفاع از مرزهای 
كشور، 2- تدوین قوانین و مقررات، 3- ارائه كاالهای عمومی كه بخش خصوصی انگیزه 
ارائه آن را ندارد، مطرح می سازد. برخی این وظایف را برای دولت كافی ندانسته و برای 
حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شكست بازار ضروری می دانند. 
تئوریهای زیادی راجع به نقش دولت و دخالت آن در نظام اقتصادی وجود دارد كه هر یك 
از دیدگاه خاصی به این موضوع پرداخته اند. نوع و میزان مشاركت دولت در صحنه اقتصاد 
در میان كشورهای مختلف و در زمانهای مختلف دارای ابعاد و اندازه های متفاوتی بوده است 

)شیرین بخش و میقاتی، 1394(. 
از  ثروت  و  درآمد  توزیع  درحال توسعه،  كشوری  به عنوان  ایران  همانند  كشوری  در 
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مشكالت بسیاری برخوردار است، كه بخش از آن می تواند ناشی از دخالت دولت باشد. این 
مسأله در مورد كشورهای صادر كننده نفت از جمله ایران بیشتر مورد توجه است. در این 
كشورها تقریبًا نفت به صورت مستقل از سایر بخشهای اقتصاد، درصد قابل مالحظه ای از 
درآمدهای دولت را تأمین می كند و سبب افزایش اندازه دولت گردیده است. پس از اولین 
شوك نفتی در سال 1973، اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای ناشی از منابع نفتی 
و گازی پیدا كرد. همچنین، بر اساس شواهد موجود اقتصاد ایران طی این سالها رشد تولید 
ناخالص داخلی سرانه پایین و نابرابری درآمدی را تجربه كرده است. از این رو، این شواهد 
در اقتصاد ایران این فرضیه را اثبات می كند كه منابع طبیعی و درآمدهای ناشی از آن )كه 
اندازه دولت را گسترده كرده است( به جای آنكه نابرابری درآمدی را كاهش و رفاه را افزایش 

دهد، موجب افزایش نابرابری درآمد و كاهش رفاه می شود )آهنگری و همكاران، 1394(. 
موارد  اكثر  در  آنها  یافته های  تجربی،  ادبیات  در  رفاه  بر  دولت  اندازه  بررسی  درزمینه 
متناقض هستند. به طوری كه، در برخی از مطالعات مانند رام1، نورزاد، لین2، كشین3، كرر4، 
كورمندی5 و مگوئر6 تأثیر مثبت اندازه دولت بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی نشان داده شده 
است و الندو7، انگن8، كمرون9، امیرخلخالی، فولستر و هنسون10، گوئش11، اسكینر12 معتقد 
به آثار منفی این مسئله اقتصادی هستند. به عنوان مثال جان مارك فارنیر و آسا جانسون13 
)2016(، معتقدند اندازه بزرگ دولت نقش مخربی بر رشد اقتصادی و افزایش نابرابری و در 
پی آن كاهش رفاه اجتماعی دارد، مگر اینكه عملكرد دولت بسیار مؤثر باشد. آسا جانسون 
)2016(، نیز اشاره دارد بزرگی بیش از اندازه دولت منجر به كاهش رشد اقتصادی می گردد. 
در مقابل افزایش هزینه های رفاه اجتماعی می تواند نابرابری را به عنوان هزینه توزیع مجدد، 
1 - Ram    2 - Leen  3 - Cashin
4 - Carr    5 - Kormendi 6 - Meguire
7 - Landau   8 - Engen  9 - Cameron
10 - Chandeliers and Henson  11 - Guesh 12 - Skinner
13 - Jean-Marc Fournier and Åsa Johansson 
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كاهش دهد. الشرهانی و السدیك1 )2014(، در مقاله خود می گویند سرمایه گذاری داخلی 
در  آن رشد  پی  در  و  رفاه  تحریك  باعث  بهداشتی،  هزینه  و همچنین  دولتی  و  خصوصی 
واگنر3،  قانون  بررسی  به  مطالعه ای  در   ،)2012( كیمانی2  و  موتوكو  است.  بلند مدت شده 
پرداخته اند. نتایج این مطالعه حاكی از تأیید قانون واگنر )كه مبتنی بر ارتباط اندازه دولت با 
درآمد سرانه و در پی آن رفاه می باشد( است. هیتگیر4 )2001(، نیز نشان داد كه افزایش اندازه 
اقتصادی خواهد شد. در مطالعات داخلی  نهایت رشد  افزایش مصرف و در  باعث  دولت 
كمیجانی و نظری )1388(، در مقاله ای با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی 
اثر اندازه دولت بر رفاه، در ایران پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند كه اثر مخارج دولت 
بر رفاه مثبت و سازگار با مبانی نظری اقتصاد كینزی است. شفیعی و همكاران )1384(، در 
مطالعه ای با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی به بررسی اثر مخارج دولت 
بر رفاه در ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه افزایش مخارج عمرانی دولت اثر مستقیم 
و معناداری بر رفاه و درنتیجه رشد اقتصادی دارد، اما مخارج مصرفی دولت اثر معناداری بر 
رفاه ندارند. پروین )1375(، در این راستا نشان داد كه مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت 

آثار توزیعی و رفاهی مناسبی نداشته است. 
این  با  اقتصادی چندان روشن نیست.  ارتباط میان مخارج دولت و رفاه در نظریه های 

حال، انتظار می رود كه دولت با ایجاد زیرساختهای الزم و ارائه مطلوب و كارآمد خدمات 
از  بنابراین، هدف  ایجاد رفاه اجتماعی كمك كند )كمیجانی و حق شناس، 1393(.  به  پایه 
انجام این مطالعه بررسی این فرضیه است كه اندازه دولت چه آثاری بر رفاه اجتماعی در ایران 
خواهد داشت. از این رو، در بخش بعدی این مقاله به ارائه مبانی نظری این رابطه پرداخته 
شده است. در ادامه مروری بر مطالعات گذشته درزمینه موضوع پژوهش شده است و در 

1 - Alshahrani, and Alsadiq   2 - Mutuku and Kimani
3 - Adolph Wagner    4 - Heitger
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قسمت بعد مدل مورد استفاده در مقاله معرفی شده و در بخش پایانی به ارائه نتایج پرداخته 
شده است. 

 ادبیات نظری تحقیق

1- حدود فعالیتهای دولت و رفاه اجتماعی
با رفاه  ارتباط آن  به  اندازه دولت بحث شد، حال  اندازه كافی در مورد  به  آنجا كه  از 
اجتماعی پرداخته می شود. تابع رفاه اجتماعی از نظر لغوی رابطه بین سطح رفاه اجتماعی 
و شیوة اختصاص منابع را در یك جامعه نشان می دهد. هدف نظریه رفاه اجتماعی كه گاه 
هنجاری  منطق  ساختن  فراهم  می شود،  خوانده  اجتماعی  انتخاب  روشنگرانه ای  شیوه  به 
)الزم( برای تصمیم گیریهای اجتماعی در زمانی است كه افراد عضو جامعه عقاید متفاوتی 
درباره منافع در گزینه های موجود دارند. پس باید رابطه ای منطقی بین اندازه دولت و رفاه 
وجود داشته باشد. هرگونه تصمیم اجتماعی یا فردی را می توان تعامل ترجیحات یا عالئق 
تصمیم گیرنده ای در نظر گرفت كه در عمل طیفی از تصمیمات بدیل در دسترس او قرار دارد 
كه مجموعه فرصت خوانده می شود. این مجموعه به خاطر تغییرات در دارایی یا فناروی 
اجتماع از دوره ای به دوره ای دیگر تغییر می كند )رضایی، 1390(. شیهی1 در توجیه رابطه 

بین اندازه دولت و رفاه اجتماعی بیان می نماید كه دولت با اندازه كوچك در تأمین كاالهای 
عمومی، تأمین اجتماعی افراد جامعه، دفاع از مالكیتهای معنوی و... موفق تراست و همزمان 
با افزایش اندازه دولت، افزایش نرخ مالیاتها منجر به خروج سرمایه و كاهش رشد اقتصادی 
می شود. مبانی نظری كه به تبیین رابطه بین اندازه دولت و رفاه اجتماعی پرداخته اند را از دو 
دیدگاه می توان مورد بررسی قرار داد. در دیدگاه اول اثرگذاری مثبت یا منفی اندازه دولت بر 
رفاه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و اندازه بهینه دولت موضوع مورد بحث در دیدگاه دوم 
1 - Sheehey
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است. بر اساس دیدگاه اول دو نقطه نظر اساسی وجود دارد، اول اینكه اندازه بزرگ تر دولت 
اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. عملكرد دولت از ناكارایی برخوردار است. دوم اینكه دولت 
نقشی اساسی را در توسعه كشورها بازی می كند و بنابراین در بلندمدت اثر مثبتی بر رشد 
اقتصادی و درنتیجه رفاه اجتماعی كشورها دارد. از نقطه نظر این گروه در تعارضهایی كه 
بین منافع شخصی و عمومی پیش می آید دولت در جهت هدایت اقتصاد به سمت نقطه بهینه 
رشد و توسعه نقشی اساسی و كلیدی را برعهده دارد. در دیدگاه دوم برای مخارج دولت 
یك نقطه بهینه متصور هستند كه براین اساس مخارج دولت را به دو قسمت مخارج مولد و 

غیرمولد تقسیم می كنند. به عبارتی داریم:
مثل  دولت  مخارج  مولد  بخش  آن  می دهد،  نشان  را  دولت  مخارج  كل  به طوری كه 
سرمایه گذاریهای مؤثر در سرمایه انسانی، زیرساختها، قانون گذاریها و...  و بخش غیرمولد 
از مخارج دولت مثل بوروكراسی اضافی، فسادهای مالی، برنامه ریزیها غیرمؤثر و... را نشان 
می دهد. براین اساس برای مخارج دولت یك نقطه بهینه می توان متصور بود و آن هنگامی 
است كه باشد )صادقی و همكاران، 1390(. بارو1 در ال رشد درون زا نشان داد كه در اكثر 
موارد، مالیات بندی موجب شكاف بین نرخ بازده  خصوصی و اجتماعی می گردد. این شكاف 
نرخ مالیات را بین نرخ بازده  خالص و ناخالص پس انداز قرار می دهد كه این انباشت سرمایه 
را كاهش داده و درنتیجه به نرخ رشد اقتصادی كمتر منجر می شود. این نوع مالیاتها به اثر ضد 
انگیزه ای مالیات بر درآمد كار دركشورها تأكید دارد و اقتصاد را به بخش غیررسمی سوق 

داده و باعث اثر جایگزینی جبری می شود )صادقی و همكاران، 1390(. 

2- تابع رفاه اجتماعی
گفتمان مسلط رفاه اجتماعی تا دهه های اخیر و تا قبل از »چرخش فرهنگی« در نظریه اجتماعی 

1 -Barro
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در دهه 1970، »گفتمان مادی« بوده و تنها آن دسته مقوالت مادی، كمی، عینی، سنجش پذیر و 
اقتصادی به مثابه عوامل مولد یا مانع رفاه اجتماعی جامعه یا گروههای اجتماعی خاص محسوب 
می شده است. تحول اساسی در گفتمان رفاه اجتماعی ابتدا از دهه 1970 به بعد آغاز شد كه نظریه های 

توسعه اقتصادمحور با چالشهای اجتماعی و فرهنگی مواجه شد و به خصوص رویكردهای »نظریه 
نوسازی« نتوانست به توسعه در كشورهای جهان سوم یاری رساند و »نظریه های وابستگی« كه 
شارح اصلی آن آندره گوندر فرانك1 بود و »نظریه نظام جهانی« كه شارح اصلی آن والرشتاین2 
بود و »نظریه های انتقادی فمنیستی« و »نظریه های نئوماركسیستی« مكتب فرانكفورت و مكتب 
مطالعات فرهنگی بیرمنگام، به شدت اعتبار نظریه نوسازی و رویكردهای اقتصادمحور را به چالش 
كشید )موسوی و محمدی، 1388(. در طول سالهای دهه 1980، این مفهوم، به این شكل تغییر 
كرد؛ كه »رفاه اجتماعی، به مجموعه اقدامات و خدمات گوناگون اجتماعی در جهت ارضاء 
نیازهای افراد و گروهها در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعی« اطالق می شد. در دهه 1990 »رفاه 
اجتماعی، مجموعه شرایطی تلقی می شود، كه در آن خشنودی انسان در زندگی مطرح است«. 
)دیوید ماكرو، 1378(. در سالهای اخیر با در نظر گرفتن ابعاد متنوع زندگی انسان، تعریف »رفاه 
اجتماعی عبارت از مجموعه سازمان یافته ای از قوانین، مقررات، برنامه ها  و سیاستهایی است كه 
در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و 
تأمین سعادت انسان ارائه می شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد« )زاهدی اصل، 1381(. 
مفاهیم محوری ای در تعریف رفاه اجتماعی وجود دارد؛ حل یا كنترل مسائل اجتماعی؛ هر چند 
اتفاق نظر كاملی در مفهوم و محتوای آنچه مسئله اجتماعی خوانده می شود، وجود ندارد، اما در 
مورد مسائلی مانند بیكاری، خشونت، استعمال مواد مخدر، فقر، خودكشی و سرقت، توافق عام 
وجود دارد. تأمین نیازها؛ این مفهوم نیز از چند دهه پیش، تحول قابل توجهی یافته و عالوه  بر 

1 -Andreh gonder Frank
2 -Valashterane
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شمول آن بر ابعادی مانند نیازهای زیستی، مسكن، آموزش، بهداشت، نیازهای دیگری نیز كه برای 
زندگی منطقی و مناسب در جامعه ضروری است را شامل می شود. تأمین فرصتهای اجتماعی 
برابر؛ این مفهوم، به معنی برابری فرصتها در مقابل شغل، آموزش و ارتقاء اجتماعی، صرف نظر از 

موقعیتهای فردی است. در صورت نابرابری فرصتها، گرایش به روش غیرقانونی و غیرمنطقی برای 
دستیابی به نیازها بروز خواهد كرد. این مشكل، در نهایت به گستردگی حوزه اول، یعنی مسائل 

اجتماعی، می انجامد. 
همچنین رفاه اجتماعی ابعاد مختلفی را دربر می گیرد؛ از جمله بعد زیستی، شامل سالمت 
جسمی )در مقابل معلولیت و بیماری( و سالمت روانی )تركیب جمعیت، هرم سنی، امید به 
زندگی، تغذیه و...(. بعد حقوقی، شامل قوانین حمایت از گروههای آسیب دیده و آسیب پذیر، 
قوانین مربوط به كودكان، نوجوانان و زنان، قوانین كیفری جزائی در مورد بزهكاری، جوانان 
و آسیبهای اجتماعی. بعد اجتماعی، شامل مسائلی چون امنیت، مهارت اجتماعی، فراغت، 
و  زنان  از جمله  معرض خطر؛  در  گروههای  اجتماعی، جمعیت،  آسیب  خانواده،  اشتغال، 
اقتصادی،  توسعه  امنیت،  فقر،  بررسی  شامل  اقتصادی،  بعد  اجتماعی.  مشاركت  و  كودكان 
اشتغال، مسكن، سیستم پرداخت یارانه ای، اقتصاد خیریه ای و غیرانتفاعی، عدالت اجتماعی، 

حمایت اقتصادی از اقشار آسیب پذیر و.... 
از طرفی نگرشهای مختلفی در مورد رفاه اجتماعی به چشم می خورد. به طوركلی می توان 
سه نوع نگرش، نسبت به رفاه اجتماعی را از یكدیگر تمییز داد: الف-نگرش حداقلی؛ كه از 
آن به عنوان »پسماندی« نیز تعبیر می شود و بر اساس آن، دخالت دولت در كمك به نیازمندان 
نهی شده و تنها زمانی كه جامعه، خانواده و بازار از این مهم باز مانند، دخالت می كند. ب- 
نظام مشاركتی؛ مبتنی بر اشتغال و مشاركت افراد در تأمین منابع مالی و سیاستهای رفاهی 
است. ج- نظام جامع رفاه؛ كه مبتنی بر رفاه نهادی است و در آن دولتهای سوسیال دموكرات، 
عهده دار ارتقای سطح كیفی و كمی افراد جامعه می شوند و رفاه باید مانند خدمات عمومی 
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برای آحاد كشور تأمین شود. رفاه نه فقط برای فقرا، بلكه برای همگان است. 
امروزه دو دیدگاه متفاوت نسبت به دخالت و مسئولیت دولت وجود دارد. این دو دیدگاه 
را به صورت رفاه اجتماعی »پس اندازی« و »نهادی« خالصه كرده اند. رفاه اجتماعی پس اندازی 

كه از آن با نام نظام »قانون فقر« نیز یاد می شود، معطوف به از بین بردن محرومیت از راه 
تعدیل از ثروتمندان به افراد بسیار فقیر است. نقطه مقابل این دیدگاه، رفاه اجتماعی نهادی 
است كه شامل همه افراد جامعه در استفاده از امكانات رفاهی است. بنیان نظری این نگرش، 

تا حدی از نظام بیمه متقابل، ارزش اتحاد و انسجام اجتماعی نشأت می گیرد.1

2-1- تابع رفاه اجتماعی سن2
 بررسی تابع رفاه اجتماعی مبتنی بر مطلوبیت افراد جامعه به سطح درآمد هرفرد بستگی دارد. 
از طرف دیگر بروز نابرابری در توزیع درآمدها می تواند عاملی در جهت کاهش مطلوبیت قلمداد 

شود لذا یک تابع رفاه اجتماعی تلخیص یافته3 را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
 W=W (X, I)         (1)

كه X و I تابعي از سطح درآمدهاي جامعه )x1.x2....xn( بوده، X به درآمد و I به نابرابري 
توزیع آن بستگي دارد. بدیهي است افزایش )كاهش( در درآمدها باعث افزایش )كاهش( رفاه 
و افزایش )كاهش( در نابرابري توزیع آن باعث كاهش )افزایش( رفاه میشوند.این دیدگاه كه 
افزایش درآمد یك فرد با فرض عدم تغییر در سایر شرایط منتهي به افزایش سطح رفاه خواهد 
شد. w/ (∂Xi)>0∂ حاصل از اصل پارتو است. »سن4« درسال 1974تابع زیر را به عنوان تابع 

رفاه اجتماعي پیشنهاد كرد:
 W = µ (1−G)      (2)

1 - باری، نورمن؛ رفاه اجتماعی، اكبر میرحسینی و مرتضی نوربخش، تهران، سمت، 1380، چاپ اول، ص160-159. 
2 - Sen Index
3 -Abbreviated Social welfare
4 - Sen
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رابطه  از  دیفرانسیل گیری  با  می باشند.  درآمد  توزیع  جینی  G ضریب  و  میانگین   µ كه 
مذكور می توان به این تقریب رسید :

 ∆W ≈ (1-G ∆µ - µ ∆G)     (3) 

 با استفاده از این رابطه به مطالعه تغییرات رفاه برحسب تغییرات G و µ در طی دوره 
بر رفاه را سنجیده   µ تغییرات  تأثیر  اول  به طوری كه عبارت  پرداخته می شود  بررسی  مورد 
و عبارت دوم تغییر در نابرابری توزیع درآمد را بیان می كند. بدیهی است زمانی كه شاهد 
افزایش در نابرابری توزیع درآمد هستیم از تأثیر افزایشی µ )درصورت وجود داشتن( كاسته 
می شود. بنا به تعریف ضریب جینی، این شاخص معادل دو برابر فضای بین منحنی لورنز 
و خط است و بنابراین (G-1) معادل دو برابر فضای زیر منحنی لورنز است لذا با عنایت 
به تعریف منحنی لورنز تعمیم یافته شاخص »سن« معادل دو برابر فضای زیر منحنی لورنز 

تعمیم یافته است به عبارت دیگر:
 W = µ (1− G) = 2∫0

1GL (p)dp      (4)

 پیشینه پژوهش

این  در  كه  است  شده  انجام  مطالعاتی  اجتماعی  رفاه  بر  دولت  اندازه  بررسی  درزمینه 
قسمت به برخی از این مطالعات اشاره می شود. 

جان مارك فارنیر و آسا جانسون )2016(، در تحقیقی با عنوان اثر اندازه دولت بر رشد 
و نابرابری به این نتیجه رسیده اند كه اندازه بزرگ دولت نقش مخربی بر رشد اقتصادی و 
افزایش نابرابری و در پی آن كاهش رفاه اجتماعی دارد، مگر اینكه عملكرد دولت بسیار مؤثر 
اثر آن بر نابرابری براین  اندازه دولت و  است. آسا جانسون )2016(، در مقاله ای با عنوان 
نكته تأكید می كند كه بزرگی بیش از اندازه دولت منجر به كاهش رشد اقتصادی می گردد. 
در مقابل افزایش هزینه های رفاه اجتماعی می تواند نابرابری را به عنوان هزینه توزیع مجدد، 
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كاهش دهد. الشرهانی و السدیك1 )2014(، مقاله ای با عنوان اثرات مخارج دولت بر رفاه و 
رشد اقتصادی در كشور عربستان انجام داده اند. كه در آن به بررسی تجربی اثر نوع مخارج 
دولت، بر رفاه و رشد اقتصادی در عربستان سعودی پرداخته اند. آنها با استفاده از تكنیكهای 

مختلف اقتصادسنجی به برآورد اثرات این هزینه ها  بر رفاه و استخدام داده ساالنه از دوره 
1969 تا 2010 مبادرت ورزیده اند. یافته ها  نشان می دهد كه سرمایه گذاری داخلی خصوصی 
و دولتی و همچنین هزینه بهداشتی، باعث تحریك رفاه و در پی آن رشد در بلند مدت شده 
است. موتوكو و كیمانی )2012(، در مطالعه ای به بررسی قانون واگنر2 برای كشور كنیا طی 
دوره زمانی )2009- 1960(، پرداخته اند. به این منظور این مطالعه از تحلیل هم انباشتگی و 
آزمون علیت گرنجری استفاده كرده است. نتایج این مطالعه حاكی از تأیید قانون واگنر )كه 
مبنی بر ارتباط اندازه دولت با درآمد سرانه و در پی آن رفاه می باشد( برای كشور كنیاست. 
رحمان3 و همكاران )2010( فرضیه واگنر را برای پاكستان طی دوره زمانی )1971-2006( 
مورد آزمون قرار داده اند. به این منظور از آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو استفاده شده 
است نتایج این تحقیق نشان می دهد، علیت گرنجری یك طرفه از تولید ناخالص داخلی به 

مخارج عمومی وجود دارد. 
 آكپان4 )2011(، فرضیه واگنر را با استفاده از داده های سری زمانی برای اقتصاد نیجریه 
مورد بررسی قرار داده است. وی با استفاده از آزمون كرانه های ARDL و الگوی تصحیح 
خطای برداری )VECM( نشان داد كه قانون واگنر در نیجریه قابل دفاع است. كوری5)2009( 
در مقاله خود به بررسی اثر مخارج دولت و كیفیت دولت بر رشد اقتصادی در 71 كشور 
پرداخته است. براین اساس یافته های او، كیفیت باالی دولت را پیش شرطی برای تأثیرگذاری 

مثبت اندازه دولت بر رشد اقتصادی معرفی كرد. 

1 - Alshahrani, and Alsadiq  2 - Adolph Wagner  3 -Rehman
4 - Akpan    5 - Cooray, A
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 هیتگیر )2001(، نیز نشان داد كه افزایش اندازه دولت باعث افزایش مصرف و در نهایت 
بین مخارج دولت و رشد  ارتباط  بررسی  یاسین1 )2001(، در  اقتصادی خواهد شد.  رشد 
اقتصادی در كشورهای آفریقایی طی دوره زمانی 98-1997 به این نتیجه رسید كه مخارج 

نابرابری  به بررسی  این كشورها دارد. ولچسو2 )2000(  اقتصادی  اثر مثبتی بر رشد  دولت 
درآمد در OECD پرداخت. وی پی برد كه اثر سیاستهای دولتی و هزینه های اجتماعی دولت 
بر نابرابری در امریكا كمتر از دیگر كشورهاست. الندانو3 )1986(، در مقاله خود اثر مخارج 
به دست آورد. رام )1986(، در  اقتصادی را منفی و كاماًل معنادار  بر رشد  مصرفی دولت 
مطالعه خود با به كارگیری یك چارچوب تئوریكی قوی به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد 
اقتصادی چند كشور پرداخت و به این نتیجه رسید كه مخارج دولت به طوركلی اثر مثبت بر 

رشد اقتصادی )به جزء برخی كشورها( دارد و اثر خارجی اندازه دولت مثبت است. 
كمیجانی و حق شناس )1393(، در مقاله ای تحت عنوان بررسی آثار اندازه دولت بر رشد 
اقتصادی در ایران به این نتایج رسیدند كه بزرگ شدن دولت در دوره مورد بررسی اثر مثبتی 
بر رشد اقتصادی ایران دارد، لیكن این تأثیرگذاری در دوره بلندمدت بیشتر است. بنابراین، 
اندازه دولت همانند سرمایه انسانی ابزاری برای برنامه ریزی افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت 
است. ضریب تصحیح خطای برآوردی نیز نشان می دهد انحرافات و عدم تعادلها در تولید 
سرانه اقتصاد ایران با سرعت كمی به سمت تعادل بلندمدت حركت می كند. رضایی و همكاران 
)1392(، در مطالعه خود به بررسی تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران پرداخته اند. 
نتایج مدل مورد استفاده نشان می دهد كه افزایش اندازه دولت و نرخ تورم و رشد اقتصادی 
باعث بدترشدن توزیع درآمد در ایران شده است. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیتهای 
و كاهش تصدی گری خود گام بردارد و بیشتر به وظایف حاكمیتی و نظارتی بپردازد. كمیجانی 
1 - Yasin
2 - Volscho 
3 - Landau
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و نظری )1388(، در مقاله ای با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی اثر اندازه 
دولت بر رفاه، در ایران پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند كه اثر مخارج دولت بر رفاه مثبت و 
سازگار با مبانی نظری اقتصاد كینزی می باشد. زنور )1384(، به بررسی سیاستهای دولت درزمینه 

مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی پرداخت و از نظر وی دولت برای اجرای یك سیاست رشد 
و عدالت اجتماعی خود ابتدا اصالحات الزم را درون خود به وجود آورد، به نحوی كه بتواند 
بر اساس معیارحكمرانی خوب، سیاستها و برنامه های خود را مورد اجرا بگذارد. شفیعی و 
همكاران )1384(، در مطالعه ای با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی به بررسی 
اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه افزایش مخارج عمرانی 
دولت اثر مستقیم و معناداری بررفاه و درنتیجه رشد اقتصادی دارد، اما مخارج مصرفی دولت اثر 
معناداری بر رفاه ندارند. پروین )1375(، در این راستا نشان داد كه مخارج و درآمدهای مالیاتی 

دولت آثار توزیعی و رفاهی مناسبی نداشته است. 
در پایان این بخش باید اشاره كرد كه در اكثر كارهای انجام شده مدلها خطی می باشند 
ولی در این پژوهش مدل برآوردی غیرخطی می باشد و فرضیه غیرخطی بودن تأثیر اندازه 

دولت بر رفاه اجتماعی برای نخستین بار در كشور آزمون شده است. 

روش 
نوع  دارد.  قرار  همبستگی  توصیفی-  تحقیقات  زمره  در  روش  منظر  از  تحقیق  این 
روش شناسی یا متدولوژی تحقیق روش شناسی اقتصادسنجی است و پژوهش حاضر از نوع 
كاربردی است. همچنین در این مطالعه از تحلیل سری زمانی داده های جمع آوری شده از 
بانك مركزی1 استفاده شده است. در این مقاله بر اساس مبانی نظری و مطالعات پیشین در 

1 داده های مقاله برای بازه زمانی 1391-1354 از آمارهای رسمی بانك مركزی كه در وبسایت این بانك به آدرس 
www. cbi. ir موجود است، استخراج شده اند. 
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خصوص عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی به ویژه مقاله داالر وهمكاران1 )2014( و با تأكید بر 
نقش اندازه دولت در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی، مدل اقتصادسنجی به صورت 

زیر طراحی شده است:

 Wt=β0+β1GSt+β2 Wt-1+β3Opent+β4 Unt+εt     (5)

كه در آن متغیر وابسته Wt یا رفاه اجتماعی است كه از تابع رفاه اجتماعی سن2 استفاده 
مستقل  متغیرهای  است.  شده  بیان   2-2-1 بخش  در  شاخص  این  محاسبه  نحوه  كه  شده 
 GSt .عبارتند از اندازه دولت، وقفه اول رفاه اجتماعی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بیكاری
اندازه دولت است كه از نسبت مخارج كل دولت به تولید ناخالص داخلی به دست می آید. 
Wt-1 وقفه اول رفاه اجتماعی یا وقفه اول تابع رفاه اجتماعی سن است. Opent درجه باز 

بودن اقتصاد است كه از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به دست 
می آید. Unt نرخ بیكاری است كه از نسبت تعداد بیكاران به جمعیت فعال به دست می آید. 
همانطور كه در مبانی نظری بیان شد با توجه به احتمال وجود رابطه غیرخطی بین اندازه 
دولت و رفاه اجتماعی لذا تصریح خطی رگرسیون )5( را تبدیل به یك تصریح رگرسیون 

غیرخطی آستانه ای می كنیم:
W t = A [ G S t ≤ γ ] * ( α 0 + α 1 G S t + α 2 W t - 1 + α 3 O p e n t + α 4 U n t + A [ G S t > γ ] * 

(α5+α6GSt+α7Wt-1+α8Opent+α9Unt)+εt      (6)

A[GSt>γ]={ 
1 if GSt>γ
0  if GSt≤γ       (7)

كه در آن GSt متغیر آستانه ای است و تابع )A (GSt≥γ در معادله )7( بسته به عبارت 
درون پرانتز مقادیر صفر و یك به خود می گیرد. γ ارزش حدآستانه ای است كه میزانی از 

1. Dollar
2. Sen Index
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متغیر آستانه را نشان می دهد كه ارتباط اندازه دولت و رفاه اجتماعی قبل و بعد از این آستانه 
متفاوت است. این مقدار آستانه ای از برآورد معادله )6( به ازای مقادیر ممكن از متغیر آستانه 
به دست می آید به طوری كه آستانه بهینه آن مقداری است كه ضریب تشخیص )R2( معادله 

)6( را بیشینه می كند. این میزان از ایجاد حلقه های تكراری در برنامه نویسی ایویوز حاصل 
می شود. به منظور بررسی معناداری حد آستانه از آزمون خودپردازی هانسن )1996 و2000( 
استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون خطی بودن الگو یا عدم معناداری میزان آستانه 
است و فرضیه مقابل معناداری حد آستانه است . هانسن )1996( روش خودپردازی3 را برای 
تقریب زدن توزیع مجانبی آماره آزمون پیشنهاد می كند كه در این مقاله از این روش استفاده 

شده است. روش خود پردازی به صورت زیر اجرا می شود:
1-در مرحله اول یك نمونه از اعداد تصادفی با میانگین صفر و واریانس1 را تولید كرده 

η را تعریف می نماییم.  tetX t ˆ* = NIDt)1,0( و  =η و
مقید  آوردن مجموع  به دست  برای   5 معادله خطی  مستقل  متغیرهای  را روی   X t*-2

مجذورات باقیمانده ها  و*~S رگرس می نماییم. 
X را روی متغیرهای مستقل معادله آستانه ای 6 برای به دست آوردن مجموع غیر  t* -3

رگرس می نماییم.  )(* hS مقید مجذورات باقیمانده ها، 
و  مشاهدات  تعداد   T درآن  كه  می كنیم،  محاسبه  را   ( )

)ˆ(1

)ˆ(10)(*
γ

γ
γ

S
SST

w
−

=  -4

*sup*)( می باشد.  γWW =

 wb
*

مراحل یك تا چهار را B بار تكرار كرده و آمار محاسباتی متناظر با تكرار b ام را با 

نشان می دهیم. 

3. Bootstrapping
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 احتمال آزمون به صورت زیر به دست می آید: 

∑
=

>=−
B

b
wwbLBvaluep

1
)*(*)/1(  )8( 

پس از انجام فرآیندهای ذكر شده و تكرار آنها و به دست آوردن آماره مورد نظر می توان 
فرض صفر خطی بودن الگو را مورد آزمون قرار داد. 

یافته ها
قبل از برآورد مدل الزم است مانایی متغیرهای الگو بررسی شود. به این منظور از آزمون 
زیوت-اندروز1 استفاده شده است كه نتایج این آزمون به شرح جدول 1 است. دلیل استفاده 
از این آزمون نیز آن است كه این آزمون، شكست ساختاری متغیرها را در آزمون مانایی در 
نظر می گیرد و از آنجا كه در اقتصاد ایران شكستهای ساختاری متعددی به دالیلی از قبیل 
مانایی  آزمون  برای  پس  است،  داده  رخ  نفتی  شوكهای  و  تحمیلی  اسالمی، جنگ  انقالب 
متغیرها در اقتصاد ایران بهتر است آزمونهایی مورد استفاده قرار گیرند كه شكست ساختاری 

در متغیرها را لحاظ می كنند. 
جدول )1(: آزمون زیوت-اندروز

نتیجه آزمونP-Valueتعریف متغیرمتغیر
Wt)مانا0/001<رفاه اجتماعی )شاخص سن

GSt
 اندازه دولت )نسبت مخارج كل دولت به تولید

مانا0/04ناخالص داخلی(

Wt-1مانا0/001<وقفه اول رفاه اجتماعی

Opent
 درجه باز بودن اقتصاد یا نسبت مجموع صادرات و

مانا0/001<واردات به تولید ناخالص داخلی

Untمانا0/04نرخ بیكاری یا نسبت تعداد بیكاران به جمعیت فعال

1. Zivot- Andrews
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همانطور كه نتایج جدول 1 نشان می دهد تمامی متغیرها در سطح معنای 5 درصد مانا 
هستند بنابراین می توان برآورد مدل پژوهش را بدون گرفتاری در دام رگرسیون جعلی برآورد 
كرد. بنابراین در ادامه به برآورد مدل پژوهش پرداخته می شود. نتایج برآورد مدل آستانه ای 

در جدول 2 گزارش شده است. 
جدول 2: نتایج برآورد مدل آستانه ای

رژیم اندازه بزرگ دولت رژیم اندازه کوچک دولت
متغیر

ضریب
t-statistic
 )Prob( ضریب t-statistic

 (Prob)

32/56 8/94
 )>0/001( -25/9 -7/11

 )>0/001( Intercept )عرض از مبدا( 

-843/7 -75/08
 )>0/001( 5/36 0/47

 )0/63( )اندازه دولت( 

9/55 74/15
 )>0/001( 0/84 6/56

 )0/00( )وقفه اول رفاه اجتماعی( 

87419/3 125/03
 )>0/001( -968/4 -1/38

 )0/17( )درجه باز بودن( 

-1/02 -4/82
 )>0/001( -0/20 -0/97

 )0/33(  )نرخ بیکاری( 

29/22 637
 )>0/001( 29/22 637

 )>0/001( دامی انقالب اسالمی

>0/001 Linearity Test (p-Value)
)آزمون خطی بودن هانسن( 

0/67

Breusch-Godfrey Serial Correla-
tion LM Test  
 (Lag 2) (p-Value)

)آزمون خودهمبستگی( 
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رژیم اندازه بزرگ دولت رژیم اندازه کوچک دولت
متغیر

ضریب
t-statistic
 )Prob( ضریب t-statistic

 (Prob)

2/19 )DW( آماره آزمون دوربین واتسون

0/15
Normality test-JB-
 (p-Value)

)آزمون نرمال بودن خطاها( 

0/17

Heteroskedasticity Test: 
Breusch-Pagan-Godfrey
 (p-Value)

)آزمون ناهمسانی واریانس خطاها( 

0/92
R-squared 
)ضریب تشخیص مدل( 

نتایج برآورد مدل آستانه ای را می توان به صورت زیر خالصه كرد:
1- حد آستانه اندازه دولت 29 درصد به دست آمده است كه آزمون خودپردازی هانسن 
نشان می دهد آستانه برآورد شده معنادار است و مدل دارای آستانه است. به عبارت دیگر 
فرضیه خطی بودن مدل در سطح معنای 5 درصد رد شده است. بنابراین مدل آستانه ای دارای 
دو رژیم اندازه دولت بزرگ و كوچك است كه تمایز این دو رژیم با حد آستانه 29 درصد 
مشخص شده است به این معنا كه هنگامی كه اندازه دولت كمتر از 29 درصد است در رژیم 
اندازه  بیشتر از 29 درصد است در رژیم  اندازه دولت  دولت كوچك هستیم و هنگامی كه 
اندازه دولت كوچك  نیز در دو رژیم  اندازه دولت  دولت بزرگ قرار داریم. ضریب متغیر 
بدین صورت كه در رژیم  داشته است  اجتماعی  رفاه  بر شاخص  متفاوتی  اثرات  بزرگ  و 
اندازه دولت كوچك، افزایش اندازه دولت تأثیر معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی نداشته 
است اما پس از افزایش اندازه دولت و عبور از حد آستانه 29 درصد و قرار گرفتن در رژیم 
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اندازه دولت بزرگ، افزایش اندازه دولت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی 
اجتماعی  رفاه  بر شاخص  آستانه ای  و  غیرخطی  تأثیری  اندازه دولت  بنابراین  است.  داشته 
داشته است. بی معنی بودن اثر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در رژیم اندازه دولت كوچك، 

به دلیل خنثی شدن اثرات مثبت و منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی است كه در این رژیم 
چون دولت هنوز خیلی در اقتصاد مداخله نكرده است اثرات مثبت همچون ارایه كاالهای 
عمومی و استخدامهای دولتی و اثرات منفی مخارج همچون ناكارایی مخارج دولت و تقویت 
رانتجویی همدیگر را خنثی كرده است و برآیند تأثیر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی بی معنی 
بوده است اما در رژیم اندازه بزرگ دولت تأثیرات منفی اندازه دولت بر تأثیرات مثبت آن 
غلبه كرده است و موجب تأثیر منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی شده است. در رژیم دولت 
بزرگ به دالیلی چون اثر ازدحامی یا برون رانی، رانتجویی گسترده ناشی از حضور دولت 
بزرگ، ناكارایی مخارج عمرانی دولت و كاهش بهره وری نیروی كار در بخ دولتی به دلیل 
استخدامهای غیرضروری در بخش دولتی همگی موجب تضعیف رشد اقتصادی می شوند 
از طریق  از آن حضور پررنگ دولت  و درنتیجه رفاه اجتماعی را كاهش می دهند. گذشته 
افزایش مخارج و درنتیجه افزایش مازاد تقاضای كل از یك طرف و ایجاد كسری بودجه و 
تأمین آن از طریق استقراض از بانك مركزی موجبات ایجاد تورم را فراهم می كند كه تورم 
موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود و لذا رفاه اجتماعی از این طریق نیز كاهش می یابد. 
2- وقفه اول رفاه اجتماعی در هر دو مدل تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته 
است. این عامل به دلیل پویا نمودن مدل رفاه در الگو لحاظ شده است و از نظر اقتصادسنجی 

نیز موجب رفع خودهمبستگی مدل شده است. 
3- درجه باز بودن نیز تأثیر متفاوتی بر شاخص رفاه اجتماعی در دو رژیم اندازه دولت 
كوچك و بزرگ داشته است. در رژیم اندازه دولت كوچك، افزایش درجه باز بودن اقتصاد 
تأثیر معناداری بر سطح رفاه اجتماعی نداشته است. دلیل آن را می توان در این مسئله دانست 
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كه در رژیم اندازه دولت كوچك در ایران درآمدهای نفتی نیز به میزان كمی بوده است لذا 
هنگامی كه درآمدهای نفتی ناچیز بوده است توان واردات كاالهای سرمایه ای تقویت كننده 
تولید نیز كمتر بوده و از طرف دیگر منابع ارزی حاصل از نفت از طریق واردات كاالهای 

جدید خارجی موجب تضعیف اقتصاد سنتی بیشتر بر پایه كشاورزی كشور شده است و لذا 
واردات با تضعیف تولید ملی و افزایش شكاف طبقاتی همراه بوده است و اثرات مثبت درجه 
بازبودن بر رفاه اجتماعی را خنثی كرده است. اما با گسترش اندازه دولت درنتیجه گسترش 
سهم نفت در اقتصاد كشور و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، درجه باز بودن تأثیر 
مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. در رژیم دولت بزرگ به دلیل افزایش توان 
ارزی كشور برای واردات كاالهای سرمایه ای و واسطه ای و گسترش صنایع كشور، واردات 
هنگام  همچنین  است.  شده  منجر  بیشتر  صنعتی  تولید  به  سرمایه ای  و  واسطه ای  كاالهای 
گسترش سهم نفت در اقتصاد، اقتصاد كشور كه در ابتدا بر پایه اقتصاد سنتی بود گذار خود 
با تقویت طبقه متوسط انجام داد و لذا مبتنی بر نظریه  را به اقتصادی نسبتا صنعتی همراه 
كوزنتس در این مرحله كه گذار از اقتصاد سنتی به اقتصادی نسبتا صنعتی انجام شده، رشد 
اقتصادی موجب بهبود توزیع درآمد هم شده است و لذا تأثیری مثبت بر رفاه برجای گذاشته 

است. 
4- نرخ بیكاری در رژیم اندازه دولت كوچك تأثیری معنادار بر رفاه اجتماعی نداشته 
است درحالی كه در رژیم اندازه دولت بزرگ تأثیر بیكاری بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار 
بوده است. اثر منفی بیكاری بر رفاه اجتماعی امری روشن است زیرا افزایش بیكاری از طریق 
افزایش بار تكفل و ایجاد آثار ناگوار اجتماعی-اقتصادی موجب گسترده شدن فقر و نابرابری 

و تضعیف رفاه اجتماعی می شود. 
ناهمسانی  واتسون،  دوربین  آماره  و  گادفری  بریوش  خودهمبستگی  آزمونهای   -5
نشان دهنده عدم وجود  ترتیب  به  بودن جارك-برا  نرمال  آزمون  پاگان و  بریوش  واریانس 
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خودهمبستگی بین خطاها، همسانی واریانس خطاها و نرمال بودن توزیع جمالت خطا دارد. 
همچنین ضریب تشخیص مدل 92 درصد به دست آمده كه نشان می دهد متغیرهای توضیحی 

مدل توانسته اند 92 درصد تغییرات شاخص رفاه اجتماعی كشور را توضیح دهند. 

بحث
این مقاله به دنبال بررسی نحوه اثرگذاری اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران 
در بازه زمانی 1391-1354 است. لذا مبتنی بر عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی بر اساس مطالعه 
داالر و همكاران )2014( و با تأكید بر نقش اندازه دولت در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر رفاه 
اجتماعی، مدل تحقیق با روش رگرسیون آستانه ای برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل 
تحقیق نشان داده است كه در رژیم اندازه دولت كوچك یا هنگامی كه اندازه دولت كمتر از 
29 درصد است، افزایش اندازه دولت تأثیر معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی نداشته است 
اما پس از افزایش اندازه دولت در اقتصاد و عبور از حد آستانه 29 درصد و قرار گرفتن 
در رژیم اندازه دولت بزرگ، افزایش اندازه دولت، تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رفاه 
رفاه  بر شاخص  آستانه ای  و  غیرخطی  تأثیری  اندازه دولت  بنابراین  است.  داشته  اجتماعی 
اجتماعی داشته است. همچنین، وقفه اول رفاه اجتماعی در هر دو رژیم اندازه دولت كوچك 
و بزرگ تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. عالوه بر آن، در رژیم اندازه 
دولت كوچك، افزایش درجه باز بودن اقتصاد تأثیر معناداری بر سطح رفاه اجتماعی نداشته 
است اما با گسترش اندازه دولت و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، درجه باز بودن 
تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است.. درنهایت، نرخ بیكاری در رژیم اندازه 
دولت كوچك تأثیری معنادار بر رفاه اجتماعی نداشته است درحالی كه در رژیم اندازه دولت 

بزرگ تأثیر بیكاری بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار بوده است. 
در مقایسه با نتایج قبلی می توان گفت كه مطالعه حاضر از بعد بررسی اثرات غیرخطی 
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مطالعات  نتایج در  تناقض  به  توانسته  اولین مطالعه است و  اجتماعی  رفاه  بر  اندازه دولت 
پیشین پاسخ دهد. در مطالعات پیشین اندازه دولت یا مخارج دولت بر رفاه اجتماعی تنها 
از مدلهای خطی استفاده شده و لذا تأثیر اندازه دولت بزرگ و كوچك یكسان انگاشته شده 
است. مثاًل نتایج مطالعه حاضر با مطالعه كمیجانی و نظری )1388( كه به ارتباط مثبت اندازه 
نتایج  بین مطالعات خارجی،  از  یافته اند در تضاد قرار دارد.  دولت و رفاه اجتماعی دست 
مطالعه حاضر در اندازه دولت بزرگ با نتایج مطالعه جان مارك فارنیر و آسا جانسون )2016( 
تطابق دارد زیرا این مطالعه نیز به تأثیر منفی اندازه دولت بزرگ بر رفاه اجتماعی اشاره دارد. 
مبتنی بر نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور افزایش رفاه اجتماعی الزم است اندازه 
دولت كوچك تر شود كه در این راستا اجرای صحیح سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی 
در واگذاری مالكیت به همراه مدیریت به بخش خصوصی واقعی - )نه خصولتی( - توصیه 

می شود. 



      34      34

References                                       منابع و مآخذ

آهنگری، ع، رضایی، م، جوكار، )1394(، بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران با  -
تأکید بر بیماری هلندی چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت1394. 

رضایی، ا، حسین زاده، ج، فرامرزی، ا، یزدان خواه، م )1392(، تأثیر اندازه دولت بر توزیع  -
درآمد در ایران، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن، سال یكم، شماره چهارم، ص21-36. 

رضایی، م )1390(، نظریه های صوری رفاه اجتماعی، فصلنامه حوزه سیاست اجتماعی،  -
شماره صفر، بهار 1390، 37-27. 

زاهدی اصل، م؛ مبانی رفاه اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، 1381،  -
چاپ اول، ص6. 

زنور، ب. ه )1384(، فقر و نابرابری درآمد در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره  -
17، ص165-206. 

شیرین بخش، ش، میقاتی، س )1394(، بررسی تأثیر اندازه دولت بر تورم در كشورهای  -
زمستان  و  پاییز  دوم،  شماره  ایران  اقتصاد  تجربی  مطالعات  دوفصلنامه  اوپك،  عضو 

)1394(، دانشگاه ایالم. 
اقتصادی  - بررشد  دولت  اندازه  تأثیر   ،)1390( ع  دهقانی،  ج،  منتظری،  ك،  صادقی، 

بهار   ،1 شماره  پنجم،  سال  اقتصادی،  مدلسازی  فصلنامه  پایین،  درآمد  با  دركشورهای 
1390، ص91-107. 

كمیجانی، ا، حق شناس، ه )1393(، بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران،  -
فصلنامه علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره28. 

كمیجانی، ا، نظری، ر )1388(، بررسی اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه  -
پژوهشهای اقتصادی، سال نهم، شماره3. 

ف،  - همتی،  و  ت  م.  جغتایی،  عملکرد(،  و  )ساختار  اجتماعی  رفاه  دیوید؛  ماكارو، 
انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، 1378، چاپ اول، ص10. 

مدنی، س؛ به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی  -
و توان بخشی، 1379، چاپ اول، صفحات11-13. 

موسوی، م و محمدی، م. ع؛ تهران، دانژه، چاپ اول، 1388، ص270-290.  -
- Akpan, U. F,. 2011. “Co-integration, causality and Wagner’s hypoth-

esis: Time series evidence for Nigeria”, Journal of Economic Research, 
16; 59-84. 

- Johansson, Å. (2016). Public Finance, Economic Growth and Inequal-
ity: A Survey of the Evidence, Economics Department Working Paper 
No. 1346. 

- Cooray, A (2009) Government expenditure, governance and economic 
Growth-Comparative Economic Studies, No. 51, Vol. 3. 



35      

References                                       منابع و مآخذ

- Dollar, D. , Kleineberg, T. , & Kraay, A. (2014). Growth, inequal-
ity, and social welfare: cross-country evidence. World Bank Policy Re-
search Working Paper, (6842). 

- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not 
identified under the null hypothesis. Econometrica: Journal of the 
econometric society, 413-430. 

- Hansen, B. E. (2000). Sample splitting and threshold estimation. 
Econometrica, 68 (3), 575-603. 

- Heitger, B (2001) “The Scope of Government and Its Impact on Eco-
nomic Growth in OECD Countries; Kiel Working Paper No. 1034. Kiel: 
Institute of World Economics. 

- Jean-Marc Fournier and Åsa Johansson. (2016). The Effect of the Size 
and the Mix of Public Spending on Growth and Inequality, Economics 
Department Working Paper No. 1344. 

- Musai, M and Mehrara, M (2011), Investigating the Government Size 
and Quality’s Contribution to Long-Run Economic Growth, American 
Journal of Scientific Research, ISSN 1450-223X, Issue 29, pp:104-112. 

- Mutuku, C. & D. Kimani. 2012. “Investigating Wagner’s law-co-in-
tegration and Causality Tests for Kenya”, Current Research Journal of 
Economic Theory, 4 (2); pp. 43–52. 

- Rehman, J. U. , Iqbal, A. & M. W. Siddiqi. 2010. “Co-integration Cau-
sality Analysis Between Public Expenditure and Economic Growth in 
Pakistan”, European Journal of Social Sciences, 13 (4); pp. 556-565. 

- Yasin Mesghena (2001) Public Spending and Economic Growth: Em-
pirical Investigation of Sub-Shahran Africa; Southwestern Economic 
Review, 30


