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مقدمه :یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دستیابی به جامعهای شاد
است ،جامعهای که شادی مردمانش موجب ارتقای کیفیت زندگی ،بهبود
بازدهی نیروی کار ،تقویت رشد اقتصادی و نهایت ًا دستیابی به توسعه پایدار
را به همراه خواهد داشت .در این راستا اندازه دولت و میزان دخالت دولت
در اقتصاد میتواند بر سطح شادی جامعه اثرگذار باشد لذا هدف اصلی این
مقاله بررسی نحوه اثرگذاری اندازه دولت بر شادی در کشورهای منتخب
درحالتوسعه و توسعهیافته است.
روش :روششناسی این پژوهش مبتنی بر روششناسی اقتصادسنجی
است .بدینصورت که بر اساس ادبیات نظری و مطالعات پیشین ،مدل
اقتصادسنجی بهمنظور پاسخ به فرضیههای پژوهش تصریح میشود و
سپس با روشهای آمار استنباطی در مورد فرضیههای پژوهش تصمیمگیری
میشود .در این پژوهش ،با مدلسازی عوامل مؤثر بر شادی با تأکید بر تأثیر
اندازه دولت ،مدل پانل آستانهای برای کشورهای منتخب درحالتوسعه و
توسعهیافته در بازه زمانی  2005-2016برآورد شده است.
یافتهها :اندازه دولت تأثیری غیرخطی بر شادی در هر دودسته کشورهای
درحالتوسعه و توسعهیافته داشته است اما نحوه اثرگذاری اندازه دولت
بر شادی در این دو دسته از کشورها متفاوت بوده است .در هر دو دسته
کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته ،اندازه دولت در وضعیت دولت
کوچک ،تأثیر معنیداری بر شادی نداشته است اما در وضعیت دولت بزرگ،
اندازه دولت تأثیری منفی بر شادی در کشورهای درحالتوسعه و تأثیری
مثبت بر شادی در کشورهای توسعهیافته داشته است .همچنین نتایج مدلهای
پژوهش نشاندهنده تأثیر افزایشی درآمد سرانه بر شادی و تأثیر کاهشی
نرخ بیکاری و نرخ تورم بر شادی در کشورهای منتخب درحالتوسعه و
توسعهیافته است.
بحث :تفاوت تأثیرگذاری اندازه دولت بر شادی در دو دسته کشورهای
درحالتوسعه و توسعهیافته نشاندهنده کارآمدی سیاستهای دولت در
کشورهای توسعهیافته در راستای تقویت شادی در جامعه نسبت به
کشورهای درحالتوسعه است.
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Short Abstract :
One of the most important goals of today’s societies is
to achieve a happy society. In this regard, government
expenditures and the amount of government intervention in the economy can affect the level of happiness
of the society. Therefore, the main objective of this
paper is to examine the effect of government size on
happiness in selected developing and developed countries using the threshold panel model over the period
of 2005-2016. The results of the estimation models
showed that the government size has a nonlinear effect
on happiness in both the developing and developed
countries, but how governments influence happiness in
these two categories of countries was different. In both
the developing and developed countries, the size of the
government in the small states did not have a significant
impact on happiness, but in a large government, the size
of the government had a negative impact on happiness
in developing countries and it had a positive impact on
happiness in developed countries. The difference in the
effects of government size on happiness in both developing and developed countries shows that government
policies in developed countries are more effective in increasing happiness in society compared to developing
countries.

10

...مطالعه اثرات غیرخطی اندازه دولت بر شادی در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته

The Study of Nonlinear Effects of Government Size on Happiness in Developing...
Extended Abstract

Introduction: One of the most important goals of today’s societies is to achieve a
happy society, a society where the happiness of its people will improve the quality of life and labor productivity, will boost economic growth and, ultimately, will
lead to sustainable development. In this regard, government expenditures and the
amount of government intervention in the economy can affect the level of happiness of the society. The economics of happiness addresses issues, such as measuring and analyzing prosperity, quality of life, life satisfaction, and the simultaneous
growth of indicators of life in a person, family or community with indicators of
psychology, health and sociology. The “happiness economics” is a relatively new
area in the economy, which in recent years has become a major contributor to
the policy equation of many countries. The relationship between happiness and
government activities could be an interesting subject for researchers and policy
makers. Government with its expenditures and its interventions in the economy
may affect happiness of people. Therefore, the main objective of this paper was to
examine the effect of government size on happiness in the selected developing and
developed countries. Due to the differences between government efficiency in the
countries, the results may be different in these two groups ofcountries.
Method: The methodology of this research is based on the econometrics methodology. Based on the theories existing in the literature and the previous studies,
the econometric model was determined and then inferential statistics was used
to explore the research hypotheses. A threshold panel model was estimated by
modeling the factors affecting happiness, with emphasis on the effect of government size, for the two selected groups of countries. The threshold panel model
is a model in which a predetermined predicted behavior starts to change after a
threshold value. In this paper, the size of the government was the threshold variable, which divided the size of government into large and small size governments.
Then, the effect of the size of government in both large and small governments on
happiness was estimated and the threshold government size was estimated by the
model over the period of 2005-2016.
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Findings: The results of the estimation of the research models showed that the
government size has a nonlinear effect on happiness in both the developing and
developed countries, but how governments influence happiness in these two categories of countries was different. In both the developing and developed countries,
the size of the government in the small states did not have a significant impact
on happiness; however, in a large government, the size of the government had
a negative impact on happiness in the developing countries and it had a positive
impact on happiness in the developed countries. The difference in the effects of
government size on happiness in both developing and developed countries shows
that government policies in the developed countries are more effective in increasing happiness in society compared to developing countries. The results of research
models also revealed the increasing impact of per capita income on happiness
and the decreasing effect of unemployment rate and inflation on happiness in the
selected developing and developed countries. The estimation results are shown in
the following two Tables:
Table (1) Estimation Results in Developing Countries

Variable
Threshold Value of Government Size
Constant in small government size state
Constant in large government size state
Government Size in small government size state
Government Size in large government size state
Per Capita Income
Unemployment
Inflation
R2

Coefficient
11.5
5.29
5.29
-0.02
-0.02
0.00007
-0.026
-0.007

P-Value
0.001
0.001
0.001
0.37
0.001
0.001
0.001
0.001
0.919

Source: Own Calculation
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Table (1) Estimation Results in Developed Countries
Variable

Threshold Value of Government Size
Constant in small government size state
Constant in large government size state
Government Size in small government size state
Government Size in large government size state
Per Capita Income
Unemployment
Inflation
R2

Coefficient

15.4
4.16
4.16
0.059
0.04
0.000037
-0.039
-0.035
0.966

P-Value

0.001
0.001
0.001
0.17
0.001
0.001
0.001
0.001

Discussion: The threshold government size refers to the size of the government
before which the size of the government does not have any effect on happiness,
which could be due to neutralizing the positive and negative effects of the government size on happiness. But for the government with a bigger size that pass the
threshold, the negative effects on the bigger size of the government outweighs
the positive effects, leading to a decrease in happiness in the selected developing
countries. In other words, in the large governments, each unit increase in government size has led to a 0.02-unit decrease in happiness in the developed countries.
The results of model estimation vary in the developed countries. The threshold
size of government for these countries is estimated at 15.4%. In countries with
smaller governments, the size of the government does not have any significant
effect on happiness in developed countries. However, after passing the aforementioned threshold and being categorized as a big size government, the increase in
state size led to higher levels of happiness in the developed countries, reflecting
the effectiveness of government policies in developed countries to boost social
happiness. These policies include the increase in welfare, the protection of social
rights, the development of community and insurance services, the enhancement
of the quality of healthcare for the community, and the promotion of social and
economic justice. In other words, the developed communities have developed towards well-being and happiness of their societies. On the other hand, the pro-
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jected outcomes in developed countries indicate a lack of stability in large states
in the developed countries. In these countries, the expansion of government in
society has led to economic inefficiency and corruption, which in fact resulted
in lower levels of happiness in these societies. Therefore, the government size in
both developed and developing countries has had a threshold effect on happiness,
but these effects have been completely different in the two groups of countries.
Based on the results of the study, policy makers are advised to take into account
the threshold relationship between government size and happiness. In this way,
politicians would be able to direct the government expenses towards enhancing
happiness in the society.
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مقدمه
دولت بهعنوان یکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادی نقشی بیبدیل بر عملکرد اقتصادی
هر کشوری دارد .در این راستا طیف وسیعی از مطالعات اقتصادی به بررسی تأثیر اندازه
دولت بر متغیرهای اقتصادی اختصاصیافته است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :تأثیر
اندازه دولت بر رشد (آرمی1995 ،1؛ بارو1990 ،2؛ ابونوری و نادمی ،)2010 ،3اندازه دولت بر
فقر (محمود و صدیق2010 ،4؛ زارع و زارع ،)2018 ،اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد
(سیلوستر2002 ،5؛ نادمی و حسنوند ،)2015 ،اندازه دولت بر تورم (هان و مولیگان2008 ،6؛
سامانی پور و همکاران )2016 ،و اندازه دولت بر بیکاری (فلدمن2006 ،7؛ کریمی پتانالر
و همکاران .)2015 ،بسیاری از این مطالعات به ارتباط غیرخطی و آستانهای اندازه دولت
بر این متغیرها پی بردهاند .بهعنوانمثال در مطالعات آرمی )1995( 8و بارو )1990( 9تأثیر
غیرخطی اندازه دولت بر رشد اقتصادی ،در مطالعه کریمی پتانالر و همکاران ( )2015تأثیر
غیرخطی اندازه دولت بر بیکاری ،در مطالعه سامانی پور و همکاران ( )2016تأثیر غیرخطی
اندازه دولت بر تورم ،در مطالعه زارع و زارع ( )2018تأثیر غیرخطی اندازه دولت بر فقر و
در مطالعه نادمی و حسنوند ( )2015تأثیر غیرخطی اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد
بهدستآمده است.
از طرف دیگر دستیابی به جامعهای شاد یکی از اهداف مهم جوامع امروزی است بطوریکه
برخی کشورها همچون امارات متحده عربی اقدام به تأسیس وزارتخانه شادی نیز کردهاند.
شادی از آن دسته متغیرهایی است که متأثر از عوامل مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و روانشناختی است و لذا یک مفهوم تکبعدی محسوب نمیشود .در این مطالعه
شادی مربوط به ارزیابی ذهنی زندگی است که همچنین رضایت از زندگی و یا سالمت روانی
			1. Armey
			2. Barro
3. Abounoori and Nademi
4. Mehmood and Sadiq
		5. Sylwester
6. Han and Mulligan
7. Feldmann		8. Armey			9. Barro
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نیز نامیده میشود .در این مطالعه شادی بهعنوان درجهای که یک فرد قضاوت کلی کیفیت
زندگی خود را چقدر مطلوب میداند ،در نظر گرفته شده است .بهعبارتدیگر اینکه فرد چقدر
زندگی خود را دوست دارد ،مالکی برای درجهبندی شادی افراد در نظر گرفته شده است.
همچنین تمرکز این مقاله روی تأثیر عوامل اقتصادی بر شادی است .در این میان بهطور خاص
تمرکز مقاله روی تأثیر اندازه دولت بر شادی قرار دارد .با توجه به اثرگذاری غیرخطی اندازه
دولت بر بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی ،این امکان نیز وجود دارد که اندازه دولت بر
شادی تأثیری غیرخطی و آستانهای داشته باشد .بدین معنا که اندازه دولت تا هنگامیکه دولت
کوچک باشد تأثیری مثبت بر سطح شادی جامعه داشته باشد اما هنگامیکه از سطح آستانه خود
عبور کرد و اندازه دولت بیشازحد بزرگ شد ،آنگاه اندازه دولت تأثیری منفی بر سطح شادی
جامعه برجای گذارد .افزایش اندازه دولت ،هنگامیکه اندازه دولت کوچک است ،از طریق
مخارج آموزشی ،تفریحی ،ورزشی و تقویت کاالهای عمومی و اعطای کمکهای تأمین اجتماعی
و بیمههای بیکاری و حمایت از اقشار ضعیف جامعه میتواند موجب ارتقای سطح شادی در
جامعه شود اما پس از گسترش بیشازحد دولت در اقتصاد ،افزایش اندازه دولت ممکن است
از طریق ناکارآمدی مخارج دولت ،گسترش فعالیتهای رانت جویی ،شکلگیری اثر ازدحامی،
گسترش فساد اداری ،اتالف منابع و برهم زدن تخصیص منابع در بازار ،گسترش انحصار و
تشدید محدودیت رقابت در بازارها اثراتی منفی بر رشد اقتصادی ،رفاه اجتماعی ،اشتغال ،توزیع
درآمد و فقر و نابرابری داشته باشد (ابونوری و نادمی2010 ،؛ نادمی و حسنوند2015 ،؛ کریمی
پتانالر و همکاران )2015 ،و درنتیجه باعث کاهش سطح شادی در جامعه شود .بنابراین به دلیل
امکان تأثیر غیرخطی اندازه دولت بر شادی ،در این پژوهش فرضیه غیرخطی بودن تأثیر اندازه
دولت بر شادی آزمون میشود .همچنین به دلیل تفاوت ساختارهای اقتصادی و عملکرد دولتها
در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته تأثیر اندازه دولت بر شادی به تفکیک کشورهای
منتخب درحالتوسعه و توسعهیافته انجام میشود تا بتوان این فرضیه را بهصورت مجزا در هر
16
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دسته از کشورها مورد ارزیابی قرارداد .با توجه به اهمیت دستیابی به سطوح باالی شادی در
جوامع امروزی ،یافتههای این مقاله میتواند از اهمیت فراوانی در سیاستگذاری مخارج دولت
در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته برخوردار باشد.
ادبیات نظری و پیشینه تجربی
اقتصاد شادکامی به مسائلی چون اندازهگیری و تحلیل رفاه ،کیفیت زندگی ،رضایت
از زندگی و رشد همزمان شاخصهای زندگی در یک فرد ،خانواده یا جامعه با شاخصهای
روانشناسی ،بهداشت و جامعهشناسی میپردازد (انیلسکی« .)2007 ،1اقتصاد شادکامی» حوزه
نسبت ًا جدیدی در اقتصاد است که در سالهای اخیر جایگاه مهمی در معادالت سیاستگذاری
بسیاری از کشورها پیدا کرده است (نادمی و جلیلی کامجو .)2018 ،شادی نیز همچون
متغیرهای ثروت ،درآمد و سود با توجه به قیدهای موجود قابل بیشینهسازی و بهینهسازی
است (گراهام .)2012 ،2اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک عمدت ًا از مفهوم رفاه استفاده
کردهاند و شادی را بهصورت مستقیم در تابع مطلوبیت موردتوجه قرار ندادهاند (لویجیانو
و پورتا .)2005 ،3علم اقتصاد باید درباره شادی فردی باشد و اینکه چطور رشد اقتصادی،
بیکاری و تورم و عوامل نهادی همچون حکمرانی دولت بر رضایت از زندگی 4تأثیرگذارند
(فری و استاتزر.)2002 ،5
مفهوم شادی در اندیشههای بزرگانی چون سقراط ،ارسطو و کنفوسیوس مشاهده شده
است (گراهام .)2012 ،ارسطو معتقد است دو نوع شادمانی وجود دارد ،شادمانی بهمثابه
موفقیت و کامیابی و شادمانی ناشی از معنویت (آیزنک .)1990 ،6افالطون شادی را حالتی
از انسان میداند که بین سه عنصر قوه عقل ،احساسات و امیال تعادل و هماهنگی به وجود
3. Luigino and Porta
6. Eysenck

		2. Graham
		5. Frey and Stutzer

		1. Anielski
		4. well-being
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میآورد (دیکی .)1999 ،1تا سال  1972که پادشاه بوتان مفهوم تولید ناخالص شادی)GNH( 2
را ابداع کند ،هیچ سیاست دولتی رسمی ،هدف اصلی سیاست انتخاب عمومی 3را حداکثری
کردن رضایت و شادی از زندگی قرار نداده بود.
از طرف دیگر ،ارتباط شادی و درآمد یکی از موضوعات مهم موردمطالعه در ارتباط با نحوه
تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شادی بوده است؛ بطوریکه استرلین )1974( 4این سؤال را مطرح کرد که
آیا افزایش درآمد همواره در یک جامعه منجر به افزایش شادی میشود؟ وی نشان داد که سطوح
متوسط شادی لزوم ًا به همراه افزایش درآمد کشورها رشد نمیکند که به معمای استرلین شهرت
یافته است .معمای استرلین نشاندهنده یک رابطه غیرخطی آستانهای بین درآمد و شادی است و
نشان میدهد سطحی از درآمد وجود دارد که تا آن سطح افزایش درآمد به افزایش شادی منجر
میشود و پسازآن سطح آستانه ،افزایش درآمد موجب کاهش سطح شادی در جامعه میشود .از
سوی دیگر ارتباط بین رشد اقتصادی (رشد درآمد ملی) و اندازه دولت نیز یک ارتباط غیرخطی
و آستانهای است که تحت عنوان منحنی آرمی 5شهرت یافته است بهعبارتدیگر با افزایش اندازه
دولت ابتدا رشد اقتصادی افزایشیافته اما پس از عبور از یک حد آستانهای از اندازه دولت،
افزایش اندازه دولت موجب کاهش رشد اقتصادی میشود .دلیل این ارتباط نیز بدینصورت
ح شده است که ابتدا با افزایش اندازه دولت از طریق گسترش مخارج عمرانی و سرمایهای
مطر 
همچون تهیه زیرساختهای ارتباطی و انرژی ،گسترش انواع کاالهای عمومی همچون آموزش و
خدمات بهداشت و درمان میتوان به بهبود تولید بخش خصوصی نیز کمک کرد و موجبات رشد
اقتصادی بیشتر را ایجاد کرد اما پس از عبور از حد آستانه اندازه دولت و گسترش بیشازحد دولت
در اقتصاد ،به دالیلی چون اثر ازدحامی فعالیتهای دولت ،ایجاد انحصار دولتی و ناکارایی مخارج
1. Dickey
2. Gross National Happiness (GNH) or Gross National Well-being (GNW) Index
3. public policy decision making
4. Easterlin
5. Armey curve
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دولت و تقویت فعالیتهای رانتجویی در اقتصاد و مداخله مستقیم دولت در بازارها ،اثرات منفی
اندازه دولت بر رشد اقتصادی حاکم میشود؛ لذا تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی غیرخطی
و آستانهای است (ابو نوری و نادمی .)2010 ،1لذا با توجه به وجود رابطه غیرخطی بین درآمد و
شادی و وجود رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی و اندازه دولت ،امکان ارتباط غیرخطی بین اندازه
دولت و شادی نیز وجود دارد به این معنا که در ابتدا افزایش اندازه دولت از طریق افزایش مخارج
آموزشی ،بهداشتی ،درمانی ،ورزشی ،تفریحی و زیرساختی میتواند سطح رضایت و شادی مردم
را افزایش دهد اما پس از گسترش بیشازحد دولت در اقتصاد و ناکارآمدی مخارج دولت و ایجاد
اثرات ازدحامی برای بخش مردمی اقتصاد و گسترش رانتجویی و فساد اداری در بخش دولتی،
اثرات اندازه دولت بر رضایت خاطر مردم و سطح شادی جامعه میتواند منفی باشد .لذا فرضیه
ارتباط غیرخطی اندازه دولت و شادی میتواند از پشتوانه نظری نیز برخوردار باشد و لذا این
فرضیه قابلیت آزمون آماری را دارد.
از دیدگاه نئوکالسیکها دولت بهعنوان یک نهاد خیرخواه در شرایط شکست بازار همچون
تولید کاالی عمومی ،آثار خارجی و انحصار طبیعی در اقتصاد مداخله میکند و لذا از این
منظر گسترش اندازه دولت میتواند بر رفاه اجتماعی و شادی تأثیر مثبت داشته باشد .اما
از طرفی دیگر مکتب انتخاب عمومی با مطرحکردن نفع شخصی سیاستمداران و احزاب
سیاسی در تصمیمات دولت و رد فرضیه خیرخواهی دولت برای عموم مردم و مطرح کردن
ال اثرات منفی اندازه دولت بر شادی را مطرح
شکست دولت در مقابل شکست بازار ،عم ً
میکنند (دائو.)2017 ،2
مخارج عمومی ،در شکل مستقیم ،قدرت خرید افراد را با پرداختهای نقدی یا حمایت از
مخارجشان (نظیر کاالبرگ غذایی ،یارانه مسکن ،مراقبت از کودکان مادران شاغل و )...تغییر
1. Abounoori and Nademi
2. Dao
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میدهند ،بنابراین یارانهها و پرداختهای انتقالی از طریق تأثیر بر دهکهای مختلف و افزایش
قدرت خرید بر توزیع درآمد و توزیع شادی تأثیر میگذارند.
در مورد تأثیر مخارج دولت و یا اندازه دولت بر شادی مطالعه داخلی وجود ندارد اما
در مطالعات اخیر خارجی نیز که در این حوزه بسیار محدود هستند ،میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
اوت )2011( 1ارتباط دولت و شادی را در  130کشور جهان موردبررسی قرار داد .وی
در این مطالعه نقش حکمرانی خوب را در اثرگذاری اندازه دولت بر شادی موردبررسی قرار
داده است و نتیجه گرفته است درصورتیکه دولت از حکمرانی خوبی برخوردار باشد ،اندازه
دولت اثری مثبت بر شادی دارد و درصورتیکه حکمرانی دولت وضعیت مناسبی نداشته
باشد ،اندازه دولت تأثیری منفی بر شادی برجای میگذارد.
فالوین ( )2018به بررسی تأثیر مخارج کاالهای عمومی دولت بر شادی و رضایت از
زندگی شهروندان ایالتهای آمریکا در بازه زمانی  1976-2006پرداخته است .نتایج نشان داده
است که افزایش مخارج عمومی دولتهای ایالتی روی کاالهای عمومی موجب شادی بیشتر
مردم شده است اما مخارج دولت مرکزی بخصوص مخارجی که روی کاالهای عمومی نبوده
است تأثیر معنیداری بر شادی نداشته است.
وو ( )2018نیز ارتباط حکمرانی خوب یا کیفیت دولت با شادی را در کشورهای غنی
و فقیر موردبررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که بهبود کیفیت دولت یا بهبود
حکمرانی خوب تنها باعث افزایش شادی در کشورهای با درآمد باال شده است.
نتیجه کلی از پیشینه پژوهش نشان داده است که در مطالعات داخل به نظر میرسد که
پژوهشهای تأثیر اندازه دولت بر شادی مورد غفلت واقع شده است .بهعالوه اگرچه در
مطالعات خارجی تأثیر اندازه دولت بر شادی موردبررسی قرارگرفته است اما در مطالعات
1. Ott
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پیشین خارجی صرف ًا از مدلهای خطی استفادهشده است و اثرات غیرخطی اندازه دولت بر
شادی موردتوجه قرار نگرفته است لذا مطالعه حاضر میتواند هم در سطح داخلی و هم
احتماالً در سطح بینالمللی دارای نوآوری باشد.
در مطالعات پیشین عوامل مهم و مؤثر بر شادی را میتوان مطابق با جدول ( )1خالصه کرد.
جدول ( )1مطالعات خارجی و داخلی مرتبط با شادی
مطالعات خارجی
سال

عوامل مؤثر بر شادی

مطالعه

1999

شکاف جنسیتی دستمزدی و بیکاری

1999

تورم

3

2004

مصرف ،سرمایه انسانی ،حاکمیت قانون ،حمایت ،اعتماد و
تعهدات اجتماعی

4

2002

نهادهای اجتماعی

2006

آزادی بیان ،حق انتخاب

2007

فراغت و آزادی در انتخاب میزان و ساعات فراغت در طول
روز

2008

درآمد ،ثروت ،توزیع درآمد ،رشد اقتصادی ،بیکاری

2011

تنوع مذهبی در یک کشور

9

2013

اندازه دولت

10

2017

مخارج دولت

2018

مخارج دولت روی کاالهای عمومی

2018

کیفیت دولت یا حکمرانی خوب

اسوالد

1

دیتال و همکاران
استراتزر و اللیو
برنو و استتوزر

2

آبوت و ساپسفورد

5

اریسکون و همکاران
کالرک و همکاران
اوکوایچ
میناس
تانگ

فالوین
وو

12

8

11

7

6

		 1. Oswald
		 2. Di Tella
3. Stutzer and Lalive.
4. Bruno and Stutzer
5. Abbott and Sapsford
6. Eriksson
			7. Clark
		8. Okulicz-Kozaryn
9. Minas
10. Tung			11. Flavin		12. Woo

21

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال نوزدهم ،تابستان  ،98شماره 73
Social Welfare Quarterly, Vol 19, Summer 2019, No 73
مطالعات داخلی
مطالعه

ظهور و فکری

سال

عوامل مؤثر بر شادی

،آزادیهای اجتماعی ،عدم تبعیض نژادی ،ویژگیهای خانوادگی
2003
ویژگیهای فردی مانند سن ،تحصیالت ،جنسیت

فتحآبادی و همکاران

2010

عوامل محیطی (درآمد سرانه باال و تورم و بیکاری اندک) و
)مراقبت بهداشتی (مانند امید به زندگی باال

دهقانی و همکاران

2011

سالمت جسمی و روانی

محمدزاده و همکاران

2013

درآمد

اکبرزاده و همکاران

2013

سرمایه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی

خورسندی و علی بابایی 2016

تورم و بیکاری

روش
روششناسی این پژوهش مبتنی بر روششناسی اقتصادسنجی است .بدینصورت که
بر اساس ادبیات نظری و مطالعات پیشین ،مدل اقتصادسنجی بهمنظور پاسخ به فرضیههای
پژوهش تصریح میشود و سپس با روشهای آمار استنباطی در مورد فرضیههای پژوهش
تصمیمگیری میشود.
بر اساس مطالعه فری و استاتزر ،)2009( 1میتوان تابع حداکثرسازی رفاه اجتماعی را به
صورت تابع حداکثرسازی شادی بهصورت زیر نوشت:
							
()1

)H=H(X ,

در مدل ( X ،)1و  Zمؤلفههای مهم و تأثیرگذار بر شادی ( )Hهستند X .شامل عواملی
همچون مخارج دولت یا اندازه دولت است که منعکسکننده عوامل اثرگذار از جانب بخش
دولت بر شادی است Z .نیز سایر عوامل برونزای مؤثر بر شادی را نشان میدهد که چندان
1. Frey and Stutzer
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در کنترل دولت نیستند (فری و استاتزر .)2009 ،برای تعیین متغیرهای برونزای  Zاز
مطالعات پیشین استفاده میشود .تورم از مطالعه دیتال و همکاران ( )1999و بیکاری و
درآمد سرانه نیز از مطالعه کالرک و همکاران ( )2008استفاده میشود .ورود اندازه دولت به
مدل نیز برگرفته از مطالعات فری و استاتزر ( )2009و میناس ( )2013است .بنابراین بهمنظور
بررسی اثر اندازه دولت بر شادی در کشورهای منتخب درحالتوسعه و توسعهیافته با استفاده
از ادبیات نظری و بررسی متغیرهای مؤثر بر شادی در مطالعات پیشین که در بخش ادبیات
نظری به آنها اشاره شد ،مدل زیر تصریحشده است:
			
()2

,Un it ) + ε it

it

=
Hap it f (GS it , Income it , Inf

در الگوی فوق Hapit ،معرف شاخص شادی و  GSitاندازه دولت یا نسبت مخارج دولت
به تولید ناخالص داخلی Incomeit ،درآمد سرانه Infit ،تورم Unit ،نرخ بیکاری و

it

ε

جزء

خطای مدل است.
ازآنجاییکه فرضیه این پژوهش آزمون اثرات غیرخطی اندازه دولت بر شاخص شادی است
لذا بر اساس فرضیه این پژوهش مدل تجربی بهصورت یک مدل آستانهای تصریح خواهد شد.
یک مدل آستانهای حاوی حداقل یک حد آستانه است که معموال در دو طرف این حد آستانه،
نحوه اثرگذاری متغیر آستانه بر متغیر وابسته متفاوت است.
+

it

GS

4

+ A GS it ″ γ  *β

it

Un

3

+β

it

Inf

2

+β

1

0

A GS it > γ  *(β + β GS it ) + ε t
6
5

GS it > γ 

()3

it

β + β Income

=Hap
it

GS it ″ γ 

if
if

=
A GS it > γ  1
A GS it ″ γ  1
=
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معادله ( )3رگرسیون پانل آستانهای را نشان میدهد که در آن  GSitمتغیر آستانهای است
و  γارزش حد آستانهای اندازه دولت است که الزم است این میزان برآورد شود .ارزش
حد آستانهای به پیروی از روش هانسن )1999( 1بر اساس برآورد رابطه ( )3به ازای مقادیر
مختلف متغیر آستانه و حداقل کردن مجموع مجذور خطاها به دست میآید .بهعبارتدیگر
آن میزان از متغیر آستانه که متضمن کمترین میزان مجموع مجذور خطاست ،آستانه بهینه
است و با آزمون کردن معنیداری این آستانه ،در صورت معنیدار بودن آن به برآورد مدل
میپردازیم .برای معنیداری این حد آستانهای از روش خودپردازی 2هانسن (،1999 ،1996
 )2000استفاده میشود.
آزمون خطیبودن
فرضیه صفر خطی بودن برای معادله ( )3عبارت است از اینکه حد آستانه وجود ندارد
و مدل خطی است که در مقابل این فرضیه ،فرضیه وجود حد آستانه و درنتیجه وجود مدل
غیرخطی قرار دارد.
هانسن ( )1999 ،1996روش خودپردازی را برای تقریب زدن توزیع مجانبی آماره آزمون
پیشنهاد میکند که ما نیز در این مقاله از آن استفاده کردهایم .روش خودپردازی بهصورت
زیر اجرا میشود:
الف -در مرحله اول یک نمونه از اعداد تصادفی با میانگین صفر و واریانس  1را تولید
کرده و

و

را تعریف میکنیم.

ب -متغیر  X tرا روی  β 0 + β 1Income it + β 2 Inf it + β 3Un itبرای به دست
آوردن مجموع مقید مجذورات باقیماندهها و ~ Sرگرس میکنیم.
ج -متغیر  X *tرا روی معادله زیر برای به دست آوردن مجموع غیر مقید مجذورات
*

*

1. Hansen
2. bootstrapping
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باقیماندهها S * (h) ،رگرس میکنیم.
+

it

β GS
4

* + A GS it ≤ γ 

it

β Income + β Inf + β Un
) A GS > γ  *(β + β GS
3

2

it

it

د -عبارت

6

it

5

1

+

0

β

it

را محاسبه میکنیم ،که در آن  Tتعداد مشاهدات

و )  W * = sup W * (γاست.
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پس از انجام فرآیندهای ذکرشده و تکرار آنها و به دست آوردن آماره موردنظر میتوان
فرضیه صفر خطی بودن الگو را مورد آزمون قرارداد.
در مورد نحوه محاسبه متغیرها و شیوه گردآوری دادهها ،شاخص شادی بر اساس
پرسشنامههای دادههای جهانی شادمانی مبتنی بر مقاالت هون فویی ،)1989( 1وینهوون

2

( ،)2005 ،2002 ،2000 ،1995 ،1990کامینز ( )2003و فهی و اسمیت ( )2003به دست
آمده است که این دادهها در وبسایت گزارش جهانی شادمانی 3موجود است که این دادهها
نتیجه پرسشنامههای گستردهای است که پژوهشکده دانشگاه اراسموس در هلند از 116
کشور در طول چند دهه گذشته تکمیل کرده است .اندازه دولت از نسبت مخارج دولت
(مخارج مصرفی دولت) به تولید ناخالص داخلی بهدستآمده است .درآمد سرانه است از
نسبت درآمد ملی به قیمت ثابت به جمعیت به دست آمده و تورم بر اساس رشد شاخص
1. Chin-Hon-Foei
2. Veenhoven
3. https://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/
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قیمت مصرفکننده ( )CPIمحاسبه شده است و نهایت ًا نرخ بیکاری نیز بهصورت تعداد
بیکاران نسبت به جمعیت فعال به دست آمده است .دادههای اندازه دولت ،درآمد سرانه،
تورم و بیکاری همگی از مجموعه دادههای شاخص توسعه جهانی ( )WDIبانک جهانی
استخراجشدهاند .جامعه آماری کشورهایی هستند که با توجه به در دسترس بودن دادهها
بخصوص دادههای شادی از کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته انتخابشدهاند.
کشورهای درحالتوسعه موردبررسی عبارتاند از :افغانستان ،آلبانی ،الجزایر ،آنگوال،
آرژانتین ،ارمنستان ،آذربایجان ،بحرین ،بنگالدش ،بنین ،بولیوی ،بوسنی و هرزگوین،
بوتسوانا ،برزیل ،بلغارستان ،بورکینافاسو ،کامبوج ،کامرون ،چاد ،شیلی ،چین ،کلمبیا،
کاستاریکا ،کرواسی ،قبرس ،جمهوری چک ،جمهوری دومینیکن ،اکوادور ،مصر ،السالوادور،
استونی ،گرجستان ،غنا ،یونان ،گواتماال ،هندوراس ،مجارستان ،هند ،اندونزی ،ایران ،عراق،
اردن ،قزاقستان ،کنیا ،کویت ،قرقیزستان ،التویا ،لبنان ،لیبریا ،لیتوانی ،مقدونیه ،ماداگاسکار،
مالزی ،مالی ،مالت ،موریتانی ،مکزیک ،مغولستان؛ مونتهنگرو ،مراکش ،نپال ،نیکاراگوئه ،نیجر،
نیجریه ،پاکستان ،پاناما ،پاراگوئه ،پرو ،لهستان ،پرتغال ،رومانی ،عربستان سعودی ،سنگال،
سیرالئون ،اسلواکی ،اسلوونی ،سریالنکا ،تاجیکستان ،تانزانیا ،تایلند ،تونس ،ترکیه ،اوگاندا،
اروگوئه ،ازبکستان ،ونزوئال ،ویتنام ،زامبیا ،زیمبابوه و کشورهای توسعهیافته موردبررسی
عبارتند از :استرالیا ،اتریش ،بلژیک ،کانادا ،دانمارک ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،ایرلند ،ایتالیا،
ژاپن ،کره جنوبی ،لوکزامبورگ ،هلند ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،بریتانیا ،ایاالتمتحده آمریکا
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یافتهها
(برآورد مدل)
قبل از برآورد مدل الزم است که مانایی متغیرهای مدل بررسی شود .بدین منظور از
آزمون ریشه واحد لوین 1و همکاران استفادهشده است .نتایج این آزمون به شرح جدول ()1
و ( )2ارائهشده است.
جدول ( )1آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل برای کشورهای درحالتوسعه
متغیر

آزمون لوین ،لی و چو
p

نتیجه آزمون

شادی

0/001

مانایی

اندازه دولت

0/001

مانایی

درآمد سرانه

0/001

مانایی

تورم

0/001

مانایی

بیکاری

0/001

مانایی

جدول ( )2آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل برای کشورهای توسعهیافته
متغیر

آزمون لوین ،لی و چو
p

نتیجه آزمون

شادی

0/001

مانایی

اندازه دولت

0/001

مانایی

درآمد سرانه

0/001

مانایی

تورم

0/001

مانایی

بیکاری

0/001

مانایی
1. Levin
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همانطور که نتایج جدول ( )1و ( )2نشان میدهد کلیه متغیرها در سطح معنای  %5درصد
مانا هستند لذا میتوان برآورد مدل پژوهش را بدون گرفتاری در دام رگرسیون جعلی برآورد کرد.
بنابراین در ادامه به برآورد مدل پرداخته میشود .در ادامه به برآورد مدل پانل آستانهای میپردازیم.
جدول ( )3نتایج برآورد مدل پانل آستانهای در کشورهای درحالتوسعه
متغیر

حد آستانه اندازه دولت

ضریب

11/5

p

0/001

عرض از مبدأ در وضعیت دولت کوچک

29/5

اندازه دولت در وضعیت دولت کوچک

-0/02

درآمد سرانه

00007/0

0/001

-0/007

0/001

عرض از مبدأ در وضعیت دولت بزرگ
اندازه دولت در وضعیت دولت بزرگ
بیکاری
تورم
R2

0/001

0/001

29/5

0/37

0/001

-0/02

0/001

-0/026
0/919

جدول ( )4نتایج برآورد مدل پانل آستانهای در کشورهای توسعهیافته
متغیر

حد آستانه اندازه دولت

ضریب
15/4

p

0/001

عرض از مبدأ در وضعیت دولت کوچک

16/4

اندازه دولت در وضعیت دولت کوچک

0/059

0/17

درآمد سرانه

0/000037

0/001

-0/035

0/001

عرض از مبدأ در وضعیت دولت بزرگ
اندازه دولت در وضعیت دولت بزرگ
بیکاری
تورم
R2
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0/001

0/001

16/4

0/001

0/04

0/001

-0/039

0/966
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جداول ( )3و ( )4نتایج برآورد حاصل از مدل پانل آستانهای را در کشورهای منتخب
درحالتوسعه و توسعهیافته نشان داده است .میتوان نتایج را بهصورت خالصه به شرح زیر
تفسیر کرد :حد آستانهای اندازه دولت در کشورهای منتخب درحالتوسعه  %11/5به دست
آمده است که آزمون خودپردازی هانسن نیز معنیداری حد آستانه را تأیید کرده است زیرا
در هر دو دسته کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته سطح احتمال  0/001برای آزمون
خطی بودن با روش خودپردازی هانسن به دست آمده است که نشاندهنده رد فرضیه خطی
بودن مدل است و لذا تأثیر اندازه دولت بر شادی غیرخطی است .معنای این حد آستانه آن
است که تا قبل از حد آستانه مذکور ،اندازه دولت تأثیر معنیداری بر شادی نداشته است
که میتواند ناشی از خنثی شدن برآیند تأثیرات مثبت و منفی اندازه دولت بر شادی باشد
اما پس از گسترش اندازه دولت و عبور از حد آستانه مذکور ،افزایش اندازه دولت موجب
غلبه اثرات منفی گسترش اندازه دولت بر اثرات مثبت آن شده و موجب کاهش شادی در
کشورهای منتخب درحالتوسعه شده است .بهعبارتدیگر در وضعیت دولت بزرگ ،هر
واحد افزایش اندازه دولت موجب کاهش  0/02واحدی شادی در کشورهای درحالتوسعه
شده است .نتایج برآورد مدل در کشورهای توسعهیافته متفاوت شده است بهطوریکه حد
آستانه اندازه دولت برای این کشورها  %15/4برآورد شده است بهطوریکه در وضعیت
دولت کوچک ،اندازه دولت تأثیر معنیداری بر شادی در کشورهای توسعهیافته نداشته است
اما پس از عبور از حد آستانه مذکور و قرار گرفتن در وضعیت دولت بزرگ ،افزایش اندازه
دولت موجب افزایش شادی در کشورهای توسعهیافته شده است که نشاندهنده کارآمدی
سیاستهای دولت در کشورهای توسعهیافته در راستای تقویت شادی در جامعه است .این
سیاستها در کشورهای توسعهیافته از طریق گسترش دولت رفاه و اعمال سیاستهای حمایت
اجتماعی ،گسترش خدمات اجتماعی ،خدمات بیمهای و بهبود کیفیت بهداشت و درمان
برای آحاد جامعه و سیاستهای باز توزیع درآمدی در جهت کاهش نابرابریهای اقتصادی
29
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و اجتماعی نمود یافته است .بهعبارتدیگر دولتهای توسعهیافته در راستای تقویت رفاه و
شادی جامعه گسترشیافتهاند درحالیکه نتایج برآورد در کشورهای درحالتوسعه حاکی
از ناکارآمدی دولت بزرگ در کشورهای درحالتوسعه دارد بطوریکه گسترش دولت در
جوامع درحالتوسعه از طریق افزایش ناکارآمدی اقتصادی ،افزایش فعالیتهای رانت جویی
و گسترش فساد اداری نتوانسته است به بهبود شادی در کشورهای درحالتوسعه کمک کند
بلکه سطح شادی در جامعه را کاهش نیز داده است .لذا اندازه دولت در هر دو کشورهای
درحالتوسعه و توسعهیافته اثراتی آستانهای بر شادی داشته است که ماهیت این اثرات در
ال متفاوت بوده است .این یافتهها با مطالعه اوت
جوامع درحالتوسعه و توسعهیافته کام ً
( )2011سازگار است که در آن کیفیت دولت و کیفیت حکمرانی بر نحوه اثرگذاری اندازه
دولت بر شادی اثرگذار است.
افزایش درآمد سرانه در هر دودسته کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته موجب افزایش
شادی در این کشورها شده است .البته ضریب اثرگذاری درآمد سرانه بر شادی در کشورهای
درحالتوسعه بیشتر از کشورهای توسعهیافته است زیرا کشورهای توسعهیافته ازنظر درآمدی
در سطح باالیی قرار دارند و طبق هرم مازلو سالهاست که توانستهاند حداقل نیازهای جوامع
خود را به میزان کافی تأمین کنند و به بخشهای باالیی هرم مازلو توجه بیشتری دارند که برای
رسیدن به بخشهای باالیی هرم مازلو عوامل دیگری بهجز درآمد نظیر سرمایه اجتماعی نقش
بیشتری دارند اما در کشورهای درحالتوسعه به دلیل اینکه همچنان بسیاری از این کشورها
در تأمین حداقل معاش مردمان کشورهای خود دچار مشکالت زیادی هستند لذا افزایش
درآمد سرانه در این کشورها تأثیر بیشتری بر شادی نسبت به کشورهای توسعهیافته دارد .این
نتیجه با یافتههای مطالعه محمدزاده و همکاران ( )2013سازگاری دارد.
 -نرخ بیکاری و نرخ تورم در هر دودسته کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته تأثیریمنفی و معنیدار بر شادی دارد که امری روشن به نظر میرسد .تورم در هر دودسته
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کشورها از طریق کاهش قدرت خرید مردم موجب کاهش مصرف حقیقی مردم از کاالها
و خدمات شده و لذا سطح رفاه و شادی مردم را کاهش میدهد .همچنین افزایش نرخ
بیکاری از طریق افزایش بار تکفل ،گسترش بزهکاریها و جرائم موجب کاهش شادی در
آحاد جامعه میشود که این موضوع در تمام کشورها مصداق دارد .نکته جالبتوجه آن
است که تأثیر منفی بیکاری بر شادی بیشتر از تأثیر منفی تورم بر شادی در هر دو دسته
از کشورهاست که نشان میدهد بیکاری نسبت به تورم تأثیر منفی بیشتری بر شادی دارد
و نشان میدهد اگر کشورها دنبال دستیابی به شادی بیشتر در جامعه خود هستند و در
صورت برقراری ارتباط معکوس بین بیکاری و تورم در کوتاهمدت ،بهتر است هدف
کاهش بیکاری را دنبال کنند .این نتیجه با یافتههای مطالعه خورسندی و علی بابایی
( )2016سازگار است.
بحث
در این پژوهش ارتباط اندازه دولت و شادی در کشورهای منتخب درحالتوسعه و
توسعهیافته در بازه زمانی  2005-2016مورد ارزیابی قرارگرفته است .فرضیه این پژوهش
ارتباط غیرخطی و آستانهای اندازه دولت و شادی در این کشورها بود .برای آزمون این فرضیه
با استفاده از ادبیات نظری و پیشینه پژوهش عوامل مؤثر بر شادی مبتنی بر روششناسی
اقتصادسنجی مدلسازی شده است .بدین منظور از روش پانل آستانهای استفادهشده است.
بنابراین پس از اطمینان از مانایی متغیرها ،برآورد مدل پژوهش در دو دسته کشورهای
درحالتوسعه و توسعهیافته انجام شد .نتایج برآورد مدل نشان داد که اندازه دولت تأثیری
آستانهای بر شادی داشته است .بهعبارتدیگر در کشورهای درحالتوسعه تا قبل از آستانه
 %11/5از شاخص نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی ،اندازه دولت تأثیر معنیداری
بر شادی نداشته است اما پس از عبور از آستانه مذکور و افزایش دخالت بیشتر دولت در
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اقتصاد ،این متغیر تأثیری کاهشی بر شادی جامعه داشته است .در کشورهای توسعهیافته
نتیجه متفاوتی حاصلشده است بدینصورت که تا قبل از آستانه اندازه دولت  ،4/15%اندازه
دولت همانند کشورهای درحالتوسعه تأثیر معنیداری بر شادی نداشته است اما پس از عبور
از آستانه مذکور و قرار گرفتن در وضعیت اندازه بزرگ دولت ،اندازه دولت تأثیر مثبت و
معنیداری بر شادی داشته است؛ که نشاندهنده کارآمدی سیاستهای دولت در کشورهای
توسعهیافته نسبت به کشورهای درحالتوسعه در راستای تقویت شادی در جامعه است.
همچنین نتایج مدلهای پژوهش نشاندهنده تأثیر افزایشی درآمد سرانه بر شادی و تأثیر
کاهشی نرخ بیکاری و نرخ تورم بر شادی در کشورهای منتخب درحالتوسعه و توسعهیافته
است.
برگرفته از نتایج پژوهش پیشنهاد میشود ،کشورهای درحالتوسعه به حد آستانه اندازه
دولت توجه کنند و اندازه دولت را بیشازحد گسترش ندهند و به بهبود کیفیت دولت و
ارتقای حکمرانی خوب در کشورهای خود بپردازند تا بتوانند از این طریق شادی را افزایش
دهند .همچنین با توجه به تأثیر بدتر بیکاری نسبت به تورم بر شادی در هر دو دسته
کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته ،پیشنهاد میشود در صورت برقراری ارتباط معکوس
بین تورم و بیکاری در کوتاهمدت (برقراری منحنی فیلیپس) ،سیاستگذاران هدف کاهش
نرخ بیکاری را نسبت به کاهش تورم در اولویت سیاستگذاری خود قرار دهند.
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