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چکیده

نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیی از پیی
اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنیی بیرای انیاازهگییری و
ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده
است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شاه است .در
این مقاله ،به بررسی اثر سه متغیر فقر ،نابرابری درآما و شاخص توسعه
انسانی بر شادکامی در دوره  2005-2012پرداخته ایم .بیاین منظیور از
داده های پانل یک نمونه  100کشوری استفاده کرده ایم .برآورد را بیرای
کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعهیافته ،کشیورهای در
حال توسعه انجام دادهایم .یافتههای این پژوه نشان میدهیا کیه در
دو گروه کشورهای مورد مطالعه ،فقر اثر منفی بیر شیادکامی دارد ،ولیی
بهبود توزیع درآما شادکامی را افزای میدها .همچنین ،نتیایج رابطیه
مثبت بین توسعه انسانی و شیادکامی را درکیل و بیه تفکییک کشیورها
 .1استاد ،دانشکاه علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا؛ Afsharizah@gmail.com

 .2کارشناسی ارشا توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،دانشگاه الزهرا (نویسناه مسئول)؛ laya66d@gmail.com
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نشان میدها .نتایج این پژوه به نق پراهمیت فقر و نابرابری درآما
و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع بهویژه در کشورهای در حال توسعه
داللت دارد.
واژگان کلیدی :فقر ،نابرابری درآما ،شاخص توسعه انسانی ،شادکامی.
طبقهبندی .O15 ،O10 ،D33،I32 :JEL

 .1مقدمه

یکی از موضوعهایی که در حوزه شخصیت و روانشناسی سالمت اهمیت دارد ،شادکامی
است .شادکامی و نشاط بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی ،نهتنها تأثیرات عماهای
بر شکلگیری شخصیت و زناگی انسان دارد ،بلکه اهمییت زییادی در سیالمت روانیی و
مقابله با مشکالت دنیای امروز دارد .در دهیههیای اخییر جهیان شیاها رشیا گشیمگیر
فناوری در جهت خامت به جامعه بشری برای تسهیل و تسریع فعالییتهیای روزمیره و
مشاغل بوده و انتظار افزای رفاه جوامع از سوی پژوهشگران امیری منطقیی اسیت؛ امیا
پس از سالها استفاده از شاخصهایی همچیون مصیرو و درآمیا کیه معیارهیایی بیرای
سنج رویکرد عینی رفاه هستنا پژوهشگران به این نتیجه رسیانا که بهرغیم افیزای
تولیا ناخالص داخلی رفاه جوامع در سالها تغییری نااشته است .همچنان که لیارد 1نیز
در گزارش "اسرار شادکامی" به این نکته اذعان دارد و میگویا" :افیراد بیا تمیام وجیود
درآما بیشتری را طلب میکننا اما جامعه با ثروتمنا شان خوشبخت تیر نشیاه اسیت".
نبود ارتباط بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی 2توجه بی از پی اقتصاددانان را به منظور
جایگزینی رویکرد ذهنی برای اناازهگییری و ارزییابی رفیاه فیردی و اجتمیاعی بیهجیای
رویکرد عینی به خود جلب نموده است .این روش ،رفاه را در قالب شاخص های شادکامی
و رضایت از زناگی ارزیابی میکنا .از این رو با توجه به اهمیت رفاه ذهنی در دنیا روزی
به نام روز جهانی شادکامی نامگذاری شا 3که سیال  2012در پیی جلسیهای بیه همیت
سازمان ملل متحا به تصویب رسیاه است.

 .3بیستم مارس

1. Layard
2. subjective well-being
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بییا ورود اقتصییاد شییادکامی بییه ادبیییات علییم اقتصییاد بررسییی گگییونگی اثرگییذاری
شاخصهیای اقتصیادی بیر شیادکامی امیری ضیروری اسیت .بیاین روی ،در ایین مقالیه
کوشیاهایم تا با استفاده از دادههای بانک جهانی ،سازمان همکاری و توسیعه اقتصیادی و
مراکز دیگر اطالعاتی جهانی و با تجزییه و تحلییل داده هیای مربیوط بیه 100کشیور در
سال های 2005-2012به بررسی اثر سه متغیر فقر ،نیابرابری درآمیا و شیاخص توسیعه
انسانی بر شادکامی بپردازیم.
بر این اساس ،مقاله را به صورت زیر سازمان دهی کیرده اییم؛ ابتیاا میروری بیر رونیا
شادکامی در جهان و ایران خواهیم داشیت .در دو بخی بعیای بیه مطالعیات نظیری و
تجربی مرتبط با شادکامی میپردازیم .سپس ،بخ پنجم را به معرفی داده هیا و تحلییل
نتایج اختصاص دادهایم .جمعبنای و نتیجهگیری بخ پایانی را تشکیل میدها.
 .2مروری بر روند شادکامی در جهان و ایران

با توجه به اهمیت شادکامی افیراد و جوامیع در سیال  2012در نشسیتی کیه از سیوی
سازمان ملل برگزار شا ،گزارشی در راستای شادکامی منتشر شا که در سال  2013نییز
این گزارش تکرار و به بررسی و رتبیه بنیای شیادکامی کشیورها پرداختیه شیا .در ایین
گزارشها ،کارشناسان برجسته در زمینههای مختلف از جمله اقتصاد ،روانشناسی ،تجزیه
و تحلیل نظرسنجی و آمار ملی به توصیف اینکه گطور اناازهگیری رفاه ذهنی مییتوانیا
بهطور مؤثری برای ارزیابی پیشرفت کشورها استفاده شود ،میپردازنا .شادکامی حیااقل
به دو شیوه بیان میشود :اول بهعنوان ییک احسیاس "آییا دییروز شیاد بودییا؟"و دوم،
بهعنوان یک ارزیابی "آیا بهطور کلی ،در زناگی خود شاد هسیتیا؟" بیر ایین اسیاس در
گزارش دوم اطالعات موجود شادکامی بینالمللی در مورد ایینکیه گطیور میردم هیر دو
احساسات و زناگیشان را ارزیابی میکننا ،گردآوری شانا و معیارهای در دسیترس بیه
سه نوع اصلی :میزان احساسات مثبت( 1اثرات مثبت) از جمله شادی ،مییزان احساسیات
منفی( 2اثرات منفی) و رضایت از زناگی 3تقسیم شانا و پرس هایی متناسب با هیر دو
تعریف طرح شا که توانایی افراد در تفکیک پاسخهای خود به پرسی هیای مربیوط بیه
احساسییات و ارزی یابی زنییاگی شییرط الزم در دسییتیابی بییه مقییادیر صییحیحی از می یزان
1. positive emotions
2. negative emotions
3. evaluations of life
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شادکامی است .در این گزارش ،زناگی به عنوان نردبانی تصور شاه که به باالترین سیط
رضایت از زناگی امتیاز  10و به پایین تیرین سیط رضیایت عیاد صیفر داده میی شیود.
شادکامی 156کشور جهان در سه گروه میورد بررسیی قیرار گرفیت و کشیورهایی را کیه
سط شادی آنها در باالترین سط قرار داشت ،به این ترتیب اعیالم شیاه انیا :دانمیار،،
نروژ ،سوئیس ،هلنا ،سوئا ،کانادا ،فنالنیا ،اتیری  ،ایسیلنا و اسیترالیا .بیر اسیاس ایین
گیزارش ،مییردم روآنییاا ،برونیای ،جمهییوری آفریقییای مرکیزی ،بنیین و توگییو در مییان
کشورهایی هستنا که کمترین میزان رضایت را در زناگی خود دارنا .شکاو بیین گیروه
باال و پایین کامالً بزرگ و مشهود است .متوسط نردبان کانتریل که مقیاسی برای ارزیابی
رضایت از زناگی است در گروه باال  7/48است که بی از  2/5برابر متوسیط نردبیان در
پنج کشور پایین ( )2/94است .رتبه کشورهایی ماننا یونان ،ایتالیا ،پرتغال و اسیپانیا بیه
علت تأثیر بحران منطقه یورو کاه گشمگیری داشته است .مصر ،میانمیار و عربسیتان
نیز در پرتو آشفتگیهای سیاسی و مانی خود دگار کیاه شیایا در سیط رضیایت و
شادی مردم خود شاه انا .مصر بزرگ ترین سقوط را در سط شیادکامی داشیته و سیط
رتبه آن در سال  2012به  4/3رسیا .درحالیکه ایین رتبیه در سیال  5/4 ،2007اعیالم
شاه بود .آنگوال ،زیمبابوه و آلبانی بیشترین افزای شادی را در میان کشورهای مختلیف
داشته انا .میزان شادکامی در ایران بر اساس گزارش شادکامی سیال  2012کیه بیر پاییه
آمار سال های  2007تا  2012تهیه شاه اسیت ،در مقییاس صیفر تیا ده ،5/32 ،متوسیط
رضایت از زناگی تقریباً برابر  ،6/30میزان متوسط احساسات مثبت و منفی به ترتیب در
حاود  0/63و  0/35است که متأسفانه در مورد احساسات منفی ،ایران بیشیترین مییزان
را پس از اراضی فلسطین ،عراق ،ارمنستان و بحرین دارد .در گزارش سال  2013ایران با
داشتن رقم 4/6431در مقام  115شادکامی جهان قرارگرفته و این در حالی اسیت کیه از
جایگاه کشورهایی ماننا عراق ،فلسطین و پاکستان که با بحران هیای داخلیی سیاسیی و
امنیتی مواجهنا ،کمتر است .میزان تغییرات شادکامی ایران در مقایسه بیا سیال -2007
 2005برابر  0/677در جهت کاه گزارششاه که کاه شادکامی را نشان میدها.

 .1برای ارزیابی شادکامی ،زناگی به عنوان یک نردبان تصور میشود که به بهترین شکل ممکین زنیاگی عیاد 10و
باترین شکل ممکن زناگی عاد صفر تعلق میگیرد.
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 .3مبانی نظری شادکامی

یکی از ابتااییترین مسائل در شناخت دقیق هر موضوع ارائه تعریفی دقییق از آن اسیت.
در مورد شادکامی تعاریف مختلفی ارائه شاه است ،ولی تعرییف ویین هیاون )1992( 1از
شادکامی به نظر جامع و مانع می آیا" .شادکامی درجه و میزانی است که با آن یک فیرد
کیفیت کلی زناگیاش را بهعنوان یک زناگی کامالً مطلوب مورد قضاوت قیرار مییدهیا
(وین هاون ،1992 ،به نقل از آزموده و همکاران.)1386 ،
در کوش های متعادی که در سطوح مختلف برای شناسیایی عوامیل تأثیرگیذار بیر
شادکامی صورت گرفته است بیشتر بر خصوصیات فردی ،اجتماعی و روانی زناگی افیراد
از جمله سالمتی ،جنسیت ،مذهب ،نژاد ،وضعیت تأهل و رضایت شغلی تأکییا شیاه و از
بررسی نق عوامل اقتصادی تا حاود زیادی غفلت شاه است.
فقر و شادکامی

فقر یکی از عوامل اقتصادی مؤثر بر شادکامی شناخته شاه است .فقر در لغت بیه معنیای
ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای انسانی است .آدام اسمیت 2پار اقتصاد جاییا نییز در
تعریف فقر میگویا" :فقر به فقاان نیازهاست و این نیازها بیهوسییله عیادتهیا و رسیوم
جامعه تعیین می شود ".در واقع ،وی نیازها را به دو دسته تقسیم کرده اسیت" :نیازهیای
اساسی که برای ادامه حیات الزم است و شامل آن گیزهایی که عادات و رسوم هر کشور
نبیود آن را بیرای مردمیان آبرومنیا نامناسییب مییدانیا و نیازهیای غییر فیزیولوژیییک و
غیراساسی ".یکی از مشکالت اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر بیازار آزاد ،بیهرغیم افیزای
تولیا ناخالص داخلی ،مشکل توزیع نابرابر درآما و ایجاد شیکاو درآمیای بیین طبقیات
مختلف جامعه و در نتیجه به وجود آمان طبقه فقیر ،شمرده می شا .از این رو مطالعیات
درباره فقر بهطور جای و علمی از پایان قرن  19با پژوه های بیوت 3و راونتیری 4آغیاز
5
شا .پژوه های راونتری ( )1901به این منظور بود که وضعیت فقر را در شیهر ییور،
با وضعیت فقری که بوت در لنان بررسی نموده بیود ،مقایسیه کنیا .بیه تیاریج پیس از
شروع مطالعات درباره فقر سازمان همکاری توسعه اقتصادی و بانک جهانی نیز دست بیه
1. Veenhoven
2. Smith
3. Boot
4. Rowntree
5. York
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پژوه های گسترده ای دراین زمینه در بسیاری از کشورها زدنا ،همچنین ،بانک جهانی
مبادرت به تعیین خطوط کلی فقر نمود.
روان شناسان معتقانا :فقر و ناکامی افراد را افسرده و ناشاد میکنا؛ اما وقتیی مییزان
درآماشییان بییاال میییرود ،لزومیاً شییادکامی و نشییاط آنهییا بیشییتر نمیییشییود .گروهییی از
پژوهشگران دانشگاه هاروارد با مطالعه بیماران افسرده کیه تحیت درمیانهیای داروییی و
فیزیکی ضاافسردگی قرار داشتنا ،به این نتیجه دست یافتنا که فقر از عوامل خطرسیاز
بیماری افسردگی است .همچنین ،در این پژوه مشخص شا کیه بیمیاران افسیرده بیا
سط اجتماعی متوسط در مقایسه با بیماران با سط اجتماعی پایینتر بیه درمیانهیای
ضاافسردگی تقریباً تا دو برابر پاسخ مثبت میدهنا .دانیل کاهمیان )2010( 1نشیان داد
که پول نمیتوانا برای ما عشق بخرد ،اما اگر درآما باالیی نااشته باشیم ،میتوانیا میا را
شاد کنا .او در نمونه هزارنفیری در آمریکیا بیه ایین نتیجیه رسییا کیه مییزان افیزای
شادکامی با سط درآما افراد در خطی موازی قرار دارنا .وی دریافت که میزان رضیایت
از زناگی به صورت ثابتی با افزای درآما افزای پیاا می کنیا ،شیادی نییز بیا افیزای
درآما بیشتر می شود؛ به شرطی که درآما از سالی  75هزار دالر بیشتر یا کمتیر نباشیا.
این در حالی است که برای افرادی که بی از این مقاار درآما دارنا ،مییزان شیادکامی
به عوامل دیگری بستگی دارد .کانمان سرانجام به نتیجه جالب دیگری نیز دست یافیت و
اعالم کرد که بحران های عاطفی ناشی از تجربیات منفی ماننا طالق یا ابتال بیه بیمیاری
در کنار فقر تشایا می شود؛ یعنی شایا پول نتوانیا شیادکامی را بیرای فیرد بیه ارمغیان
بیاورد ،اما بی پولی به طورقطع با دردهیا و بحیران هیای عیاطفی در ارتبیاط اسیت .نتیایج
به دست آماه از نخستین گزارش شادکامی جهان نیز بیان می کنا کیه بیه طیور متوسیط،
مردم ثروتمناتر شادکامتر از مردم فقیر هستنا ،اما ثروت تنها یکیی از عوامیل میؤثر بیر
شادکامیاست .عواملی ماننا آزادی شخصی ،نبود فسیاد و حماییت اجتمیاعی از اهمییت
بیشتری برخوردارنا.
شادکامی و توسعه اقتصادی

گروهی از اقتصاددانان بیا بررسیی ایین پرسی کیه آییا توسیعه اقتصیادی تیوان خرییا
خوشبختی را دارد یا خیر به این نتیجه رسیانا که رضایت از زناگی در میان افرادی که
1. Daniel Kahneman
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در ثروتمناترین کشورها زناگی می کننا ،کاه یافته اسیت .پیژوه هیای انجیام شیاه
توسط یوجینیو پروتو 1از دانشگاه وارویک و راستچینی 2از دانشیگاه مینیه سیوتا ()2013
نشان می دها که سط رضایت از زناگی با ثروت کشور افزای می یابا تا میردم بتواننیا
نیازهای اولیه خود را تأمین کننا .این در حالی است که نتیجه شیگفت انگییز اینجاسیت
که وقتی درآما به یک سط مشخصی می رسا (حاود  36هیزار دالر) سیط رضیایت از
زناگی به اوج خود می رسا و پس از آن در کشیورهای بسییار ثروتمنیا انیاکی کیاه
مییابا.
از زمانی که استرلین نخستین بار فرضیه "پول مهم است ،اما تا اناازه ای" را در سیال
 1974بیان کرد ،دیگر نمی توان گفت به اناازه کافی پولاار بودن و درآماهای سنگین بیه
خوشییحالی منتهییی میییشییونا .استیونسییون 3و ولفییرس )2008(4از دانشییگاه میشیییگان
دریافتنا که اگرگه بعضی کشورها به نظر از کشورهای دیگر شادتر بیه نظیر میی رسینا،
همهجا کسانی که پولاارتر بودنا از زناگیشان رضایت بیشتری داشتنا.
سییاکس و همکییاران )2012( 5نشییان دادنییا کییه سییاکنان کشییورهای ثروتمنییاتر
ازکشورهای فقیرتر ،شادترنا .یافته این پژوهشیگران" ،پیارادوکس اسیترالین" را کیه بیه
مات سه دهه رایج بوده است ،به گال کشیا .بر اسیاس ایین دییاگاه ،افیزای تولییا
ناخالص داخلی به معنیای رفیاه بیشیتر میردم نیسیت .رواج گنیین باورهیایی مسیئوالن
کشورهای مختلف را به تالش برای یافتن راه های تازه ای بیرای ارتقیای کیفییت زنیاگی
مردم واداشته بود ،اما یافته ایین پژوهشیگران نادرسیتی پیارادوکس اسیترالین را اثبیات
میکنا.
شادکامی و توسعه انسانی

در گزارش توسعه انسانی برای بررسی میزان توسعه انسانی ملل مختلف از سیه شیاخص
زناگی طوالنی و سالم ،دسترسی به دان و معرفیت و سیط زنیاگی مناسیب اسیتفاده
میکننا .بهبود هر یک از این سه مورد به افزای شاخص توسعه انسانی کشورها منجیر

1. Proto
2. Rustichini
3. Stevenson
4. Wolfers
5. Sacks et. al.
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میشود .در این قسمت ،به دلیل کمبود مطالعات درباره تأثیر مسیتقیم شیاخص توسیعه
انسانی بر شادکامی ،به سه معیار ارزیابی این شاخص رجوع میکنیم.
ارتباط میان تحصیالت و شادکامی ماننا ارتباط بین ثروت و شیادکامی اسیت .یعنیی
در کل نمیتوان گفت هر گه تحصیالت باالتر رود ،شادکامی بیشتر میشود ،ولی از آنجیا
که ممکن است افراد با تحصیالت باالتر حااقل در حا برآورده نمیودن نیازهیای اساسیی
زناگی ،درآما داشته باشنا ،بنابراین ،کمبودن میزان شادکامی آن ها ممکن است به ایین
دلیل نباشا ،ولی درمجموع ،بین میزان تحصیالت و شادکامی ارتباط حتمی وجود نیاارد
(عابای .)1385 ،یافته های پژوه ها نشان می دها که همبستگی معنادار اما کیم ،بیین
میزان تحصیالت و شادکامی وجود دارد .با گذشت زمان ،نق تحصیالت بر شادکامی در
ایاالت متحاه کمرنگ تر شاه است .بخ اصلی از ارتباط بیین تحصییالت و شیادکامی از
همبستگی تحصیالت با موفقیت شغلی و درآما ناشیی مییشیود .جالیب تیر اینکیه آنهیا
معتقانا که تحصیالت اگر به انتظاراتی منجر شیود کیه نتیوان آنهیا را بیرآورده سیاخت،
ممکن است حتی با شادکامی تااخل کنا ،بنابراین ،فاصله بین هاو و دستیابی به آن را
افزای میدها (یزدانی .)1382 ،کالر ،و اوسوالا )1994( 1بیان کردنا که افراد بیکیار
با تحصیالت عالی سطوح پایین تری از رفاه ذهنی را نسبت به افیراد بیکیار بیا تحصییالت
پایین تر گزارش میکننا .وین هاون ( )2010هیچ الگویی را میان دو متغییر شیادکامی و
تحصیالت در کشورهای توسعهیافته پییاا نکیرد .او دو تفسییر را بررسیی کیرده و بیرای
توجیه آن بیان میکنا که ممکن است رابطیه مییان دسیتیابی بیه آمیوزش و شیادکامی
خطی نباشا .هلی ول )2003( 2یک مال رگرسیون گناگانه در مورد نمونه بیین المللیی
به دلیل نتایج مطالعه عوامل تعیین کنناه شادکامی اجرا میکنا و درمییابا که دستیابی
به آموزش بهروشنی با شادکامی وابستگی ناارد.
در قرن اخیر پیشرفت های علمی درزمینة پزشکی به افزای سط بهااشت عمیومی
در سراسر دنیا منجر شاه است .پژوهشگران برای سنج متوسیط طیول عمیر در ییک
جامعه از شاخصی به نام امیا به زناگی استفاده میکننا .هر گه شاخص های بهااشیتی
و همچنین درمانی بهبود یابا امیا زناگی افزای خواها یافت؛ از ایین رو ایین شیاخص
یکی از شاخص های سنج پیشرفت و عقب ماناگی کشورهاست .بر اساس آمار سیازمان
ملل کشورهای ژاپن ،هنگ کنگ ،ایسلنا ،سویس و استرالیا به ترتیب در جهان مقام های
1. Clark and Oswald
2. Helliwell
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نخست را دارنا که با حاود  82سال از مییانگین جهیانی  22درصیا بیاالتر اسیت .ایین
کشورها به لحاظ شاخص توسعه انسانی رتبه باالیی داشته و در مقایسه با دو معیار دیگیر
(دسترسی به دان و معرفت و سط زناگی) سیهم بیاالتری در تعییین مییزان توسیعه
یافتگی دارنا.
وین هاون ( )1994نیز ارتباط شادکامی با سالمت را گنیین بییان مییکنیا کیه :اوالً
نبود شادکامی استرسزاست و استرس میتوانا بیماریهای خطرناکی تولییا کنیا؛ ثانییاً
شادکامی برای رشا روانی فرد الزم و مفیا است ،زیرا شادکامی به شخص کمک میکنیا
که با فشارهای روحی مقابله کنا .از آنجا که نبود سالمتی موجیب مختیلشیان فرآینیا
دستیابی به اهااو میشود ،باعث تأثیر منفی بر شادکامی میشود.
سالمتی خوب ماننا شادکامی و خوشبختی بسیتگی بیه ذهین دارد؛ بیه بییان دیگیر،
بستگی به این دارد که گه نگرشی در سر داریا .انسان شاد و مثبت تیا حیاود زییادی از
سالمتی خوبی برخوردار است ،زیرا ذهن خود را با افکاری پر میکننیا کیه باعیث تولییا
اناورفین در بان آنها میشود و این امر سالمتی را افیزای مییدهیا .بیرعکس ،افکیار و
احساسات منفی در بان انسان تولیا سم میکنا که برای انسان مضر است ( قرگهداغی،
 .)1377در نتیجه ،شادکامی و سالمت جسم و روح در تقابل مثبت با یکایگر قرار دارنا.
سط زناگی مناسب برای افراد مختلف دارای تعاریف متفیاوتی اسیت؛ امیا بیه طیورکلی
میتوان شامل موارد زیر دانست.
شادکامی و اوقات فراغت

تفری میتوانا به شادی منجر شود و این باان معناسیت کیه فعالییت هیای تفریحیی آن
گیزی است که افراد خودشان آزادانه انتخاب میکننا ،آنها گیزهایی را انتخاب میکننیا
که از آن لذت میبرنا .از آنجا که تفری تحت کنترل ما قرار دارد و به راحتی میتوان آن
را تغییییر داد ،اهمیییت زیییادی دارد .تعطیییالت نیییز منبعییی از شییادی و آرام ی اسییت.
(ادینگتون و شومن ،2004 ،به نقل از فرزادفر .)1385 ،همچنین ،معلوم شاه اسیت کیه
روزهای تعطیل موجب افزای عاطفه مثبیت نمییشیود ،بلکیه کیاه گشیم گییری در
عواطف منفی ایجاد میکنا.
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موفقیت و تأیید اجتماعی

عزت نفس ارتباط نزدیکی با شادی دارد و همان طور که مشخص است یکی از شایع تیرین
منابع لذت محسوب میشود .موفقیت و تأییا اجتماعی مهم تیرین منبیع شیادی اسیت؛
البته عزت نفس تا حاودی به ارتباط با دیگران و تا حیاودی بیه عملکیرد موفقییت آمییز
بستگی دارد (گوهری و همکاران.)1382 ،
فقر و درآمد

رابطه بین درآما متوسط کشورها و میزان شادکامی آنهیا گنیاین مرتبیه میورد بررسیی
قرارگرفته است .پارادوکس معروو "استرلین" که نشان میدها شادکامی و درآما بیرای
افراد به صورت درون کشوری دارای همبستگی هستنا ،نه برون کشوری ،رد شیاه اسیت
(استرلین .)1974،1اقتصاددانی ،با استفاده از داده های جایاتر و باکیفیت باالتر ،دریافیت
رابطه مثبت قوی میان درآما سیرانه کشیورها و مییزان متوسیط شیادکامی وجیود دارد.
(دیتون .)2007،2این اثر به ویژه میان سیالمناان قیوی بیود ییا بیه عنیوان مثیال احتمیال
نارضایتی سالمناان کشورهای فقیر نسبت به همتایان خود در کشورهای ثروتمنا بیشتر
است .این یافته توسط دو پژوهشگر با استفاده از روش هیای متفیاوت تأیییا شیاه اسیت
(استیفن و ولفرس .)2008 ،3پژوهشگر دیگری اهمییت درآمیا در مقابیل عوامیل دیگیر
شادکامی افراد را آزمون کیرد و دریافیت کیه درآمیا ،اگرگیه قابیل توجیه اسیت ،ولیی از
متغیرهای دیگر کماهمیتتر است (هلی ول.)2009 ،4
نابرابری درآمد و شادکامی

سومین عامل مؤثر در ایجاد شادکامی که در ایین پیژوه بررسیی کیرده اییم ،نیابرابری
درآما 5است .برخی نظریهها و دیاگاه های مطرح شاه در حیوز شیادکامی ،بیه مییزان و
گگونگی تأثیر عوامل عینی و بهبود شرایط مادی بر سط شادکامی افراد پرداخته اسیت.
بیشتر نتایج این مطالعات نشیان میی دهیا کیه شیرایط عینیی ،بیه خیودی خیود نقی

1. Easterlin
2. Deaton
3. Stephenson & Wolfers
4. Helliwell
5. Income Inequality
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تعیین کنناه ای در سط شادکامی افراد ناارنا .یکی از پیروان این دیاگاه ،لین)2000( 1
است که اعتقاد دارد تأکیا بر پول ،به حاشیه راناه شان حوزههای خصوصی و خودمیانی
و در نتیجه ،تشایا اضطرابهیا و کیاه رضیایت و شیادکامی منجیر شیاه اسیت .اوت
( )2001در نقا نظر لین ،اظهار میکنا به واسطة گسترش آزادیها ،اثرات منفیی بیازار و
پول بر شادکامی جبران شاه که این امر نیز ،به ثابت مانان سط شادکامی منجیر شیاه
است.
در مقاله ای که توسط یک روانشناس نوشته شاه به این نتیجه دست یافته که برابیری
درآما بیشتر در محله های آمریکایی میزان شادکامی بیشیتری را پیی بینیی مییکنیا،
اگرگه اناازه اثر توسط تأثیر درآما خانوار بیه مراتیب بیشیتر اسیت( .هگرتیی.)2000 ،2
مقاله دیگری که به مقایسه آمریکیایی و اروپیاییهیا مییپیردازد ،نتیجیه میی گییرد کیه
پاسخ های مختلف به نابرابری بر اساس وضعیت اجتماعی و گرای هیای سیاسیی اسیت.
(السینا .)2004 ،3پژوهشگران دریافتنا که در کشورهای اروپایی با نابرابری بیشیتر افیراد
فقیر گپ گرا سطوح پایینتری از شادکامی را گزارش میکننیا .همچنیین ،در اییاالتی از
امریکا که نابرابری بیشتر است تنها ثروتمناان گپگرا آمریکیایی سیطوح پیایین تیری از
شادکامی را گزارش میدهنا .مطالعه دیگری با تمرکز بر امریکای التین نشیان مییدهیا
که سط فردی شادکامی با درآما مطلق پی بینی نمیشود ،اما به طور حیتم بیا درآمیا
نسبی پی بینی میشود (گراهام.)2006 ،4
مقاله پایانی بر نابرابری شادکامی و معیارهای مختلف درآما ،از جمله نابرابری درآما
تمرکز دارد .با استفاده از داده های سری زمانی گهار کشور ،پژوهشگران نتیجیه گرفتنیا
که نابرابری درآما ،برابری شادکامی پایین تری را منجر میشود(.کالر .)2012،5،با کنار
هم قراردادن این پژوه ها به دو نتیجه کلی میرسییم؛ اوالً ،نیابرابری درآمیا و درآمیا
نسبی افراد برای شادکامی با اهمیت هستنا .ثانیاً ،رابطه بین نابرابری درآما و شیادکامی
احتماالً در تمام مناطق و کشورها متفاوت است.

1. Lean
2. Hagerty
3. Alesina
4. Graham
5. Clark
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 .4مروری بر مطالعات پیشین

آلویس )2014( 1در مقاله خود با عنوان "نابرابری درآمای و شادکامی :آیا میرتبطانیا؟"
با استفاده از رگرسیون هایی با اثرات ثابت به بررسیی ارتبیاط بیین شیادکامی و نیابرابری
درآمای میان  30کشور پرداخته است .بر این اساس ،پژوه وی سه یافتیه اصیلی دارد:
اوالً ،شادکامی و نابرابری درآمیای مطیابق انتظیار دارای همبسیتگی منفیی بیا یکیایگر
هستنا .ثانیاً ،نواحی مختلف دارای ویژگیهایی هستنا کیه بیه شیات بیر اثیر نیابرابری
درآمای بر شادکامی تأثیرگذار است .ثالثاً ،همبستگی بین نابرابری درآمای و شیادکامی
از حیث بزرگی با همبستگی بین درآما متوسط و شادکامی برابر است.
جیانگ 2و همکاران ( )2012در مقالیهای بیا عنیوان "هوییت ،نیابرابری و شیادکامی:
شواهای از مناطق شهری گین" به بررسی تأثیر نابرابری درآمای بر شادکامی در کشور
گین پرداختنا .بر اساس یافته های آنها نابرابریهیای بیین گروهیی در مییان میردم بیر
شادکامی اثرات منفی بر جای میگذارد کیه ایین امیر بیه وسییله شیکاو درآمیای بیین
مهاجران با ساکنان مناطق شهری اناازهگیری شا .بر اسیاس یافتیههیای ایین پیژوه ،
هنگامیکه اثرات متغیرهای هویت فردی ،خانوار و ویژگییهیای زنیاگی شیهری کنتیرل
شود ،نابرابری که بهوسیله ضیریب جینیی در نقیاط شیهری انیاازهگییری شیاه و دارای
همبستگی مثبت با شادکامی است.
ماریلو و کیوهیوس )2012( 3در مقالیه خیود بیا عنیوان "رفیاه ذهنیی و اقتصیادهای
منتخب ،عوامل جمعیت شناختی و شیغلی در کشیورهای در حیال توسیعه" بیا در نظیر
گرفتن نمونهای از  10کشور عوامل تأثیرگذار شیغلی و جمعییت شیناختی را بیر شیادی
بیشتر و کمتر در این کشورها بررسی کردهانیا .بیر ایین اسیاس ،سیاکنان در کشیورهای
شیادتر از وضیعیت بهتیری در متغیرهییای سیالمت ،درآمیا و عوامییل شیغلی نسیبت بییه
کشورهایی با ساکنان در کشورهای کمتر شادتر برخوردارنا .از عوامل دیگر پژوه آنهیا
میتوان به همبستگی بین شادکامی در بین کشورها اشاره کرد کیه در نهاییت بیه ارائیه
نتایج بهتر و توسعه معیارهایی جایا بیرای محاسیبه شیادکامی و رفیاه در آینیاه منجیر
خواها شا.

1. Alois
2. Jiang
3. Marilou and Kiohos
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نوتسن )2012( 1در مقالهای با عنوان "تولیا ناخالص داخلی ،نابرابری ،دموکراسیی و
شادکامی ملل" به اثرات سه متغیر بیانشاه بر شادکامی پرداخته است .بر اسیاس نتیایج
پژوه وی ،اثرات مستقیم رفاه ذهنی بر تولیا ناخالص داخلی سرانه بی از دموکراسی
و نابرابری است .همچنین ،تولیا ناخالص داخلی سرانه دارای اثرات مثبت و معناداری بیر
رفاه ذهنی است .در مورد نابرابری درآمای و اثرات آن بر رفاه ذهنی ضریب تأثیرگیذاری
منفی و ناگیز است .از نتایج دیگر پژوه نوتسن میتوان به این نکتیه اشیاره کیرد کیه
تغییرات سطوح دموکراسی تأثیرات معناداری بر شادکامی داشته و در یک جامعه پاییاار
با سطوح باالی توسعه و دموکراسی شادکامی باالتری مورد انتظار خواها بود.
تاکنون در ایران پژوهشی در زمینه بررسی اثر عوامل اقتصادی بیر شیادکامی صیورت
نگرفته است .با توجه به این مطالب میتوان دو مطالعه زیر را که ارتباط نسیبی بیشیتری
با این پژوه دارد ،عنوان کرد:
نیلی و بابازاده ( )1391در مقاله خود با عنوان "شناسایی عوامل مؤثر بر رفیاه ذهنیی
در ایران" با تجزییه و تحلییل داده هیای رفیاه ذهنیی خیرد مربیوط بیه  4620مشیاهاه
جمع آوریشاه در دو سال ( 2003و  )2005دریافتنا که بیهطیورکلی درآمیا ،وضیعیت
شغلی ،سالمت فردی ،اعتقادات مذهبی ،روابط و پیوناهای خانوادگی ،سن و جنسیت بیر
سط رفاه شهروناان ایرانی اثرگذارنا.
کوشییا و محسیینی ( )2000در "آیییا ایرانیییان شییاد هسییتنا؟ مقایسییه بییین ایییران و
ایاالت متحاه" مقایسه ای بین مردم ایران و ایاالت متحاه (ایالت مینه سوتا) انجیام دادنیا.
پژوه آنها ،در سال  1995بر روی  544نفیر در اییاالتمتحیاه و در سیال  1997روی
 1055نفر در ایران (تهران) انجام شا .در این بررسی ،میزان شادکامی مردم ایران ،بیا در
نظر گرفتن جنس ،سن ،درآما و درجة تحصیالت ،مورد سنج و ارزییابی قیرار گرفیت
که عالوه بر نشاندادن ارتباط رضایت و خرسنای افراد با ابعاد دیگر زناگی شان ،عوامیل
مؤثر در شکل گیری و تشایا و تضعیف شادکامی و خوشحالی نیز به دقّت بررسی شیا و
نتایج آن ،با نتایج به دست آماه از پژوه هایی که در سال  1994روی آمریکایی ها انجام
شا ،مقایسه شا .داده ها نشان می دها که در مقیاسیی وسییع ،ایرانییان ،مردمیانی شیاد
نیستنا .افزون بر این ،سط شادمانی آنها نیز منعکس کنناه جایگاه اجتماعی و وضیعیت
اقتصادی بیشتر جوامع در حال پیشرفت است و تغیییرات جمعیتیی ،تیأثیر گنیاانی بیر
1. Knutsen

 / 44بررسی اثر فقر ،نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب

شادمانی فرد ناارد .به نظر می رسا عواملی که بر شادکامی تأثیرگذارنا ،در هر دو جامعه
یکسان بوده و درجة اهمیت عوامل ،تفاوت زیادی در دو جامعه ناارد.
 .5دادههای آماری و بیان مدل

 .1-5چگونگی گردآوری دادهها

اطالعات موجود در مورد متغیرها به تفکییک هیر کشیور از داده هیای موجیود در بانیک
جهانی ،سازمان همکاری توسعه اقتصادی و وبسایت های دیگر رسمی معتبیر جهیانی و
منطقهای جمعآوری شاهانا .به دلیل نبود برخی آمارها در بعضی کشیورها بیا توجیه بیه
دسترسی به دادهها کشورهایی انتخاب شاهانا.
 فقر 1:خط فقر یا آستانه فقر کمترین درآمای است که برای زناگی در ییک
کشور خاص در نظر گرفته می شود .برای کشورهای اروپایی از "جمعیت در
معرض ریسک فقر" استفاده شاه است(مرکز آمار اروپیا) .بیرای کشیورهای
دیگر از "جمعیت زیر خط فقر" استفاده شاه است.

 نابرابری درآما 2:نابرابری درآما با ضریب جینی اناازهگیری شاه است.

 شاخص توسعه انسیانی 3:شاخصیی ترکیبیی از سیه معییار پاییه از توسیعه
انسانی ،زناگی طوالنی و سالم ،دسترسی بیه دانی
.)1985

و درآمیا اسیت (سین،

 شادکامی 4:درگزارش شادکامی جهان ،شادکامی شیامل سیه عنصیر اصیلی:
میزان احساسات مثبت ،نبودن احساسات منفی و متوسط سط رضیایت در
5
یک دوره از زناگی است(.گزارش شادکامی جهان.)2013،
 .2-5برآورد مدل

6

در این پژوه به منظور برآورد مال از داده های تابلویی استفاده کرده اییم .دادههیای
تابلویی به یک مجموعه دادههایی گفته می شود که براساس آن مشاهاات به وسیله تعااد
1. Poverty
2. Income Inequality
3. Human Development Index
4. Happiness
5. Helliwell, et. al.
6. Panel Data
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زیادی از متغیرهای مقطعی ( ،)Nکه اغلب بهصورت تصادفی انتخاب می شیونا ،در طیول
یک دوره زمانی مشخص ( )Tمورد بررسی قرار گرفته باشنا .یکیی از مشیکالت ترکییب
دادههای مقطعی و سریهای زمانی در وجود متغیرهای غیرقابل اناازه گیری اثرگیذار بیر
متغیر وابسته به مال است .بنابراین ،اگر با روشهایی این متغیرها کنترل شود ،میتیوان
از روش حااقل مربعات معمولی یا حااقل مربعات تعمیم یافته 1برای رسیان بیه بیرآورد-
های کارا در مال استفاده کرد .در این مال ،برای دستیابی به برآورد کارا از روش حیذو
متغیرهای غیرقابل اناازهگیری اثرگذار در مال استفاده میکنیم .بهکیارگیری ایین روش
موجب حذو بسیاری از متغیرهای مهم اثرگذار در رگرسیون دادههای تابلویی مییشیود.
به این دلیل میتوان با واردکردن ایین متغیرهیا در اجیزای خطیا ،از میال اثیر تصیادفی
استفاده کرد .نخستین شرط برای استفاده از میال اثیر تصیادفی آن اسیت کیه متغیرهیا
بهصورت تصادفی انتخاب شاه باشنا .همانطور که توضیی داده شیا ،بیرای اسیتفاده از
دادههای تابلویی مالهای مختلفی وجود دارد .بیرای آزمیون صیحت و قیوت میالهیای
مختلف از آزمونهای متعادی اسیتفاده مییشیود .راییجتیرین آنهیا آزمیون گیاو 2بیرای
تشخیص استفاده از مال اثر ثابت در مقابل مال برآوردی دادههای ادغیام شیاه ،آزمیون
هاسمن 3برای استفاده از مال اثر ثابت در مقابل اثر تصادفی است .همچنیین ،از آزمیون
ولاریج برای بررسی فرض نبود خودهمبستگی اجیزای اخیالل اسیتفاده شیاه اسیت .در
ادامه ،به بررسی نتایج آزمونها میپردازیم.
 .3-5نتایج

 .1-3-5خودهمبستگی

ابتاا به بررسی بود یا نبود خودهمبستگی میان اجزای اخالل میپردازیم .همانطیور کیه
مالحظه می شود ،در هر سه گروه مورد بررسی در پژوه با مشکل خودهمبستگی میان
اجزای اخالل روبهرو هستیم که با استفاده از روش  FGLSنسبت به رفع خودهمبسیتگی
اقاام نمودهایم.

1. General Least Square
2. Chow
3. Hausman
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نام گروه
تمام کشورها
کشورهای توسعهیافته

کشورهای درحال توسعه و با
توسعهیافتگی پایین

جدول  .1نتایج آزمون ولدریج
مقدار
591/07

احتمال
0/0000

نتیجه
خودهمبستگی دارد

90/311

0/0000

خودهمبستگی دارد

332/130

0/0000

خودهمبستگی دارد

مأخذ :یافتههای این پژوه .

 .2-3-5نتایج برآورد مدل اثرات ثابت یک طرفه

بر اساس اطالعات جاول  2و نتایج آزمون تشخیصی  F-Limerمتفیاوت بیودن عیرض از
مباأ مقاطع در سط معناداری  99درصا برای کشورهای منتخب تأییا میشود .آزمیون
هاسمن برای تشخیص اثرات ثابت یا اثرات تصیادفی بیودن عیرض از مبیاأهای مختلیف
مقاطع در دادههای تابلویی استفاده میشود .فرضیه صفر در ایین آزمیون تصیادفیبیودن
عرض از مباأ مقاطع است .برای انجام این آزمون ابتاا مال را بهصیورت اثیرات تصیادفی
برآورد کرده ،سپس ،آزمون هاسمن را انجام داده کیه نشیاندهنیاه اسیتفاده از میال بیا
اثرات ثابت است.
جدول  .2نتایج برآورد برای تمام کشورها
آزمون

آماره (کای-دو)

***860/652
او-لیمر
***14/588
هاسمن
نتایج برآورد با اثرات ثابت
ضرایب
نام متغیر
***
4/275
عرض از مباأ
()0/0000
*-0/006
فقر
()0/05
**-0/013
ضریب جینی
()0/04
***2/129
شاخص توسعه انسانی
()0/005
*** معناداری ضریب در سط  99درصا،
** معناداری ضریب در سط  95درصا
* معناداری ضریب در سط  90درصا است.

مأخذ :یافتههای این پژوه .

درجه آزادی

احتمال

99
3

0/000
0/002

))p-value

آمارهT
5/3525
-0/77592
2/84604
16/4039
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با توجه به نتایج بهدست آماه از برآورد رگرسیون شادکامی روی سه متغییر مسیتقل
فقر ،نابرابری درآما و توسعه انسانی به تفسیر ضرایب میپردازیم .همانطور که مشیاهاه
میشود ،عالمت جبری ضرایب دو متغیر فقر و نابرابری درآما (که ضریب جینی نشیانگر
آن است) ،منفی است .این موضوع ،گواهی بر وجود ارتباط معکوس میان ایین دو متغییر
با شادکامی است .عالمت ضریب توسعه انسانی نیز مثبت بوده که حاکی از وجود ارتبیاط
مثبت میان توسعه انسانی و شادکامی است .نتایج بهدستآمیاه تأییاکننیاه یافتیههیای
پژوه های پیشین صورتگرفته در این زمینه بوده که در فصل پیشین نیز به آن اشیاره
شا .در سط اطمینان  90درصا هر سه متغیر بیانکنناه رابطه معناداری بیا شیادکامی
هستنا .بر این اساس ،شاخص توسعه انسانی با ضریب  2/12دارای بیشترین تأثیرگذاری
بر شادکامی است .این ضریب نشان میدها که با افزای یک واحای در شاخص توسعه
انسانی شادکامی جوامع به میزان بی از  2واحا بهبود خواها یافت .نابرابری درآمای با
ضریب  0/013در رتبه دوم شات تأثیرگذاری بر شیادکامی بیوده و ضیریب ایین متغییر
کاه  0/013واحای در شادکامی به ازای افزای ییک واحیای در نیابرابری درآمیا را
نشان میدها .سرانجام ،یافتهها تأییاکنناه نتایج مطالعات پیشین در این زمینه است.
در این پژوه بیهمنظیور بررسیی دقییقتیر تیأثیر متغیرهیای مسیتقل یادشیاه بیر
2
شادکامی ،کشورها به دو گروه  )1کشورهای توسعهیافته )2 1،کشورهای در حال توسعه
و با توسعهیافتگی پایین3تفکیک شاهانا.
ابتاا ،آزمونها و نتایج برآورد را برای  28کشور که دارای شاخصهای توسعه انسیانی
بسیار باال هستنا ،مورد ارزیابی قرار میدهیم .همانطور که اشاره شا ،از آزمیون  Fلیمیر
برای تشخیص یکسان بودن عرض از مباأ مقاطع ) (poolو ییا متفیاوت بیودن عیرض از
مباأ مقاطع ) (panelاستفاده میشود .بر اساس نتایج بهدستآماه ،فرضیه صیفر آزمیون
مورد نظر در سط اطمینان  99درصا پذیرفته نخواها شا و مال مورد استفاده بایستی
با عرض از مباأهای متفاوت (پانل) باشا.
در گام دوم ،با توجه به نتایج جاول  ،3تصادفی بودن عرض از مباأ مقیاطع مختلیف
(در واقع فرضیه صفر) پذیرفته نخواها شا .بنابراین ،برآورد مال باییا بیر اسیاس اثیرات
ثابت صورت گیرد.
 .2کشورها با توسعه یافتگی باال و متوسط در این گروه قرار گرفتهانا.

1. Developed Countries

3. Developing Countries And Low Developed Countries
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نتایج آزمون مال با اثرات ثابت برای  28کشور توسعهیافته نشان میدها که عالمیت
جبری متغیر فقر حاکی از وجود رابطه عکس این متغیر با شادکامی بوده و با یافتیههیای
استیونسون و ولفرس مبتنی بر وجود رابطه مستقیم میان ثروت و رضایت از زناگی هیم
سو است .همچنین ،با یافته های پژوهشگران مارسه وارتیون کیه بییان کردنیا هیر گیه
کشورها ثروتمناتر باشنا مردم آن شادکامی بیشیتری دارنیا ،مطابقیت دارد .در تمیامی
مطالعات انجام شاه تأکیا پژوهشگران بر این نکتیه اسیت کیه پیول بیه ایجیاد شیادی و
احساس شادکامی در افراد منجر میشود ،اما تیا ییک حیا آسیتانه و پیس از آن عوامیل
دیگری در ایجاد شادکامی دخیل میشونا.
جدول  .3نتایج برآورد برای کشورهای توسعهیافته
آزمون

آماره (کای-دو)

درجه آزادی

***192/093
او-لیمر
***30/413
هاسمن
نتایج برآورد با اثرات ثابت
ضرایب
نام متغیر
***
9/162
عرض از مباأ
()0/0000
**-0/032
فقر
()0/02
0/791
ضریب جینی
()0/14
-0/079
شاخص توسعه انسانی
()0/68
*** معناداری ضریب در سط  99درصا،
** معناداری ضریب در سط  95درصا،
* معناداری ضریب درسط  90درصا.

احتمال

))p-value

0/000
0/000

27
3
آماره t

-1/19026
-5/05799
0/79569
6/59512

مأخذ :یافتههای این پژوه .

در اینجا افزای یک واحیای در متغییر فقیر بیه کیاه  0/03واحیا شیادکامی در
کشورهای توسعهیافته منجر میشود .همچنین ،نتایج معنادار بودن متغیر فقیر در سیط
اطمینان  90و  95درصا را تأییا کرده و فرضیه صفر را در ایین دو سیط رد مییکنیا.
ضریب جینی که نمایناه وضعیت نابرابری درآما در جوامع است ،عالمت منفی داشیته و
رابطه عکس با شادکامی دارد و همانطور که انتظار میرفت با مطالعات پیشین کیامالً از
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جمله مطالعه کالر ،که بیان میکنا "نیابرابری درآمیا شیادکامی پیایینتیری را منجیر
میشود" ،هم خوانی دارد؛ اما دو متغیر نابرابری درآما و شاخص توسعه انسیانی در هییچ
سط اطمینانی معنادار نیستنا .میتوان این معنادار نبودن ضریب جینی را بیه وضیعیت
مناسب توزیع درآما در کشورهای توسعهیافته مرتبط دانست .همچنین ،معنیادار نبیودن
اثرات شاخص توسعه انسانی بر شادکامی افراد در جوامع توسعهیافتیه عمومیاً میرتبط بیا
سط باالی آموزش ،تبعیض جنسیت کمتر ،بهااشت مناسب در این کشورها دانست .در
واقع ،مردم در کشورهای توسعهیافته عموماً از تأمین اجتماعی باالیی برخوردارنا.
در انتهای این بخ میتوان به تحلیل آزمون فرضیات مطرحشاه برای کشورهای در
حال توسعه و کشورهای با توسعه یافتگی پایین پرداخت .در ابتاا هماننا قبل آزمون او
لیمر کارایی مال پانل را به اثبات میرسانا .آزمون تشخیصیی هاسیمن نییز اسیتفاده از
مال با اثرات ثابت را گزارش میدها .نتایج نشان میدها (موجود در جاول  )4نابرابری
درآما و شاخص توسعه انسانی دارای اثرات معناداری بر شادکامی در کشورهای در حیال
توسعه و کشورها با توسعه یافتگی پایین هستنا.
جدول  .4نتایج برآورد برای کشورهای در حال توسعه و با توسعه یافتگی پایین
آزمون

آماره (کای-دو)

***544/505
او-لیمر
***20/689
هاسمن
نتایج برآورد با اثرات ثابت
ضرایب
نام متغیر
***3/924
عرض از مباأ
()0/0000
*-0/004
فقر
()0/2
*-0/011
ضریب جینی
()0/08
2/887
شاخص توسعه انسانی
()0/001
*** معناداری ضریب در سط  99درصا،
** معناداری ضریب در سط  95درصا
* معناداری ضریب درسط  90درصا.
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درجه
آزادی
71
3

احتمال

))p-value

0/000
0/000
آماره t
6/9273
-1/6281
6/7954
8/2339
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عالمت منفی ضریب جینی و نیز عالمت مثبیت ضیریب شیاخص توسیعه انسیانی بیا
انتظار از بعا نظری سازگار است و بنابر آنچه که در بخ پیشین بیان شا ،با یافتههیای
مطالعات پیشین درباره رابطه این متغیرها با شادکامی همخوانی دارنیا .شیاخص توسیعه
انسانی با ضریب  2/88دارای بیشترین تأثیر بر شادکامی است .در واقع ،بیا افیزای ییک
واحای در شاخص توسعه انسانی میزان شادکامی در ایین کشیورها بیی از  2/8واحیا
افزای خواها یافت .همچنین ،اثر متغیر فقر بر شادکامی در ایین جوامیع دارای ضیریب
 -0/004بوده که بیانگر این است که افزای یک واحا فقیر کیاه 0/004واحیای در
شادکامی در جوامع در حال توسعه و با توسعه یافتگی پایین را بیه دنبیال دارد .در انتهیا
یافته های پژوه نشان می دها که نمیتوان اثیر کیاه فقیر و بهبیود توزییع درآمیا و
توسعه انسانی (بهبود سط دان بهااشت و درآما) را بر شادکامی رد کرد.
 .3-3-5نتایج برآورد مدل اثرات ثابت دوطرفه

مالهای اثر ثابت با توجه به بود یا نبود رونا زمانی در جمله ثابت ،به مالهای اثر ثابت
دو طرفه یا یک طرفه قابل تفکیک است .در هر دو مال شیب رگرسییونهیا بیرای تمیام
متغیرها در همه مقطع ثابت است .در مال اثر ثابت دو طرفه ،شیب توابع در هیر مقطیع
ثابت است ،اما جمله ثابت (عرض از مباأ) هم با زمان و هیم بیا مقطیع تغیییر مییکنیا
(بالتاجی .)2005 ،1در این قسمت وجود مال بااثرات ثابیت دوطرفیه تأیییا مییشیود و
بیانگر این موضوع است که در طول زمان عوامیل دیگیری نییز بیر جملیه ثابیت اثرگیذار
میباشنا .در ادامه به بررسی مال اثرات ثابت دوطرفه در هیر سیه گیروه میورد بررسیی
میپردازیم.
آزمون او-لیمر به تأییا مال اثیرات ثابیت دوطرفیه و اسیتفاده از دادههیای تیابلویی
میپردازد .همانطور که در جاول  5مشاهاه میشود ،عالمت جبری ضیرایب دو متغییر
فقر و نابرابری درآما منفی است .این امر گواهی بر وجود ارتباط معکیوس مییان ایین دو
متغیر با شادکامی است .عالمت ضریب توسعه انسانی نیز مثبت بوده که حاکی از وجیود
ارتباط مثبت میان توسعه انسانی و شادکامی است .در سط اطمینان  90درصا هر سیه
متغیر بیان کنناه رابطه معناداری با شادکامی هستنا .بیر ایین اسیاس ،شیاخص توسیعه
انسییانی بییا ضییریب  2/99دارای بیشییترین تأثیرگییذاری بییر شییادکامی اسییت .ضییریب
1. Baltagi
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بهدستآماه نشانمیدها که با افزای یک واحای در شاخص توسعه انسانی شیادکامی
جوامع به میزان بی از  2واحا بهبود خواها یافت .نابرابری درآمای بیا ضیریب 0/011
در رتبه دوم شات تأثیرگذاری بر شادکامی بیوده و ضیریب ایین متغییر بییانگر کیاه
 0/011واحای در شادکامی به ازای افزای یک واحای در نابرابری درآما است .فقر نیز
با داشتن ضریبی برابر  0/006در رتبه سوم تأثیرگذاری بر شادکامی قرار مییگییرد و بیه
ازای یک واحا افزای در متغیر فقر شاها کاه 0/006واحای در شیادکامی خیواهیم
بود.
جدول  .5نتایج برآورد برای تمام کشورها
آزمون

آماره (کای-دو)

درجه آزادی

او -لیمر

***861/888

99

هاسمن

نام متغیر
عرض از مباأ
فقر
ضریب جینی
شاخص توسعه انسانی
*** معناداری ضریب در سط  99درصا،
** معناداری ضریب در سط  95درصا
* معناداری ضریب درسط  90درصا.

***

8/0952

نتایج برآورد با اثرات ثابت
ضرایب

***4/0964
()0/0001
**-0/006
()0/033
*-0/011
()0/088
**2/995
()0/039

احتمال

))p-value

0/000
0/044

3

آماره t
3/9613
-2/1362
2/8460
2/0715

مأخذ :یافتههای این پژوه .

برآورد مال اثرات ثابت دو طرفه برای کشورهای توسعهیافته معناداری متغیر فقیر در
سط اطمینان  90و  95درصا را مورد تأییا قرار داده و فرضیه صفر را در این دو سیط
رد میکنا .در اینجا افزای یک واحای در متغیر فقر به کیاه  0/03واحیا شیادکامی
در کشورهای توسعهیافته منجر میشود .ضیریب جینیی عالمیت منفیی داشیته و رابطیه
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عکس با شادکامی دارد .دو متغیر نابرابری درآما و شاخص توسعه انسانی در هیچ سیط
اطمینانی معنادار نیستنا.
جدول .6نتایج برآورد برای کشورهای توسعهیافته
آزمون

آماره (کای-دو)

درجه آزادی

او-لیمر

***184/642

27

هاسمن

***

نام متغیر
عرض از مباأ
فقر
ضریب جینی
شاخص توسعه انسانی
*** معناداری ضریب در سط  99درصا،
** معناداری ضریب در سط  95درصا،
* معناداری ضریب در سط  90درصا.

15/932

نتایج بآورد با اثرات ثابت
ضرایب

***

9/162
()0/0030
*-0/032
()0/018

-0/0791
()0/177
0/79
()0/75

احتمال

))p-value

0/000
0/000

3

آماره t
3/1179
-2/4288
-1/3686
0/3114

مأخذ :یافتههای این پژوه .

در این مال برای کشورهای درحال توسعه و با توسعهیافتگی پایین آزمون تشخیصی
 F-Limerمتفاوت بودن عرض از مبیاأ مقیاطع در سیط معنیاداری  99درصیا را بییان
میکنا و آزمون هاسمن نیز مؤیا استفاده از مال با اثرات ثابت است .همانطور کیه در
جاول  7مالحظه میشود ،عالمت منفی فقر و ضریب جینی و نیز عالمت مثبت ضیریب
شاخص توسعه انسانی با انتظار از بعا نظری سازگار اسیت .شیاخص توسیعه انسیانی بیا
ضریب 2/77دارای بیشترین تأثیر بر شادکامی است .در واقع ،با افزای ییک واحیای در
شاخص توسعه انسانی میزان شیادکامی در ایین کشیورها بیی از  2/77واحیا افیزای
خواها یافت .افزون بر این ،اثر متغییر فقیر بیر شیادکامی در ایین جوامیع دارای ضیریب
 -0/004بوده که بیانگر این است که افزای یک واحیا فقیر کیاه 0/004واحیای در
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شادکامی در جوامع در حال توسعه و با توسعه یافتگی پایین را بیه دنبیال دارد .افیزای
یک واحای در نابرابری درآما که با ضریب جینی نشان داده شاه نیز به کیاه 0/009
واحای در شادکامی منجر میشود.
جدول  .7نتایج برآورد برای کشورهای در حال توسعه و با توسعه یافتگی پایین
آزمون

آماره (کای-دو)

درجه آزادی

او-لیمر

***544/505

71

هاسمن

نام متغیر
عرض از مباأ
فقر
ضریب جینی
شاخص توسعه انسانی
*** معناداری ضریب درسط  99درصا،
** معناداری ضریب درسط  95درصا
* معناداری ضریب درسط  90درصا.

***

20/689

نتایج برآورد با اثرات ثابت
ضرایب

***

3/910
()0/0000

***-0/004
()0/0037
**-0/009
()0/047

***2/776
()0/0001

احتمال

))p-value

0/000
0/000

3

آمارهt
18/6628
-2/9570
-1/997
3/921

مأخذ :یافتههای این پژوه .

 .4-3-5نتایج برآورد مدل مختلط (اثرات تصادفی مکان و اثرات ثابت زمان)

در این قسمت به آزمون این مسأله خواهیم پرداخت که آیا برای بررسی مسأله شادکامی
در بین کشورها ،عواملی وجود دارنا که تنها در طول زمان تغییر کننا ،اما از کشوری بیه
کشور دیگر ثابت باشنا؟ استفاده از ایین الگیو در کاربردهیای تجربیی اسیتفاده گنیاانی
ناارد ،زیرا این گونه متغیرهای دارای انایس زمان ،تعاادشان محاود بوده و عموماً قابیل
اناازه گیری هستنا .تنها کاربرد این گونه مالها در زمیانی اسیت کیه تعیااد دورههیای
زمانی کم ،ولی تعااد مقاطع مکان (یا کشورها) زیاد باشا .این پژوه در این دسته قرار
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میگیرد ،به همین منظور به بررسی معناداری توأمان اثرات تصادفی مکان و اثرات ثابیت
زمان پرداختهایم.
جدول  .8نتایج برآورد برای تمام کشورها
احتمال

آزمون

آماره (کای-دو)

درجه آزادی

او -لیمر

**3/9364

(29و)2

0/02

هاسمن

***8/0952

3

0/044

))p-value

نتایج برآورد با اثرات ثابت
نام متغیر

ضرایب

آمارهt

عرض از مباأ

***3/0559
()0/0000

7/7948

فقر

-0/004
()0/138

-1/4861

ضریب جینی

-0/002
()0/586

-0/5446

شاخص توسعه انسانی

***3/9100
()0/000

10/0005

*** معناداری ضریب در سط  99درصا،
** معناداری ضریب در سط  95درصا،
* معناداری ضریب در سط  90درصا.

مأخذ :یافتههای این پژوه .

مطابق رویه پیشین ،انجام آزمون او-لیمر وجود تفاوت میان عرض از مباأ مقاطع را
تأییا کرده و آزمون هاسمن نیز استفاده از مال اثرات ثابت در مقابل اثیرات تصیادفی را
پیشنهاد میکنا .در اینجا تنها شیاخص توسیعه انسیانی در سیط اطمینیان  99درصیا
دارای اثر مثبت معناداری بر شادکامی است .عالمت جبری منفی متغییر فقیر و نیابرابری
درآما وجود رابطه عکس میان این دو متغیر و شادکامی را مورد تأییا قرار میدهنا.
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جدول  .9نتایج برآورد برای کشورهای توسعه یافته
احتمال

آزمون

آماره (کای-دو)

درجه آزادی

او-لیمر

***6/7099

(78و)2

0/002

هاسمن

***15/9323

3

0/0012

))p-value

نتایج برآورد با اثرات ثابت
نام متغیر

ضرایب

آمارهt

عرض از مباأ

***5/4508
()0/0001

4/1480

فقر

***-0/0505
()0/0000

-5/6584

ضریب جینی

**-0/018
()0/219

-1/2366

شاخص توسعه انسانی

***3/099
()0/017

2/431

*** معناداری ضریب در سط  99درصا،
** معناداری ضریب در سط  95درصا،
* معناداری ضریب در سط  90درصا.

مأخذ :یافتههای این پژوه .

همانطور که در جاول  9مشاهاه میشود ،عرض از مبیاأ متفیاوت بیرای مقیاطع و
مال با اثرات ثابت توسط دو آزمون او-لیمر و هاسمن برای کشورهای توسعهیافته تأییا
می شود .متغیر فقر و ضریب جینی هر دو دارای اثر منفی و معنادارای بر شادکامی بیوده
و با یک واحا کاه در فقر و ضریب جینی شیادکامی بیه ترتییب 0/05و  0/018واحیا
افزای مییابا .شاخص توسعه انسانی نیز اثر مثبت و معناداری بر شادکامی دارد.
در پایان با برآورد مال مختلط برای کشورهای درحیال توسیعه و بیا توسیعهییافتگی
پایین به نتایج متفاوتی دست یافتیم .آزمون او-لیمر وجیود دادههیای تیابلویی را نشیان
داده و فرضیه اول مبنی بر یکسیان بیودن عیرض از مبیاأها پذیرفتیه مییشیود و نشیان
میدها انجام آزمونهای دیگر امکانپذیر نیست.
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 .6نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها

در این مقاله با توجه به داده های در دسترس ،به بررسی اثیر سیه متغییر فقیر ،نیابرابری
درآما و شاخص توسعه انسانی که از متغیرهیای مهیم اقتصیادی هسیتنا ،بیر شیادکامی
پرداختیم .به منظور برآورد مال از داده های تابلویی یک نمونه شامل 100کشور جهان در
دوره  2005-2012اسییتفاده کییردیم .بییرآورد را بییرای کییل کشییورها و سییپس دو گییروه
کشورهای توسعهیافته ،کشورهای در حال توسعه و با توسعهیافتگی پایین انجیام دادییم.
نتایج برآورد رگرسیون شادکامی روی سه متغیر مستقل فقر ،توسیعه انسیانی و نیابرابری
درآما نشان داد که در دو گروه کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسیعه و بیا
توسعهیافتگی پایین و در کل کشیورها فقیر اثیر منفیی بیر شیادکامی دارد .در دو گیروه
کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه و بیا توسیعهییافتگی پیایین و در کیل
کشورها نابرابری درآما (ضریب جینی) ،اثر منفیی بیر شیادکامی دارد .همچنیین ،نتیایج
رابطه مثبت میان توسعه انسانی و شادکامی را در کیل و بیه تفکییک گیروه کشیورهای
مورد مطالعه نشان میدها .یافتههای پژوه به نق پراهمیت عوامیل اقتصیادی نظییر
فقر و نابرابری درآما بر شادکامی داللیت دارد .درنتیجیه ،برنامیهرییزی در مسییر اتخیاذ
سیاست های مناسب برای کاه فقر و بهبیود در توزییع درآمیا امیری ضیروری اسیت.
سیاستهای مالی (یارانه و مالیات) و تأمین اجتماعی می توانیا نقی مهمیی در کیاه
فقر و بهبود در توزیع درآما داشته باشا .افزون بر این ،شاخص توسعه انسانی بیه عنیوان
عاملی اقتصادی و اجتماعی بر شادکامی با اهمیت قلمااد شا .بهیقین ،بهبیود و افیزای
سط آموزش و بهااشت به منظور دسترسی به دان و معرفت و زناگی طوالنی و سالم
و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای دستیابی افیراد بیه سیط زنیاگی مناسیب بیه
توسعه انسانی باالتر برای کشورها منجر شاه که به طور مستقیم باعث افزای شیادکامی
میشود .از این رو سیاست های مناسب در جهت افزای رشا و توسعه اقتصادی هافمنا
همراه با سیاست های توزیعی مناسب می توانا به توسعه انسانی بیاالتر کیاه فقیر و بیا
برابری بیانجاما و شادکامی را به ارمغان آورد.
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