
73        

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، زمستان 1401، شماره 87

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Winter 2022, No 87

رابطه اندازه دولت با شادکامی

1- فاطمه مومنی مهموئی 
دانشجویدكترایاقتصادمنابع،
دانشكدهعلوماداریواقتصاد،
دانشگاهفردوسیمشهد،مشهد،

ایران
)نویسندهمسئول(

<Momeni.eco@gmail.com>

2- محمدجواد رزمی 
دكتراقتصاد،دانشكدهعلوماداری
واقتصاد،دانشگاهفردوسیمشهد،

مشهد،ایران

واژه های کلید    ی: 

اندازه دولت، توسعه انسانی، 
رگرسیون پانل آستانه ای، شادکامی.

تاریخ د    ریافت:1400/03/06

تاریخ پذیرش: 1401/08/28

ندارد، اقتصادشادكامیسابقهچندانی رویكرد از استفاده اگرچه مقدمه: 
اماازآنجاكهسیاستگذارانعمومابرایافزایشرفاهورضایتعمومی
تصمیمگیریمیكنند،كمیتبخشیبهمفهومرفاهذهنیوبررسیعواملمؤثر

برآنبهمنظوربهبودشادیدرجامعهاهمیتپیدامیكند.

افراد شادكامی بر دولت اندازه اثر بررسی پژوهش این از هدف روش: 
دردورژیممختلفباتوجهبهسطحتوسعهانسانیدر110كشورمنتخب
برایدوره2006تا2017است.بهاینمنظورازرگرسیونپانلآستانهای
از اینتحقیقشاملمتغیرشادكامی استفادهشدهاست.اطالعاتموردنیاز
بانكاطالعاتجهانیشادكامی،نرخرشداقتصادی،نرخبیكاری،نرختورم
واندازهدولتازپایگاهدادهبانكجهانیوشاخصتوسعهانسانیازبرنامه

توسعهسازمانمللمتحدجمعآوریشدهاست.

اثر بیكاری و تورم اقتصادی، رشد دولت، اندازه متغیرهای یافته ها: 
معناداریبرشادكامیدارند.باتوجهبهحدآستانهمحاسبهشدهبرایمتغیر
توسعهانسانی)0/577(اثراندازهدولتبرشادكامیدردوحالتمختلفبا

توجهبهسطحتوسعهانسانیمتفاوتاست.

بحث: باتوجهبهیافتههایتحقیقافزایشاندازهدولتدرپایینترازمقدار
آستانهتوسعهانسانیمنجربهكاهششادكامیافرادجامعهمیشوداماپس
ازعبورازآستانهتوسعهانسانیباافزایشاندازهدولت،شادیافرادبیشتر
میشودكهنشاندهندهكارآمدیسیاستهایدولتاست.همچنینباافزایش
كاهش شادی بیكاری و تورم افزایش با و افزایش شادی اقتصادی، رشد
مییابدونكتهقابلتوجهایناستكهاثرمنفیبیكارینسبتبهاثرمنفی

تورمبیشتراست.
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Introduction: Although the use of the happiness economy 
approach does not have much history, since policy mak-
ers generally make decisions in the direction of increasing 
well-being and public satisfaction, it becomes important to 
quantify the concept of mental well-being and examine the 
factors affecting it in order to improve happiness in society.
Methods: The purpose of this research is to investigate 
the effect of government size on people’s happiness in 
two different regimes according to the level of human 
development in 110 selected countries for the period of 
2006 to 2017. For this purpose, threshold panel regres-
sion has been used. The information needed for this re-
search includes the happiness variable from the World 
Happiness Information Bank, economic growth rate, 
unemployment rate, inflation rate and government size 
from the World Bank database and human development 
index from the United Nations Development Program.
Findings: The model estimation results show that the 
variables of government size, economic growth, infla-
tion and unemployment have a significant effect on hap-
piness. According to the threshold limit calculated for 
the human development variable (0.577), the effect of 
government size on happiness is different in two regimes. 
Discussion: According to the findings of the research, increas-
ing the size of the government below the threshold of human 
development leads to a decrease in the happiness of the peo-
ple of the society, but after crossing the threshold of human 
development with the increase in the size of the government, 
the happiness of the people increases, which shows the effi-
ciency of the government policies. Also, with the increase in 
economic growth, happiness increases and with the increase 
in inflation and unemployment, happiness decreases, and the 
noteworthy point is that the negative effect of unemployment 
is greater than the negative effect of inflation
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Extentded Abstract
Introduction: Since the early 1990s, research on happiness has been regarded as 
particularly important in the fields of economics. Measuring people’s well-being 
through objective indicators has a long history in economics. The most impor-
tant idea here is annual income. On the other hand, economists and politicians 
have also criticized this approach. An alternative approach that has been proposed 
to measure people’s well-being is the subjective approach. This approach evalu-
ates people’s well-being in terms of indicators of well-being and life satisfaction. 
Therefore, in general, a part of economics that uses subjective indicators is known 
as happiness economics. According to Veenhoven (2013), a Dutch sociologist, 
happiness is the degree by which a person judges his life to be an ideal life. In 
other words, how much a person likes his life is the criterion for grading people’s 
happiness. Factors affecting mental well-being are divided into two categories: 
macro and micro factors. Macro factors are the same for all people, such as in-
flation, national income, etc., but micro factors change from person to person, 
such as the feeling of inequality, health, etc. In previous studies, the relationship 
between macro variables such as annual income, inflation, unemployment and 
income inequality, and happiness (psychological well-being) have been investi-
gated, but government size has been neglected. In the same way, the effect of vari-
ables in most research articles has been investigated in a linear way. On the other 
hand, few researchers have analysed the nonlinear relationship between happiness 
and variables. The noteworthy point here is the lack of attention to the effect of the 
development of countries in the role of the government on happiness. The aim of 
the current research is to investigate the role of the government on happiness in 
different countries based on their development using the Astana panel regression. 
In other words, investigating the role of countries’ development on how the size of 
the government affects happiness is the main goal of this research.

Methods: This research, which focused on the role of human development, used 
threshold panel regression to investigate the effect of government size on happi-
ness. If we determine the threshold ratio for the human development variable, we 
can simultaneously analyse the effect of government size in different regimes.
In this research, happiness was considered a function of government size, eco-
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nomic growth, inflation, unemployment and human development. Therefore, 
considering that the purpose of the current research is to investigate the role of 
countries development based on the relationship between the size of governments 
and happiness, the human development variable is considered as a threshold vari-
able. These variables can be shown according to the threshold regression model 
presented by Hansen (1999).
In this equation,, Hapit is an indicator of happiness that has been extracted from 
the World Bank database of happiness, and xit is a vector of explanatory variables 
such as economic growth (GDPgit), unemployment (UNit), inflation (INFit). GSit 
is also the size of the government, calculated from the ratio of total government 
expenditures to GDP, all derived from the World Bank’s Global Development In-
dex (WDI). Furthermore, HDIit, which is taken out of United Nations develop-
ment plan, is a Human Development Index and plays the role of the threshold 
variable and sample division. Countries were chosen based on the availability of 
the necessary information and data; as a result, information data of 110 countries 
during 2006_2017 were collected
Findings: At first, stability of the variables was examined using Levin-Len-Chu 
unit root test. It became known that all the variables were stable at 5%. Next, it is 
mandatory to analyse the amount of threshold and its meaning before analysing 
the model totally. Zero hypothesis meaning that the model is linear is rejected ac-
cording to the result of the table and bootstrap value; so, the model has a threshold 
and the single-threshold model is a suitable model on the data. Hence, threshold 
value is 0.577 based on this test.

The result of the threshold test

Hypothesis test F value Probability  Critical value
at 10%

 Critical value at
5%

No threshold H0

A threshold H1

427.01 0.000 87.88 92.82

The assessment of the model is presented in the table below:

The result of the threshold model estimation
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Variable Coefficient T value Probability

GS (HDI>0/577) -0.044 -5.51 0.000
GS (HDI˃0/577) 0.022 4.48 0.000

GDPg 0.03 2.44 0.015
INF -0.036 -3.75 0.000
UN -0.06 -6.73 0.000

Constant 5.99 29.74 0.000

As shown in the table above, the coefficient of government size before and after 
the threshold is different and significant. When government size increases by one 
unit, happiness decreases by 0.044 units, when the human development ratio is be-
low the threshold value and all variables are held constant. On the contrary, when 
the human development ratio is above the threshold level, happiness increases by 
0.022 units per one unit increase in government size. Also, the results show the 
positive and significant effect of economic growth and the negative and significant 
effect of unemployment and inflation on happiness.

Discussion: The results of the analysis indicate that by expanding the size of the 
government in values   higher than the threshold of human development, happi-
ness increases, and vice versa, in values   lower than the threshold of human de-
velopment, increasing the size of the government has a negative effect on happi-
ness. The reason is that the standard of living increases with the improvement of 
countries’ development, education and health, economic growth, equal income, 
social protection and insurance. Thus, the welfare and comfort of the people will 
improve and consequently happiness will spread among them. We can promote 
the mental security and well-being of people by having insurance, better health, 
better social status and free education provided by the government in a developed 
country. In other words, sadness and lack of psychological security can be seen 
in developing countries that do not have the items introduced above. Education 
and health expenses are considered as disposable expenses of the government, but 
they are actually major and long-term benefits of economic growth. In fact, the in-
crease in happiness in developed countries shows the effectiveness of government 
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policies through the development of the welfare state, improvements in areas such 
as education, health and social services, income redistribution policies that can 
increase living standards and strengthen happiness. In other words, the expansion 
of governments in developed countries is in line with the welfare state.
On the contrary, in countries with a lower level of development with an excessive 
expansion of the size of the government in the economy, the increase in the size 
of the government may be due to the inefficiency of government spending, the 
expansion of rent-seeking activities, the formation of congestion, and the expan-
sion of corruption. Wasting resources and disrupting the allocation of resources in 
the market, expanding monopolies and intensifying competitive restrictions in the 
markets have negative effects on economic growth, social welfare, employment, 
income distribution and poverty and inequality, and as a result, it reduces the wel-
fare and happiness of the society. Also, the research results show that economic 
growth has a positive and significant effect on happiness, but inflation and unem-
ployment have negative effects on it. An interesting point is that unemployment 
has a more damaging effect on happiness than inflation.

Ethical Considerations

Authors’ contributions
All authors contributed in designing, running, and writing all parts of the research.

Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest



79

رابطه اندازه دولت با شادکامی
The Relationship between Government Size and Happiness

مقدمه
مفهومشادی پایه بر اقتصادی تئوریهای اسمیت، آدام اقتصادتوسط تولدعلم بدو از
بیشتر یارضایت بهسودمندی بیشترمنجر اظهارمیداردكهدرآمد استواراستزیراوی
كهخصوصیات میدهند نشان بیشماری مطالعات .)2019 سانتوس1، و )ریبریو میشود
فردی،متغیرهایاقتصادكالنومتغیرهاینهادیبرخوشبختیورضایتاززندگیشخصی
تأثیرمیگذارد)نولوپیتلیك2016،2(.لیكنازاوایلدهه1990،تحقیقاتدرموردشادی

درزمینههایاقتصادازاهمیتویژهایبرخورداربودهاست.
آنچهدربیناهالیعلماقتصادسابقهبیشتریدارد،اندازهگیریرفاهدرقالبشاخصهای
اقتصادیاست.استفادهازتولیدناخالصداخلی عینیاست.مهمتریناینشاخصهارشد
برایسنجشتوسعهمنطقیبود،امابرایاندازهگیریرفاهانسانمحدودیتهاییداشت.اگر
هدفازتوسعهاقتصادی-درسادهترینشكلآن-فراهمكردنابزارهاییبرایبهبودكیفیت
سطحزندگیباشد،تولیدناخالصداخلیمیتواندتاحدمناسبیمنعكسكنندهاینموضوع
باشد.تادهه1970،رشدتولیدناخالصداخلیمعیارخوبیبرایتوسعهكلییككشور
مراقبتهای معنای به مادی ثروت دوم، جهانی جنگ از پس سالهای در اما میشد؛ تلقی
خالصه، بهطور نمیشد. تعبیر كشور یك ساكنان برای بهتر مسكن و آموزش بهداشتی،
تولیدناخالصداخلی،تصویردرستیازبهروزیفردیرانشاننمیداد)تیموری،2021(.
اقتصاددانانوسیاستمدارانازاینرویكردبسیارانتقادكردهاند.همچنینتالشهایفراوانی

همبرایجایگزینیآنباشاخصهایكاملترصورتگرفتهاست.
رویكردجایگزینبرایاندازهگیریوارزیابیرفاهفردیواجتماعیرویكردرفاهذهنی
زندگی از رضایت و شادكامی شاخصهای قالب در را رفاه اندازهگیری روش این است.

1. Ribeiro and Santos
2. Knoll and Pitlik
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ارزیابیمیكند؛بنابراینبهطوركلی،بخشیازادبیاتاقتصادیكهازشاخصهایذهنیرفاه
استفادهمیكند،بهناماقتصادشادكامیشناختهشدهاست.

اقتصادشادكامیرویكردیبرایارزیابیرفاهاستكهدرآنازابزارهایدانشاقتصاد
وروانشناسی)بهشكلتركیبی(استفادهمیشود.اقتصادداناننوعاآموختهاندكهترجیحات
راازانتخابهایمشاهدهشده)آشكارشده(افراداستنباطكنند؛امارفاهذهنی،بهجایآنكهرفاه
رابرمبنایترجیحاتآشكارشدهاندازهگیریكند،آنراازطریقترجیحاتبیانشدهافراد
اندازهگیریمیكند.بهعبارتدیگر،اقتصاددانانبیشتربهآنچهافرادانجاممیدهندمینگرند،
نهبهآنچهآنهامیگویند)دیتالومككولوچ2007،1(.بنابرتعریفوینهوون2)2013(
جامعهشناسهلندی»شادكامیدرجهومیزانیاستكهباآنیكفردكیفیتكلیزندگیاش
رابهعنوانیكزندگیكامالمطلوبموردقضاوتقرارمیدهد؛بهعبارتدیگر،اینكه»یك
نفرچقدرزندگیخودرادوستدارد«مالكیبرایدرجهبندیشادیافراددرنظرگرفتهشده

است«.
افرادشادترمیتوانند دادهاستكه نشان اقتصادشادی بهرشددرزمینه تحقیقاترو
اقتصادی رشد و بیشتر سودآوری به منجر میتواند امر این باشند. نوآورتر و بهرهورتر
میشود؛بنابراینبرایاندازهگیریشادیوطراحیسیاستهابرایبهبودشادیتوجهبهعوامل

مؤثربرآن،امریضروریبهنظرمیرسد)چاملو2014،3(.
عواملمؤثربررفاهذهنیبهدودستهعواملكالنوخردتقسیممیشوند.عواملكالن
برایتمامافرادیكسانهستندمانندتورم،درآمدملیو...اماعواملخردازفردیبهفرد
2016(.شواهدی )فكور، و... نابرابری،وضعسالمت احساس مانند میكنند، تغییر دیگر
وجودداردكهنشانمیدهدپولهمیشهشادیبههمراهندارد،پسازرسیدنثروتمادی
1. Di Tella and MacCulloch
2. Veenhoven
3. Chamlou
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بهسطحمعینی،افزایشبیشترآنباعثافزایششادینمیشود)یوووانگ2017،1(.درواقع
نیازهای رفع و شهروندان تكتك برای زندگی شرایط بهبود مگر نیست چیزی توسعه
ملییكجامعه)تیموری،2021(.پویشفكریتوسعه،توسعهرااینگونهتعریفمیكند:
توسعه،فرایندشكلگیریساختارهاینهادیاستكهمنجربهایجادرفاهپایداروتوزیع
نسبتاعادالنهآندرسطحجامعهباهدفتوانمندسازیهمهافرادجامعهمیشود،بهطوریكه
هیچمحدودیتدرونی)نیازاولیهرفعنشده(یاهیچمحدودیتبیرونی)آزادیهایسلبشده(
افرادراازانتخابآزادانهومختارانهفرصتهایخودشكوفاییمحرومنكند)پویشفكری

توسعه،2020(.
برخیافرادازجملهكسبیرودینر2)2009(خاطرنشانكردندكهدرحوزهاقتصادخرد،
)ریبریووسنتوس3، مرتبطاست پایینغیبت باالتروسطوح بهرهوری با باالتر شادكامی
2019(.درمطالعاتگذشتهبهارتباطبینمتغیرهایكالناقتصادینظیردرآمدسرانه،تورم،
بیكاریونابرابریدرآمدیبامفهومشادكامی)رفاهذهنی(پرداختهشدهاستامادراینبین

آنچهكمترازمابقیمتغیرهاموردتوجهبودهاستاندازهدولتهاست.
بوده اقتصاددانان موردتوجه همواره كه است موضوعاتی از اقتصاد در دولت دخالت
اگرچه اختصاصمیدهد. بهخود را ملی درآمد از فراوانی است.هزینههایدولتسهم
درگذشتههزینههایعمومی،فقطناظربرحفظنظامحاكمیتیكشور،برقرارینظموعدالت
زیرساختهای و كالن سرمایهگذاریهای به تنها دولتها و است بوده ملی قلمرو از دفاع و
اقتصادیوبهطوركلیسرمایهفیزیكیتوجهداشتند؛اماامروزهاهدافینظیرتوسعهامكانات
زیربنایی،تأمینرفاهاجتماعی،فراهمكردنشرایطمناسبزندگیوتوجهبهسرمایهانسانی

ازاهدافدولتهادركشورهایمختلفاست)صفاتیان،2016(.
1. Yu and Wang
2. Kesebir and Diener
3. Ribeiro, and Santos
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همچنیندراكثرمطالعاتتأثیرمتغیرهابهصورتخطیموردبررسیقرارگرفتهاستو
مطالعاتاندكیرابطهغیرخطیبینمتغیرهاوشادكامیراتحلیلكردهاند.نكتهمهمایناست
كهاثرتفاوتسطحتوسعهیافتگیكشورهادرنقشدولتبرشادیموردغفلتواقعشده
است.مسئلهاصلیپژوهشحاضربررسینقشاندازهدولتهابرشادكامیجوامعدررژیمهای
بااستفادهازرویكردرگرسیونآستانهایپانلانجام متفاوتازنظرتوسعهیافتگیاستكه
اندازه اثرگذاری نحوه بر توسعهیافتگیجوامعچگونه اینكهسطح بهعبارتدیگر میشود.
دولتهابرمتغیرشادیمؤثراستمهمترینمسئلهایاستكهدراینتحقیقدنبالمیشود.

دربخشدوممقالهبهچارچوبنظریوپیشینهمطالعاتیتحقیقمیپردازیم.بخشسوم
نتیجهگیری یافتههاو به نهایی بهروشتحقیقاختصاصدادهشدهاستودردوبخش

پرداختهشدهاست.

چارچوب نظری
درحالیكهافزایشرفاهذهنیفردیكاصلاساسیدراقتصاداست،تالشبرایسنجش
اینمفهومومشخصكردناینكهچهعواملیباعثتغییربهزیستیمیشود،زمینهتحقیقات
تعریفشده مطلوبیت بهعنوان شادی اقتصاد، در .)2013 هافر1، و )بالسن است تجربی
استودرروانشناسی،شادیبهعنوانبهزیستیذهنیشناختهشدهاست.تحقیقاتشادی
دراقتصاد،بهزیستیذهنیگزارششدهرابهعنوانیكنمایندهبرایاندازهمطلوبیتدرنظر

میگیرند)فریواشتوتزر2002،2(.
بهطوریكه دانست؛ مباحثشادی آغازگر بهعنوان را استرلین3)1974( بایدمطالعات
تئوریویدرزمینهارتباطبیندرآمدوشادیافرادبهعنوانیكیازمقاالتبـزرگومطرح

1. Belasen and Hafer
2. Frey and Stutzer
3. Easterlin
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شادی روی را گونـاگون و متعـدد فاكتورهـای تأثیر كه است شادی اقتصاد ادبیات در
فردیتحلیلمیكند.استرلیناولیناقتصاددانیاستكهازدادههایشادمانیبرایمطالعات
اقتصادیبهرهبردهاست.ویازاطالعاترشداقتصادیوشادمانیایاالتمتحدهامریكادر
دوره1957-1946استفادهكرد.درسطحیككشورمطالعهاسترلینحاكیازبیشتربودنرفاه
ذهنیافرادبادرآمدباالدرمقایسهبادرآمدپاییناستامااسترلینبااستفادهازاطالعات
موجب را شادمانی لزوما باال درآمد داد نشان 1970 1946- زمان طی در درآمد تغییر
نمیشود.هدفاصلیاودراینمطالعهاینبودكهنشاندهد،شادمانیفردیدركشورهای
مختلفوبارشداقتصادیمتفاوت،رابطهایندارد.بهبیانیسادهتر،افزایشرشداقتصادی
بهافزایششادمانیافرادمنجرنمیشود.اواینبحثراتحتعنوانپارادوكسشادكامی1یا

پارادوكساسترلین2مطرحكرد.
درطولدورهموردبررسی،بهرغمرشدچشمگیردرآمدسرانه،میانگینشادكامیتقریبا
ثابتماندهاست.بهعبارتدیگر،رابطهضعیفیبینایندومتغیردرطولزمانمشاهدهشده
است.استرلینمعتقداستكهشادكامینسبیاستوافرادچونخودرادرمقامقیاسبا
دیگرانقرارمیدهند،پسهرسطحیازرشداقتصادیجامعهشانتأثیریبرشادكامیافراد
آنجامعهنخواهدگذاشت.بهعبارتدیگرشادكامی،عالوهبرسطحمصرفحاصلازدرآمد،

بهجایگاهنسبیفردنسبتبهسایرافراداجتماعوابستهاست.
بعدهادیگراقتصاددانانازجملهفریواشتوتزر)2000(وساكس3وهمكاران)2012(،
وینهوونوهاگرتی4)2003(،مسئلهتناقضاسترلینراردكردند.امروزهاجماعنظربراین
استكهدرآمدتأثیرمثبترویرفاهفردیوشادیبرجایمیگذاردواینارتباطازنظر

آماریمعناداروازنظرمقداریوكمینسبتاكوچكاست.

1. Happiness Paradox  2. Esterlin Paradox
3. Sacks    4. Vennhoven and Hagerty
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مطالعاتبیشماریكهسعیدركشفشادیداشتهاند،عواملیمانندنهادهایمختلف
سیاسیوهمچنینارزیابیعواملاقتصادیرادرنظرگرفتند)منصفوهمكاران،2019(.
همبستگیبینعواملاقتصادیوشادیتأییدشدهاستواینرابطههمدرسطحخردو
همدركالنوجوددارد)ریبریووسنتوس،2019(.مطالعاتمربوطبهاثراتدولتبررفاه
ذهنیشهروندانازاوایلدهه2000بهطورپیوستهرشدكردهاست.اینمطالعاتچگونگی

تأثیرگذاریبخشهایعمومیبرشادیشهروندانرابررسیمیكنند.
اول، وجه گرفت: نظر در وجه سه میتوان دولت اندازه برای )2015( اوت1 ازنظر
منتقلمیكند. توزیعسیاسی بهیك آزاد بازار توزیع از را درآمد مستقیما كه رفاه دولت
وجهدومشاملبسیاریازفعالیتهایدولتفراترازتوزیعمجددمانندپشتیبانیازآموزش،
مسكنوبهداشتملیاست؛وجهسومبارمالیاتیاستكهدولتبهجامعهتحمیلمیكند
)اوت،2015(.میزانواندازهمطلوبدولتبرایاثرگذاریبراقتصاد،ازجنبههایمختلف
در قابلتوجهی تأثیرات دولت مخارج اندازه كه است این بر اعتقاد و است قابلبررسی

بهزیستیاجتماعیدارد)تانگ2017،2(.
بااینحال،دودیدگاهمتناقضدرموردنتایجفعالیتهایدولتوجوددارد.اول،ازنظراقتصاد
نئوكالسیك،دولتنقشمهمیدركاهششكستبازارایفامیكند.درنتیجه،بهدلیلتهیه
كاالهایعمومیتوسطدولت،احتماالشهرونداناحساسشادیمیكنند)زارعوهمكاران،
2019(.اینتئوریحاكیازآناستكهدولتبهعنوانیك»دیكتاتورخیرخواه«عملمیكند
كههموارهسعیدربهحداكثررساندنمنافعشهرونداندارد،بهاینمعنیكهمتوسطعمومی

رضایتاززندگیبااندازهدولتافزایشمییابد)بیورنسكوف3وهمكاران،2007(.
دوم،زمانیكهبیندولتهاوشهروندانعدمتقارناطالعاتیوجودداردودراینشرایط،
1. Ott
2. Tung
3. Bjørnskov
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سیاستمدارانقصددارندبهجایبهحداكثررساندنرفاهشهروندان،احتمالانتخابمجدد
خودرابهحداكثربرسانند.درنتیجهاندازهدولتبزرگترازاندازهمطلوبشهروندانیك
.)2010 )ایجی، میشود منجر شادیشهروندان احساس كاهش به كه بود كشورخواهد
درواقعتئوریانتخابعمومیاستداللمیكندكهسیاستمدارانوبوروكراتهاممكناست
درهنگامتهیهواجرایسیاستها،منافعخودرادراولویتقراردهندكهمنجربهمداخالت
اضافی،هزینههایبیشتردولتوگسترشفعالیتهایرانتجوییمیشود.ازاینرو،تئوری
انتخابعمومینشانمیدهدكهاندازهبزرگتردولت،شكستهایبیشتریدردولتداردكه

باعثمیشودمیانگینرفاهعمومیكمترشود)بیورنسكوفوهمكاران،2007(.
مخارجعمومیاصلیترینابزاراقتصادیدردستدولتاستتابهزیستیشهروندانرا
نقضكند.ازطریقاینابزار،دولتهامیتوانندباایجادمثالیكسیستمتأمیناجتماعیخوب
بگذارند)كاسمائوی تأثیر بهداشتیوآموزش،رویشادی مراقبتهای یاسرمایهگذاریدر
وبورهابا2017،1(.هزینههایباالتردولتیدرزمینههاییمانندآموزش،بهداشتوتوسعه
باالتر معنایسطحشادكامی به كه استانداردزندگیشود افزایشسطح به منجر میتواند
است.ازطرفیهزینههایپایینتردولتمیتواندبهمعنایاینباشدكهدولتنرخمالیات
پایینتریرااعمالمیكندكهمیتواندرشداقتصادیراافزایشدهدوایننیزمیتواندبه

افزایشسطحزندگیدركشورمنجرشود)تانگ،2017(.
كاالهای تقویت و ورزشی تفریحی، آموزشی، مخارج ازطریق دولت، اندازه افزایش
عمومیواعطایكمكهایتأمیناجتماعیوبیمههایبیكاریوحمایتازاقشارضعیف
بیشازحد گسترش از پس اما شود جامعه در رفاه سطح ارتقای موجب میتواند جامعه
دولت، مخارج ناكارآمدی طریق از است ممكن دولت اندازه افزایش اقتصاد، در دولت
گسترشفعالیتهایرانتجویی،شكلگیریاثرازدحامی،گسترشفساداداری،اتالفمنابع

1. Kasmaoui and Bourhaba
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وبرهمزدنتخصیصمنابعدربازار،گسترشانحصاروتشدیدمحدودیترقابتدربازارها
اثراتیمنفیبررشداقتصادی،رفاهاجتماعی،اشتغال،توزیعدرآمدوفقرونابرابریداشته

باشد)زارعوهمكاران،2019(.

پیشینه تجربی
تأثیرمثبتكیفیتواندازهدولتبرشادیتوسطبسیاریازتحقیقاتتجربیموردحمایت
قرارمیگیرد)كاسمائویوبورهابا،2017؛جكسون2017،1؛رادكلیف2013،2؛بالنچفالور
مطالعه اوت2015،4؛دیتالومككوالچ2007،5(.درحالیكهیك اوسوالد2008،3؛ و
كشور 25 در دولت باالتر هزینههای كه داد نشان )2016( پیتلیك و نول توسط جدید
بابررسی نیزدریكمطالعه میناس6)2013( منفیمیگذارد. تأثیر آنها برشادی اروپایی
دادكهمخارجساختاریدولت نشان راكاهشمیدهند؟ بزرگشادی دولتهای آیا اینكه
میدهد كاهش اروپایی كشورهای در را زندگی از رضایت و شادی قابلتوجهی بهطور
از رضایت بر دولت مخارج افزایش منفی اثر بر نیز )2007( همكاران و بیورنسكوف و
زندگیتأكیدكرد.حسامی7)2010(بهوجودیكرابطهبهشكلuمعكوسبینهزینههای
عمومیدولتورفاهذهنیاشارهكرد.ازطرفدیگر،پروویچوگلم8)2010(نشاندادند
كههزینههایعمومیدولتهاوشادیرابطهغیرخطیدارند؛وبرخیمطالعاتنیزمانندرام9

)2009(هیچرابطهآماریقابلمالحظهایبیندولتوشادییافتنكردهاند.
فالوین10)2019(دربررسیتأثیرمخارجعمومیدولتبرشادیورضایتاززندگی
شهروندانایالتهایآمریكادربازهزمانی2006-1976بهایننتیجهدستیافتكهباافزایش
درمخارجعمومیدولتهایایالتیرویكاالهایعمومی،شادیشهروندانآمریكاییافزایش
1. Jackson 2. Radcliff   3. Blanchflower and Oswald
4. Ott  5. Di Tella and MacCulloch  6. Minas
7. Hessami 8. Perovic and Golem  9. Ram
10. Flavin
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مییابد؛امامخارجدولتمركزیبهخصوصمخارجیكهرویكاالهایعمومینبودهاست
تأثیرمعنیداریبرشادینداشتهاست.تانگ)2017(بهبرسیاثراتمستقیموغیرمستقیم
بررسی نتایج پرداخت. برشادیدر183كشورودرفاصلهسالهای1990-2016 دولت
نشاندادكههزینههایدولتفقطدركوتاهمدتبرشادیتأثیرمیگذاردوكانالهایانتقال
كهازطریقآنهاهزینههایعمومیمیتواندبرشادیتأثیربگذاردممكناستبهاندازهمیزان
خودهزینهمهمباشد.اوتدرسال2011درمطالعهایكهبهبررسیارتباطدولتهاباشادی
در130كشورپرداختدرنمونهتحتبررسیبهایننتایجدستیافتكهتنهادرصورتیكه
كیفیتفنیدولتباالباشد،رابطهمثبتیبیناندازهدولتوشادمانیوجوددارد؛اینكیفیت
فنیبادرنظرگرفتنمتوسطمقدارشاخصهایاندازهگیریشدهتوسطبانكجهانیشامل
حاكمیتقانون،اثربخشیدولت،كنترلفسادوكیفیتتنظیممقرراتحاصلمیشود.اگر
كیفیتفنیكمباشدرابطهمثبتیبیناندازهدولتوشادمانیوجودنداردوحتیاینرابطه
و رفاه »دولت عنوان با مطالعهای در ،)2010( المانن1 و كوتاكورپی باشد. منفی میتواند
رضایتاززندگی:شواهدیازمراقبتهایبهداشتعمومی«بهایننتیجهدستیافتكهاثر
مخارجعمومیدولتفنالنددرمراقبتهایسالمتبررضایتاززندگیشهروندانمثبت
است.بیورنسكوفوهمكاران)2007(بابررسیاثراتاندازهدولتبررضایتاززندگی
درمیان74كشورنشاندادندكهرضایتاززندگیباافزایشمخارجدولتكاهشمییابد؛
وایناثرمنفیباافزایشكاراییدولتها،بهخصوصدركشورهاییكهدرحالحاضربخش

دولتیدرآنهاكوچكاست،كاهشمییابد.
دریكمطالعهداخلیكهتوسطزارعوهمكاران)2019(انجامشدهاست،درمطالعه

نتایج توسعهیافته، و درحالتوسعه كشورهای در شادی بر دولت اندازه غیرخطی اثرات
حاكیازایناستكهدرهردودستهكشورهایدرحالتوسعهوتوسعهیافته،اندازهدولتدر

1. Kotakorpi and Laamanen
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وضعیتدولتكوچك،تأثیرمعنیداریبرشادینداشتهاستامادروضعیتدولتبزرگ،
اندازهدولتتأثیریمنفیبرشادیدركشورهایدرحالتوسعهوتأثیریمثبتبرشادیدر
كشورهایتوسعهیافتهداشتهاست.همچنیننتایجپژوهشنشاندهندهتأثیرافزایشیدرآمد
سرانهبرشادیوتأثیركاهشینرخبیكاریونرختورمبرشادیدركشورهایمنتخباست.
بهطوركلیعواملاقتصادیمؤثربرشادیكهدرمطالعاتگذشتهموردبررسیقرارگرفتهاند

درجدولشماره1بهصورتخالصهذكرشدهاند.

جدول 1- پیشینه مطالعاتی در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر شادی

مطالعات خارجی

عوامل اقتصادی مؤثر بر شادیسالمحقق

نابرابری درآمدی2019جوزفسون و کوریا1
کیفیت دولت و حکمرانی خوب2018وو2

مخارج دولت2017تانگ
نابرابری درآمدی2017ریس3

نابرابری درآمدی2017یو و وانگ

آزادیاقتصادی2017جكسون
مصرف2015وانگ4وهمكاران

نهادهاوآزادیاقتصادی2016اسپراکوكشلجویچ5
بیكاری،تورم،سن،تأهل،جنسیت،سطحآموزش2014بالنچفالوروهمكاران

نابرابریدرآمدی2014آلویس6
آزادیاقتصادی2013بالسنوهافر

1. Josefsson and Koria 2. Woo   3. Reis
4. Wang   5. Spruk and Kesˇeljevic 6. Alois
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مطالعات داخلی

عوامل اقتصادی مؤثر بر شادیسالمحقق

درآمدسرانه،سالمت،مصرف،مخارجدولتی،2019منصفوهمكاران
آزادیاقتصادی

فقرمطلقونسبی2018نادمیوجلیلی
وضعیتشغلی،سالمتفردی،اعتقاداتمذهبی،2016فكور

پیوندهایخانوادگی،سن،جنسیت،تورم،
بیكاری،نابرابریدرآمدی

تولیدناخالصداخلیسرانه،بیكاری،تورم،2016صفاتیان
توسعهانسانی،هزینههایدولت

بیكاریوتورم2015خورسندیوعزیزی
فقر،نابرابریدرآمدی،توسعهانسانی2014دهمرده

بررسیپیشینهمطالعاتیموضوعنشاندهندهایناستكهدرزمینهاثرگذاریاندازهدولت
برشادیهرچندكهدرمطالعاتخارجیبهصورتمحدودبهاینموضوعپرداختهشدهاست
اماهیچكدامازآنهابهسطحتوسعهیافتگیجوامعونقشاینعاملدراینرابطهتوجهی
نداشتهاند.ازطرفیدرمطالعاتداخلینیزتوجهبهمتغیراندازهدولتموردغفلتقرارگرفته
استوتنهامطالعهزارعوهمكاران)2019(بهاینموضوعپرداختهاست.تفاوتتحقیق
حاضربامطالعهمذكوردرایناستكهبرایتحقیقفعلیحدآستانهبرایسطحتوسعه
انسانیمحاسبهواثرگذاریاندازهدولتدردوطرفحدآستانهتوسعهیافتگیسنجیدهو

مقایسهمیشود.
بههمراه را رفاهجامعه اقتصادی الزامارشد كه داد نشان تجربهكشورها ازآنجاییكه
ندارد،مفهومتوسعهانسانیكهعالوهبرشاخصهایاقتصادی،مطلوبیتاجتماعیوانسانی
رانیزشاملمیشود،شكلگرفتكهمبتنیبراینایدهاستكهپیشرفتجوامعانسانیرا
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نمیتوانتنهابادرآمدسرانهاندازهگیریكرد،بلكهالزمهدستیابیبهزندگیبهترعالوهبر
داشتندرآمدباالتر،پرورشوبسطاستعدادهاوظرفیتهایانسانیاست)سازمانمللمتحد،
2019(.توسعهانسانیفرایندیازانتخابهایمردماستبهطوریكهاینانتخابها،فرصتهای
بیشتریرابرایلذتبردنازافزایشامكاناتدردسترسفراهمكنند.درواقعتوسعهانسانی
توسعهمردمازطریقایجادقابلیتهایانسانیاستكهازطریقخودانسانهابامشاركتفعال
درفرایندهاییكهزندگیآنهاراشكلمیدهد،بهدستمیآید)برنامهتوسعهسازمانملل

متحد2015،1(.
جانهال2درگزارششادیجهانیدرسال2013درخصوصارتباطمفهومیوتجربی
بینشاخصتوسعهانسانیورضایتاززندگیمطرحمیكندكهبهطوركلیمقادیرباالتر
شاخصتوسعهانسانیبارضایتاززندگیباالتریهمراهاست.همچنینبینمعیاررضایت
اززندگیوچندمعیارمهمتوسعهانسانی،ازجملهرضایتشغلیباالتر،دولتكاراتر،آزادی
نابرابریكم،پیوندهایشدیدیوجوددارد.درواقعآنمتغیرهاییكه انتخابو بیشتردر
طبقگزارششادیجهانیبارضایتاززندگیارتباطدارد-یعنیدرآمد،حمایتاجتماعی،
امیدبهزندگیسالمدربدوتولد،آزادیدرانتخابزندگی،سخاوتوفساد-همگیابعاد

توسعهانسانیهستند)هال،2013(.
همچنینعناصرشاخصتوسعهانسانیباهمارتباطدارندوهمدیگرراتقویتمیكنند
)گوینداراجو3وهمكاران،2011(.ازآنجاییكهشاخصتوسعهانسانییكشاخصتركیبی
استكهدرآنمعیارهایاصلیوپایهتوسعهانسانییعنیمعیارهایاقتصادی،آموزشیو
بهداشتیشاملبرخورداریاززندگیسالموطوالنی،دستیابیبهدانشوتواناییدستیابی

1. United Nations Development Program
2. Jon Hall
3. Govindaraju
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بهمنابعبرایزندگیمناسبدرنظرگرفتهشدهاست)بانكجهانی2012،1(؛بنابرایندولت
را اینشاخص اینكاالهاوخدماتمیتواند تأمین تعیینسطحمخارجخوددرزمینه با
ارزیابی تعبیرهالمیتواندمعیارهای به انسانیكه لذاتحققتوسعه تحتتأثیرقراردهد.

باالترزندگی)معیاریشادیگزارششده(راتأمینكندنیازمنددولتیفعالاست.

روش
دراینمطالعهبهمنظوربررسیاثراندازهدولتبرشادیبادرنظرگرفتننقشتوسعه
انسانیازمدلرگرسیونیحدآستانهاستفادهشدهاست.باتعیینمقدارآستانهبرایمتغیر
توسعهانسانیمیتوانهمزماناثرگذاریاندازهدولتبرشادیرادررژیمهایمختلفبا
سطوحتوسعهیافتگیمتفاوتموردتحلیلقرارداد.دراینبخشابتدابهمعرفیمتغیرهای
تحقیقوروشگردآوریدادههاپرداخته،سپسروشرگرسیونآستانهپانلشرحدادهشده

استودرنهایتدرقسمتتصریحمدل،مدلتحقیقارائهشدهاست.

ساختار الگو
باتوجهبهمطالبمطرحشده،دراینمطالعهشادكامیراتابعیازاندازهدولت،رشد
اقتصادی،تورم،بیكاریوتوسعهانسانیدرنظرگرفتهایموازآنجاكههدفاصلیاینمطالعه
بررسینقشسطحتوسعهیافتگیكشورهادرارتباطبیناندازهدولتهاوشادكامیاست،متغیر
توسعهانسانیرابهعنوانمتغیرآستانهایدرنظرگفتهایم.میتواناینمتغیرهارادرقالبمدل

رگرسیونآستانههانسن)1999(،نشانداد:

1. World Bank
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جهانی اطالعات بانك گزارشهای از كه است شادكامی شاخص Hapit باال رابطه در
یافتههای از بایگانی یك شادكامی اطالعاتجهانی بانك است. استخراجشده شادكامی1
شادی2 اقتصاد تحقیقات پژوهشكده است. افراد زندگی ذهنی لذت مورد در تحقیقاتی
پرسشنامههای از استفاده با میشود هدایت وینهوون توسط كه هلند3 اراسموس دانشگاه
گستردهومعیارهاییكهدربسیاریازمطالعاتاستفادهشدهانددادههایشادیرابهطور

ساالنهبرای175كشورگردآوریوگزارشمیكند.
Xitبردارمتغیرهایتوضیحیاستكهشاملنرخرشداقتصادی)GDPgit(،نرخبیكاری

ازنسبتمخارج اندازهدولتاستكه GSitاست.همچنین)INFit(ونرختورم)UNit(
كلدولتبهتولیدناخالصداخلیمحاسبهمیشودكههمگیازمجموعهدادههایشاخص
توسعهجهانی)WDI(بانكجهانیاستخراجشدهاست.HDIitشاخصتوسعهانسانیاست
كهبهعنوانمتغیرآستانهوتقسیمكنندهنمونهعملمیكندوازبرنامهتوسعهسازمانملل
متحد4جمعآوریشدهاست.متغیرآستانهHDIازطریقضرایب1ηو2ηمعادلهرابهدو
رژیمتقسیممیكندوماراقادرمیكندتامیزاناثراندازهدولت)GS(برشادكامیرادر
دوزیرمجموعهمتفاوتبستهبهاینكهشاخصتوسعهانسانیبزرگتریاكوچكترازسطح

آستانهγباشد،تعیینكنیم.
مالکانتخابكشورهادردسترسبودناطالعاتموردنیازبرایآنهابودهاستوبراین
اساساطالعاتمربوطبه110كشوربرایبازهزمانیسالهای2006-2017جمعآوریشده

است.

1. World Database of Happiness
2. Happiness Economics Research Organization
3. Erasmus University Rotterdam
4. UNDP
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رگرسیون پانل آستانه ای
مدلآستانه،شكستساختارییاویژگیجهشیدررابطهبینمتغیرهاراتوصیفمیكند
كهتوسطهانسن1)1999(ارائهشدهاست.اگرچهمدلهایآستانهایدرتحلیلسریزمانی
معمولهستندولیكاربردآنهابااستفادهازدادههایپانلمحدودبودهاست)وانگ2015،2(.
دریكمدلرگرسیونپانلآستانهایهریكازمشاهداترامیتوانبرحسبارزشیك

متغیرمشاهدهشدهبهناممتغیرآستانهایدستهبندیكرد)هانسن،1999(.
دریكمدلرگرسیونپانلآستانهایدرهرزمانكشورهاباتوجهبهیكمتغیرقابلمشاهده
بهناممتغیرآستانهبهگروههاییباكششهاییكسانتقسیممیشوند.دراینمدلرگرسیون،
مكانیزمانتقالبینرژیمهایحدیچنینتعریفمیشودكهدرهرزماناگرمتغیرآستانهای
مشاهدهشدهبراییككشورمشخصكمترازیكمقدارمعینموسومبهپارامترآستانهباشد
رابطهاندازهدولتوشادیبامدل)رژیم(خاصیتعریفمیشودكهبامدلمورداستفاده
درزمانیكهمتغیرآستانهبزرگترازپارامترآستانهاستمتفاوتخواهدبود.درواقعیك
مدلآستانهایحاویحداقلیكحدآستانهاستكهمعموالدردوطرفاینحدآستانه،
نحوهاثرگذاریمتغیرمستقلبرمتغیروابستهمتفاوتاست.مزیتاصلیاینروشنسبت
بهروشهایسنتیایناستكهتصوراتذهنیدرشكلگیرینوعرابطهغیرخطیدخالتی

نداشتهونیازبههیچگونهفرمتابعیمعینغیرخطیدربررسیروابطغیرخطیندارد.
} yit,qit, xit:1 ≤ i < n, 1 ≤ t ≤T{دراینمدلدادههابایدازیكمدلدادههایتركیبیمتوازن
باشندكهاندیسiنشاندهندهمقاطعواندیسtنمایانگرزماناست.متغیروابستهyitومتغیرآستانهای
qitاسكالرهستنددرصورتیكهxitیكبرداراست.فرمساختاریمدلپانلآستانهایبهصورتزیر

است)هانسن،1999(:
Yit = µi + β’1xit I (qit ≤ γ) + β’2xit I (qit ˃ γ) +eit

1. Hansen
2. Wang
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را اینمدل است. آستانه مقدار γ و آستانه متغیر qit تابعشاخص،  I(.)رابطه این در
میتوانبهصورتزیربازنویسیكرد:

اگربردارXرابهصورتزیردرنظربگیریم:

ازاینرومعادلهرامیتوانبهاینصورتنوشت:
yit = µi+ β’ xit (γ)+ eit

مشاهداتبراساساینكهمتغیرآستانه)qit(كمتریابیشترازمقدارآستانه)γ(باشد،به
دورژیمتقسیممیشوند.اینرژیمهاتوسطتفاوتشیبهایرگرسیون1βو2βمشخص
میشوند.شناساییمستلزمآناستكهعناصرxitدرطولزمانتغییرپذیرباشند.همچنین
فرضشدهاستكهمتغیرآستانهاینیزدرطولزمانتغییرپذیراست.درموردجملهخطای
eitنیزفرضشدهاستكهمستقلودارایتوزیعنرمالبامیانگینصفروواریانس2σاست

)هانسن،1999(.
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یافته ها
قبلازتخمینمدلرگرسیونیبایدایستاییمتغیرهابررسیشودوازآنجاییكهدادههااز
نوعدادههایتركیبیهستند،ازآزمونریشهواحدلوین-لین-چو1استفادهمیشودكهنتایج
آنحاكیازایناستكهتمامیمتغیرهادرسطح5%ایستاهستند.لذامیتوانبرآوردمدل

رابدونگرفتاریدردامرگرسیونكاذبانجامداد)بالتاجی،2017(.

جدول -2 آزمون ریشه واحد

نتیجه آزمونسطح احتمال )آزمون لوین، لی و چو( )p(متغیر
Hap0/000مانا
GS0/000مانا

GDPg0/000مانا
INF0/000مانا
UN0/000مانا

Constant0/000مانا

ارزش شود. بررسی آن معنیداری و آستانه مقدار باید مدل برآورد از قبل ادامه در
و آستانه متغیر مختلف مقادیر ازای به )1999( هانسن روش از پیروی به آستانهای حد
حداقلكردنمجموعمجذورخطاهابهدستمیآید؛بهعبارتدیگرآنمیزانازمتغیرآستانه
كهمتضمنكمترینمیزانمجذورخطاست،آستانهبهینهاستوباآزمونكردنمعنیداریاین
آستانه،درصورتمعنیداربودنآنبهبرآوردمدلمیپردازیم.معنیداریپارامترγبااستفاده
ازآزمونFوبافرضH0=η1=η2موردآزمونقرارمیگیرد.دراینآزمونفرضصفربیانگر

عدموجودآستانهاست)بهعبارتییعنیرگرسیونخطیاست(.

1. Levin.Lin.Chu
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جدول 3- نتایج آزمون معنی داری آستانه

مقدار بحرانی در سطح احتمال )F)pآزمون فرضیه
سطح %10

مقدار بحرانی در 
سطح %5

H0 :عدم وجود آستانه

H1 :وجود یک آستانه
427/010/00087/8892/82

بنابرنتایججدولوباتوجهبهمقداراحتمالبوتاسترپ1فرضصفریعنیخطیبودن
مدلپذیرفتهنمیشودولذامدلداراییكآستانهاستوبراساسدادههایموجود،مدل
تكآستانهایمدلمناسبیاست.مقدارآستانهنیزبراساساینآزمون0/577محاسبهشده

است.درادامهبهبرآوردمدلپرداختهمیشودكهجدولزیراینبرآوردرانشانمیدهد:
جدول 4- نتایج برآورد مدل پانل آستانه ای

مقدار احتمال )t)Pضریبمتغیر
GS (HDI>0/577)-0/044-5/510/000
GS (HDI˃0/577)0/0224/480/000

GDPg0/032/440/015
INF-0/036-3/750/000
UN-0/06-6/730/000

Constant5/9929/740/000

همانطوركهنتایججدولباالنشانمیدهدضریباندازهدولتقبلوبعدازآستانه
متفاوتومعنیداراست.زمانیكهسطحتوسعهانسانیكمترازحدآستانهاست،باثباتسایر
متغیرها،یكواحدافزایشدراندازهدولتموجبكاهششادیبهاندازه0/044میشود.
حالآنكهزمانیكهسطحتوسعهانسانیباالترازحدآستانهباشد،یكواحدافزایشدر

1. Bootstrap
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اندازهدولتموجبافزایششادیبهاندازه0/022میشود.علتاینامررامیتواناینگونه
تحلیلكردكهازآنجاییكهباافزایشسطحتوسعهكشورهاوبهبودآموزش،بهداشت،رشد
سطح اجتماعی، بیمههای و اجتماعی حمایتهای درآمدی، نابرابریهای كاهش اقتصادی،
استانداردهایزندگیافزایشمییابد؛لذااینامرموجبارتقایرفاهودرنتیجهشادیافراد

درجامعهمیشود.
دریككشورتوسعهیافتهوجودعواملیازقبیلبیمه،شرایطبهداشتیبهتر،رفاهباالتر
اجتماعی،امنیتروانیبیشتر،تحصیالترایگانیاكمكتحصیلیكهازطرفدولتپرداخت
میشودباعثآسودگیخاطربیشترمردممیشودوامنیتروانیهمبهتبعآن،باالترمیرود.
درحالیكهدركشورهایدرحالتوسعهبهدلیلنرسیدنبهاینشرایطمطلوب،غمواندوه
نمودبیشترپیدامیكندوامنیتروانیدرمیانمردمپاییناست.ازآنجاییكهشرایطزندگی
انساندركانونتوجهتوسعهانسانیاستلذاارتقایكیفیتنیرویانسانی،یكیازراههای
افزایشبهرهوریجوامعاست.هزینههایآموزشیوبهداشتیدرزمرههزینههایمصرفی
و عمده منافع كه انسانیاند سرمایه در سرمایهگذاری حقیقت در كه قرارگرفتهاند دولتها
درازمدتیبرایتوسعهاقتصادیدارند.نقشیعمدهایكهدولتهابرتوسعهانسانیمیتوانند
میشود. انسانی توسعه سازنده شاخص سه صرف كه است مخارجی طریق از بگذارند
جزو خانوارها مصرفی سبد در كه بهداشت و آموزش شاخص دو مورد در بهخصوص
كاالهاییمحسوبمیشوندكهقشرهایبادرآمدمتوسطوپایین،كمترتواناییتأمینآن
رادارند،نقشدولتتعیینكنندهترخواهدبود؛بنابرایندولتباتعیینسطحمخارجخود
درزمینهتأمیناینكاالهاوخدماتمیتوانداینشاخصراتحتتأثیرقراردهد.لذاتحقق
انسانیكهبهتعبیرهالمیتواندمعیارهایارزیابیباالترزندگی)معیارهایشادی توسعه

گزارششده(راتأمینكندنیازمنددولتیفعالاست.
درواقعافزایششادیدركشورهایتوسعهیافتهنشاندهندهكارآمدیسیاستهایدولتاز
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طریقگسترشدولترفاه،بهبوددرزمینههاییمانندآموزش،بهداشتوخدماتاجتماعی،
استانداردزندگیو افزایشسطح به بازتوزیعدرآمدیاستكهمیتواندمنجر سیاستهای
تقویتشادیدرجامعهشود.بهعبارتیگسترشدولتهادركشورهایتوسعهیافتهدرراستای

دولترفاهاست.
ایندرحالیاستكهدركشورهایباسطحتوسعهیافتگیپایینترباگسترشبیشازحد
اندازهدولتدراقتصاد،افزایشاندازهدولتممكناستازطریقناكارآمدیمخارجدولت،
گسترشفعالیتهایرانتجویی،شكلگیریاثرازدحامی،گسترشفساداداری،اتالفمنابع
وبرهمزدنتخصیصمنابعدربازار،گسترشانحصاروتشدیدمحدودیترقابتدربازارها
اثراتیمنفیبررشداقتصادی،رفاهاجتماعی،اشتغال،توزیعدرآمدوفقرونابرابریداشته

باشدودرنتیجهموجبكاهشرفاهوشادیجامعهشود.
و مثبت اثر دارای اقتصادی رشد نرخ كه است این بیانكننده تحلیل نتایج همچنین
معنیداریبرشادكامیاست.باافزایشرشداقتصادیودرنتیجهآندرآمدافراد،رفاهجامعه
ورضایتاززندگیبهبودمییابدواینمنجربهگسترششادیدرجامعهمیشود.تورمو
نرخبیكارینیزدارایاثریمنفیبرشادیجامعهاست.تورمازطریقكاهشقدرتخرید
مردمموجبكاهشمصرفحقیقیكاالهاوخدماتشدهولذاسطحرفاهراكاهشمیدهد
همچنینازكانالایجادعدماطمیناننسبتبهآیندهنیزمیتواندباعثنارضایتیوكاهش

شادكامیشود.
آرگایلوهمكاران1معتقدندكهبیكاریوترسازنداشتنشغل،یكیازبزرگترینمنابع
ناشادیدردنیایمدرناست.البتهنهصرفابهایندلیلكهافرادبدونشغل،پولكمتری
دارندتاخرجكنند،بلكهبهایندلیلكهكیفیتزندگیفردبیكاربهشدتنزولمیكندزیرا
ازدیدگاهروانشناسانفردبیكارجایگاهومنزلتاجتماعیخودرادرخطرمیبیندوازاینرو،

1. Argyle and Lue
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این ناامیدیوعدمرضایتمیشود)خورسندیوعزیزی،2015(.نكتهقابلتوجه دچار
استكهبیكاریدارایاثرمنفیبیشتریبرشادینسبتبهتورماست.ایننتیجههمراستا
بامطالعاتگذشته)بالنچفالوروهمكاران،2014؛بكچتی1وهمكاران،2010؛بالنچفالور

2007؛فكور،2016؛خورسندیوعزیزی،2015(دراینزمینهاست.

بحث
بیشترین فردی، رفاه اندازهگیری برای نئوكالسیك اقتصاددانان از بسیاری گذشته در
معطوف فرد دست در موجود پول كل یا و مصرف دارایی، ثروت، روی را خود توجه
میكردند.ولیامروزه،مفهومیبهنامشادیدرمقایسهبامفاهیمرفاهمادیجایگاهمناسبی

درتحلیلهایرفاهیبیناقتصاددانانپیداكردهاست)گراهام،2011(.
مطالعهحاضرباهدفبررسینقشتوسعهانسانیدراثرگذاریاندازهدولتبرشادكامی
كشورهایمنتخبجهاندربازهزمانی2006-2017باكاربردروشرگرسیونحدآستانهای
دردادههایپانلموردارزیابیقرارگرفتهاست.پسازجمعآوریاطالعاتبرای110كشور
كهمالکانتخابآنهاموجودبودندادههایمتغیرهایتحقیقدربازهزمانیموردنظراست،مدل
تحقیقبرایرگرسیونپانلآستانهایوبراساسروشهانسن)1999(موردآزمونقرارگرفت.
حدآستانهبرآوردشدهبرایمتغیرتوسعهانسانی0/577استودرنتیجهاندازهدولتدرباالترو
پایینترازاینحدآستانهاثراتمتفاوتیبرشادیدارد.تاقبلازآستانهتوسعهانسانی،اثراندازه
دولتبرشادكامیكشورهامنفیاستوباگسترشدولتهاازآنجاییكهاینافزایشاندازهدولت
درراستایسیاستهایناكارآمد،فعالیتهایرانتجویی،گسترشفساداداریواتالفمنابعاست
منجربهكاهششادیافرادمیشود؛اماپسازعبورازآستانهتوسعهانسانیباافزایشاندازه
دولت،شادیافرادبیشترمیشودكهنشاندهندهكارآمدیسیاستهایدولتاستومبیناین

1. Beccheti
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استكهحركتبهسمتدولترفاهدركشورهایباسطحتوسعهباالتردارایاثراتمثبتیبر
رفاهذهنیافرادجامعهاست.بهعبارتدیگردولتهادركشورهایتوسعهیافتهدرراستایتقویت
رفاهوشادیجامعهگسترشیافتهاند.بنابرایندرراهبردتوسعهانسانیاندازهدولتمهمنیست

ودرعوضنوعوظایفدولتونحوهانجامآنمهماست.
همچنینباتوجهبهاثرمنفیتورموبیكاریبرشادیوایننكتهكهباافزایشتورمو
بیكاریاثرمنفیآنهابرشادیافزایشمییابدوازآنجاییكهنتایجاینمطالعهومطالعات
پیشیننشانمیدهدكهبیكاریبیشازتورمشادیراكاهشمیدهد،ازاینروسیاستگذاران

درهدفگذاریهایخودبهتراستوزنباالتریبهبیكاریبدهند.
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