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 -1مقدمه
شاید بتوان گفت یکي از مهيجترین و جالبترین تغييرات در علم اقتصاد ،حداقل در
سالهاي اخير ،معرفي ایدهاي به نام «شادي» بوده است .در گذشته بسياري از

اقتصاددانان نئوکالسيک براي اندازهگيري رفاه فردي بيشترین توجه خود را بر روي
ثروت،دارایي،مصرفویاکلپولموجوددردستفردمعطوفميکردند.وليامروزه،
هوميبهنامشادي،درمقایسهبامفاهيمرفاهمادي،جایگاهمناسبيدرتحليلهاي

مف
رفاهيبيناقتصاددانانپيداکردهاست(گراهام.)2008،1مطالعاتتجربيمختلفنشان
دادهاستکهميزانشاديورضایتاززندگيانسانازاهميتویژهايدرعملکردهاي

اقتصاديآنهابرخورداراست؛ زیرارضایتاززندگيسبببهبودهوش،توانایي،انگيزهو
کهغمواندوهسبببيتفاوتيورخوت

دنبالآنافزایشبهرهوريخواهدشد.درحالي


به
وريميشود.بنابرایندرکشورهایيکهمردمشادترواززندگي


ودرنتيجهکاهشبهره
راضيترند،رشداقتصادينيزباالترخواهدبود(ليوليو.)2:2009،2ازاینروشناسایي

عواملمؤثربرشاديازاهميتباالیيبرخورداراست.باتوجهبهاینتوضيحات،دراین
مقالهسعيبرآناستتابااستفادهازدادههاواطالعاتآماريمربوطبه30کشورعضو

سازمان کنفرانس اسالمي (OIC) 3طي سالهاي  ،2007-2014به بررسي اثر پنج
هايمحدودیتهاي


متغير:درآمدسرانه،نرخبيکاري،نرختورم،اميدبهزندگيوشاخص
مذهبيبرشادماميپرداختهشود .
 .2پیشینۀ تحقیق
 .1-2مطالعات خارجی
طيسالهاي 1975 -1992براياتحادیۀ

برطبقبررسيديتالوهمکاران)2003(4؛

اروپا،کاهشنرخبيکاري  سببافزایشرضایتاززندگيشدهاست.دليلاینمسئله

1. Graham
2. Li & Lu
3.Organization of Islamic Conference
4. Di Tella et al.

سنجش عوامل موثر بر شادمانی در کشور های67....... ..................... ...
مي تواند اثرات مستقيم بيکاري بر جرم و جنایت و امور مالي و همچنين وضعيت بد

اقتصاديباشد.درزمينۀاثراتآزاديمذهبيبررفاهاقتصاديآلونوچيس)2005( 1؛
پژوهشيانجامدادند.آزاديموردنظرآنهاشاملآزاديپرستش،آزاديازآزارمذهبي،

هايمذهبياست.براساسنتایجاینمطالعهآزاديهاي


آزاديمطبوعاتدینيوسازمان
مذهبيتأثيرمثبتومعناداريبررفاهیککشوردارد.کالرکوهمکاران)2008( 2؛ با

دهاند.
استفادهازدادههايمقطعي،رابطۀبيندرآمدوخوشبختيراموردبررسيقراردا 

طبق نتایج آنها افراد ثروتمند بهطور متوسط رفاه ،ذهني باالتري خواهند داشت.
کالرک و للکز)2009( 3؛ با استفاده از نظرسنجي  90هزار نفر در  26کشور اروپایي
دریافتندکهبه طورمتوسطدینداريدرهرمنطقهاثرمثبتيبررضایتاززندگيداشته

مذهبيتر رضایت بيشتري دارند .نابه و راتزل)2010( 4؛ در

است و مردم در مناطق 
مطالعه ايبهبررسيرابطۀبيندرآمدوشاديدربينافرادفعالجامعه(بازۀسني-65

اند.آنهابا استفادهاز


وبرايکشورآلمانپرداخته
)طيسالهاي 1999 -2008

18
سيدهاندکهتأثيردرآمدبررويشادي
مدلپانلدیتابهصورتلگاریتميبهایننتيجهر 

شود.بهاینصورتکهتقاضا


مثبتاست،امابعدازیکحدمشخصایناثرمنفيمي
ترياستوکاربيشترعامليبرايکاهش


برايدرآمدباالترنيازمندکاروتالشبيش
مطلوبيت و شادي است .ليم و پاتنام)2010(5؛ به ارزیابي رابطۀ بين دین و مذهب و
هايترکيبينشاندادهاندکهمردم


هابااستفادهازداده

اند.آن

رضایتاززندگيپرداخته
مذهبي از زندگي خودراضيتر هستند ،زیرا آنها مرتباً در مراسم مذهبي شرکت و با
درمقالهايبهبررسياثر

دوستانخودمالقاتميکنند.روپراهوليوانگاس)2010( 6؛

تورم و بيکاري بر شادي در کشورهاي آمریکاي التين پرداختهاند .آنها با استفاده از
1. Alon & Chase
2. Clark et al.
3. Clark & Lelkes
4. Knabe & Rätzel
5. Lim & Putnam
6. Ruprah & Luengas

........................68پژوهشنامه ی اقتصاد کالن ،سال یازدهم ،شمارهی  ،22نیمه ی دوم 1395

هايشاديذهنينشانداده اندکههمبيکاريوهمتورم،شاديرادراینکشورها


داده
دهد.همچنيندینروهمکاران)2013(1؛دربررسيوارزیابيکيفيتزندگي


کاهشمي
سرانهبهطورمعناداريبررضایتاززندگيمؤثراست .

نشاندادهاندکهتغييراتGDP

 .2-2مطالعات داخلی
بختياري و فتحآبادي () 1389؛ تأثير بيکاري و تورم را با شادي و رفاه در کشورهاي
کارگيريروشدادههايتلفيقي


اند.نتایجاینپژوهشبابه

آسيایيمنتخببررسيکرده
نامتوازن ،بيانگر آن است که تورم و بيکاري هر دو باعث کاهش سطح شادي در
کشورهاي مورد مطالعه شدهاند؛ که اثرگذاري بيکاري بيشتر از نرخ تورم بوده است.
)؛درمطالعهايبهشناسایيعواملمؤثربررفاهذهنيدر

نيليوبابازادۀخراساني(1391

شبهطورکلي،ازتأثير

اند.یافتههايپژوه


پرداخته
ایرانطيدوسال 2003و 2005
عوامل درآمد ،وضعيت شغلي ،سالمت فردي ،اعتقادات مذهبي ،روابط و پيوندهاي
خانوادگي ،سن و جمعيت بر سطح رفاه شهروندان ایراني حکایت دارند .محمدزاده و
کاردرایرانپرداختهاند.دراین


)؛بهبررسيتأثيردرآمدبرشادينيروي
همکاران(1392
پژوهش روش حداکثر راستنمایي دادههاي تابلویي احتماالت ترتيبي براي دادههاي
بهکار گرفته شده است .یافتههاي تجربي
نامهاي دو سال  2000و   2005
پرسش 

دهندۀتأثيرمثبتومعناداردرآمدبرشادينيرويکاردرایراناست .


نشان
.3چارچوب نظری 
2
العاتاقتصادياستکهبهطورمعمولباترکيب

،شاخهايجدیدازمط

اقتصادشادي

شناسيوجامعهشناسي،بهمطالعهکميونظرياز

اقتصادبازمينههايدیگرمانندروان

شادي،احساساتمثبتومنفي،رفاه،کيفيتزندگي،رضایتاززندگيومفاهيممرتبط
باحثاقتصاديازآنجا

).ورودتحليلهايشاديبهم

باآنميپردازد(گراهام2008،

نشئت ميگيرد که استرلين )1974( 3همبستگي بين رشد اقتصادي و شادي افراد را
1. Diener et al.
2. Happiness Economics
3. Easterlin

سنجش عوامل موثر بر شادمانی در کشور های69....... ..................... ...
موردآزمونقرارداد.نتيجۀبررسي20سالۀاسترلينحاکيازآنبودهاستکهباوجود
رشد اقتصادي ایاالت متحدۀ آمریکا ،سطح شادي افزایش چنداني ازخود نشان
نميدهد،کهاینمسئلهبعدهابه«تناقضاسترلين»1معروفشدهاست.نتيجۀمطالعات

استرليناینبودهاستکهارتباطيبينتوسعۀاقتصاديجوامعبامتوسطسطحشادي
مردموجودندارد.باوجوداینکهدیگراقتصاددانانمسئلۀتناقضاسترلينرابعدهارد

طوريکه


وانآغازگرمباحثشاديدانست،به
کردند،امابایدمطالعاتاسترلينرابهعن

تئورياودرزمينههايارتباطبيندرآمدوشاديافراد،یکيازمقاالتبزرگومطرحدر

ادبياتاقتصادشادياستکهتأثيرفاکتورهايمتعددوگوناگونرارويشاديفردي
ضهاي اصلي این مطالعات بر این
تحليل ميکند (استيونسون و ولفرس .)2008 ،2فر 
است که بهطور حتم مردم ميخواهند شاد باشند و ترجيح ميدهند در فعاليتهایي
هایيکهآنهاراناراحتميکند(مگر

شرکتکنندکهآنهاراشاد ميکندنه فعاليت

این کهدرعملتجربه،چيزدیگريرانشاندهد).بحثشاديونسبيبودنتعریفآن

بسته به فرهنگها و دیگر عوامل مؤثر نشان ميدهد که متغيري بهنام شادي نه یک
طوريکه این شاخص در تحليلهاي

شاخص عيني ،بلکه یک شاخص ذهني است ،به
رفاهي،رفاهذهنيراموردبررسيقرارميدهدکهدرآنافراد،سطحرفاهمعينيرادر
اديوغيراقتصادي)درکميکنند .

ذهنخودوباتوجهبهاثرفاکتورهايگوناگون(اقتص
سؤالي که مطرح مي شود این است که چرا افراد مختلف سطوح متفاوتي از شادي و
رضایتمندي را در زندگي خود احساس ميکنند؟ فاکتورهاي گوناگوني را ميتوان

برشمرد که بر سطح شادي افراد تأثير ميگذارند ،در نتيجه یکي از مهمترین وظایف
پژوهشگ رانشادي،تجزیهوتحليلاینمسئلهاستکهچهشرایطيبرسطحشاديو
منديفردوجامعهتأثيرمي گذارد.امانکتۀاصليکهبایددراینمطالعهمورد


رضایت
توجه قرار گيرد ،این است که پژوهشهاي مربوط به شادي اقتصادي نباید فقط به
1. Easterlin Paradox
2. Stevenson & Wolfers
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تحليلفاکتورهاياقتصاديبررويرفاهذهنيافرادیاهمانمقولۀشادي،محدودشود.
مطالعاتي که در زمينۀ شادي وجود دارند ،ميکوشند تا اهميت نسبي جنسيت،
شناختي،اقتصادي،فرهنگيوسياسيرابهصورت


جمعيت
شخصيت،عواملاجتماعي-
کميوکيفيمشخصکنند.بههرحالعواملگوناگوناجتماعي -اقتصادينظيراميد
به ز ندگي ،درآمد ،رشد جمعيت ،توزیع درآمد ،بيکاري ،سطح تحصيالت ،نرخ جرم و
آزاديهاي مدني ميتوانند از جمله موارد مؤثر بر شادي باشد (لي و ليو .)2009 ،در

ادامهبهاختصاربهبررسيمهمتریناینمتغيرهاکهدراکثرمطالعاتتجربيوپژوهش
ند،ميپردازیم .

حاضرمورداستفادهقرارگرفتها

درآمد
چگونگيارتباطبيندرآمدوشادي،سؤالمهمياستکهنظراقتصاددانانرابهخود

جلبکردهودرمطالعاتتجربيگوناگونيموردتوجهقرارگرفتهاست.امروزهاجماع
نظربرایناستکهدرآمدتأثيرمثبتبررويرفاهفرديوشاديبرجايميگذاردو

اینار تباطازنظرآماريمعناداروازنظرمقداريوکمينسبتاٌکوچکاست.گواهو
شاهدي که براي این یافتهها وجود دارد ،ميتوان در مطالعات افرادي مانند فري و
استاتزر ( ،)2000ونپراگ و کربونل )2004(1و ساکس و همکاران )2012( 2مشاهده
علتایجادفرصتبهدستآوردنکاالهايموردخواستبشرونيز


کرد.زیرادرآمدبه
علتکسبشأنوجایگاهاجتماعيباالتر،ميتواندموجبافزایشرفاهوشاديشود.


به
ایندرحالياستکهنتایجتجربياندکيازپژوهشها،نظيرپژوهشاسترلين()1974

حاکيازنبودنرابطهبيندرآمدوسطحشادياست.یااینکهنتایجمطالعۀنابهوراتزل

()2010نشانميدهدکهاثردرآمدبررويسطحشاديبهشکل Uمعکوساست.به
این صورت کهباافزایشدرآمدتایکحدمشخص،شاديافزایشميیابد؛ امابعداز


1. Van Praag & Carbonel
2. Sacks et al.

سنجش عوامل موثر بر شادمانی در کشور های71....... ..................... ...
گذشتن از این حد ،چون تقاضا براي درآمدهاي باالتر نيازمند کار و تالش بيشتري
عامليبرايکاهشمطلوبيتاست،سطحشاديکاهشميیابد .

استوکاربيشتر

تحصیالت
تحصيالتدارايتأثيرغيرمستقيمبررفاهذهنيوشاديافراداست.تحصيالتبهافراد
دهدتابهاهدافوخواستههایشانزودتردستپيداکنندیاباتغييراتاتفاق


اجازهمي
افتادهدردنياياطرافشانبهترتطابقیابند.ازسويدیگر،احتماالٌتحصيالتانتظارات

را باال ميبرد .همانطور که کالرکواسئوالد )1994( 1نشان دادهاند ،افراد با تحصيالت
باالتر نسبت به افرادي که از سطح تحصيالت کمتري برخوردارند ،زمانيکه بيکار
ميشوند بيشتر دچار بحران روحي ،تنش و اضطراب ميشوند و یا بهعبارت دیگر

بيشتر آسيب ميبينند .جدا از مسئلۀ کار ،این گروه افراد بهدليل سطح توقعات و

انتظارات باالتر ،بيشتر آزار ميبينند .بنابراین درصورتيکه توقعات و انتظارات افراد
برآوردهنشود،تحصيالتميتواندبارفاهافرادتداخلایجادکند.برآوردهنشدنانتظارات

نيروي کار بهدليل بيکاري و یا نامناسب بودن شغل از نظر نامرتبط بودن با رشتۀ
تحصيلي ،سطح پایين دستمزد ،به ناتوانایي در بهکارگيري آموزههاي نظري بهصورت
شودتاتأثيرتحصيالتبررضایتمنديوشاديتبدیلبهیکفاکتور


عملي،منجرمي
بيمعنيوحتيمنفيشود .

بیکاری و تورم
بيکاري اثرات مخرب روحي و جسمي متفاوتي در پي دارد .از جمله اثرات بيکاري
مي توانبهافسردگي،تشویشونگراني،ازدسترفتناعتمادبهنفسوکنترلرواني

اشارهکرد.به عالوه،بيکاريازطریقفشارهاياجتماعيناشيازارزششمردهشدنکار

دراجتماعنيزبرسطحشاديورفاهبيکارمؤثراست(فري.)2008،درموردتورمنيز
ميتوانانتظارداشتکهافزایشاینمتغيراثرمنفيبرسطحشادمانيداشتهباشد.تورم

1. Clark & Oswald
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موجب افزایش نگرانيها هم در بين قشرهاي کمدرآمد و هم در بين اقشار پردرآمد
علتکاهشقدرتخریدونگرانيگروههاي

شود.نگرانيگروههايدرآمديپایين ،
به


مي
درآمديباالناشيازتالشبرايتشکيلسبدهايدارایيکمریسکاست.سؤاليکهدر
اینجا مطرح ميشود این است که بهمنظور افزایش شادي ،چه سياستي باید توسط

سياست گذاراناتخاذشود؟کاهشبيکاريیاکاهشتورم؟چراکهدرادبياتاقتصاديو

مدتدستیابيبهدوهدفاقتصادکالن،یعني


،درکوتاه
باتوجهبه«منحنيفيليپس»
ها)وکاهشبيکاري(بادستیابيبهاشتغال


ها(ثباتقيمت

کاهشسطحعموميقيمت
زمانامکانپذیرنيست.بافرضاینکهیککشورداراياقتصادمتعارف

کامل)بهطورهم

است،سياستگذارانبایدیکيازدوهدففوقرابرايسياستگذاريانتخابکنند.این
انتخاب با توجه به شدت ميزان اثرگذاري این دو متغير انجام ميشود (روپراه و
ليوانگاس .)2010،
محدودیتهای مذهبی

1

هايمذهبيبااستفادهازقوانين،سياستواقداماتيکهدولتهابر


شاخصمحدودیت
اعتقادات مذهبي مردم وضع ميکنند ،قابل اندازهگيري است .این محدودیتها شامل
خشونتهاي فرقه اي ،آزار و اذیت در نحوۀ لباس پوشيدن ،ممنوعيت گذاشتن ریش،

ممنوعيت در ساخت مناره و عبادتگاه و بسياري از محدودیتها ،تهدیدات و
سوءاستفادههاي مذهبي ميشود .در برخي از کشورهاي اسالمي ،نظير یمن ،عليه

مسيحيان با شيوه هایي نظير جلوگيري از استخدام در بخش دولتي و تحصيل در
دانشگاه دولتي تبعيض قائل شده و مروجين این ادیان را دستگير ميکنند .برخي
کشورها محدودیتهایي در زمينۀ پوشيدن حجاب دارند .براي مثال در عمان زنان
وبرخيعکسهاياداريروسريوحجابداشتهباشندولي

مجازنددرعکسگذرنامه 
مجاز به حجاب کامل در عکسهاي رسمي نيستند؛ یا در کشور الجزایر دولت به
کارمنداناجازۀگذاشتنروسريیاصليببزرگدرمحلکاردادهوليآنهاراازنقاب

1. Religious Restrictions

سنجش عوامل موثر بر شادمانی در کشور های73....... ..................... ...
گذاشتنمنعکردهاست.درکشورهایينظيرفرانسهبهمردماجازۀ پوشيدنروسريو
صليب داده نميشود (گریم .)854 :2012 ،1به هرحال مشخص است که هرچه
محدودیتهايمذهبيکمترودرواقعمردمدرانتخابدینوتغييرعقایدخودآزادتر

باشند،مردمرضایتوشاديبيشتريخواهندداشت .
 .3مدل و روش تحقیق
 .1-3معرفی مدل
هايمطرحشدهدرمطالعات


موجوددرزمينۀاقتصادشاديومرورمدل
باتوجهبهادبيات
تجربي،ميتوانمدلبينکشوريعواملتأثيرگذاربرشادمانيدرکشورهاياسالميرا

بهصورتزیرنوشت:

Ln ( hap )it   i   1 Ln ( inc )it   2 Ln (inf)it   3 Ln ( une )it   4 Ln ( lie )it 
 5 Ln ( rer )it   t   it

()1
صورتزیرتعریفشدهاند :


دررابطهفوقمتغيرهابه

 :Lnلگاریتم طبيعي؛  :  iضرایب مجهول  i  1,2,3,4,5؛  :اثر ثابت مقاطع؛

 :Ln(hap)itلگاریتم طبيعي سطح شادي کشور  iدر زمان ( tمتغيروابسته) .براي
نامههايگوناگونوجوددارد.اما
هايمختلفيبراساسپرسش 


محاسبۀسطحشاديروش
يازمطالعاتانجامشدهدرزمينۀاقتصادشادي،شاديورفاه

دراینمقالهمشابهبسيار
ذهني براساس شاخص رضایت از زندگي 2مورد استفاده قرار گرفته است .چرا که در
مطالعات گوناگون دیده شده که شاخص رضایت از زندگي را ميتوان معادل شادي
کاملتر بودن
دانست و رضایت از زندگي از اجزاي شادي است .همچنين بهدليل  
اطالعاتمربوطشاخصرضایتاززندگيترجيحاًازاینشاخصاستفادهشد.درروش
شاخص رضایت از زندگي از فرد پرسيده ميشود« :شما با در نظر گرفتن تمام وجوه
1. Grim
2. Life Satisfaction
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زندگي،چقدراززندگيتانرضایتدارید؟».افراددرپاسخبهسؤالمذکور،عدديبين

اند.بهتعبيريدیگردرمورداینسؤالبرايمثالگفتهميشود

1تا10راانتخاب 
کرده
کهفرضکنيدزندگيشمامانندنردبانيداراي 10پلهباشد،دریکدیدکلينسبتبه
تانشمارويکدامپلهقرارگرفتهاید.عدد 1بيانگرنارضایتيکاملوعدد10


زندگي
بيانگررضایتکاملبودهاست.اطالعات مربوطبهرضایتاززندگيکشورهايمورد

جمعآوري شده است :Ln(inc)it .لگاریتم
بررسي از پایگاه جهاني اطالعات شادي  1
طبيعيميزاندرآمدسرانه(توليدناخالصداخليسرانه)(GDPبرحسبدالرآمریکابه
قيمت ثابت سال  )2005کشور  iدر زمان  .tمنبع دادههاي این متغير ،شاخصهاي
توسعۀ جهاني (WDI)2است :Ln(inf)it .لگاریتم طبيعي نرخ تورم (برحسب درصد)
.منبعدادههاياینمتغير WDI،است :Ln(une)it.لگاریتمطبيعي

کشور iدرزمانt
.منبعدادههاياینمتغيرWDI،است.

نرخبيکاري(برحسبدرصد)کشورiدرزمانt
منبعدادههاياینمتغير،

:Ln(lie)itلگاریتمطبيعياميدبهزندگيکشورiدرزمان.t
لگاریتمطبيعيميزانمحدودیتهايمذهبيکشور iدرزمان

 WDIاست :Ln(rer)it.
هاياعمالشدهازسويدولتوجامعهبراعتقادات


دهندۀمحدودیت

اینمتغيرنشان
 .t
ازدوشاخصمحدودیتهاي

طورکليبراياندازهگيرياینمتغير 


مذهبيمردماست.به
شود.شاخصمحدودیتهايدولت،قوانين،


استفادهمي
وخصومتهاياجتماعي4

دولت3
سياست هاواقداماتدولتيراکهسببمحدودکردناعتقاداتمذهبيویاتغييرشيوۀ

کند.ایندرحالياستکهشاخصخصومتهاياجتماعي،


گيريمي
آنهاميشود،اندازه

هاوگروههاياجتماعيرا


هايمذهبيازسويافرادخصوصي،سازمان

محدودیت
اعمال 
هاياوباشیافرقههاوآزارواذیت


گيرد.همچنين،اینشاخصشاملخشونت

دربرمي
در مورد نحوۀ پوشش که بهدالیل مذهبي رخ ميدهند و دیگر تهدیدها و

)1. World Data base of Happiness (WDH
)1. World Development Indicators (WDI
)3. Government Restrictions Index (GRI
)4. Social Hostilities Index (SHI

سنجش عوامل موثر بر شادمانی در کشور های75....... ..................... ...
مقدارشاخصهايیادشدهبيندوعدد( 0نبودن

سوءاستفادههايمربوطبهدیناست1.

محدودیتمذهبي)و( 10محدودیتمذهبيکامل)استکهازسوي مرکزتحقيقاتي
محاسبهوارائهشدهاست.دراینپژوهشبهمنظور

انجمندینوزندگيعموميپيو 2
دستآمدهازهردوشاخصکهازمنبع
تروآزمونثباتواستحکامنتایجبه 


بررسيدقيق
یادشده جمعآوري شدهاند ،استفاده شده است :  .اثر ثابت زمان؛   :جزء خطاء
(کشورها)؛دراینمقالهبهمنظوربررسيعواملمؤثربرشادي

تصادفي؛:iتعدادمقاطع
در کشورهاي اسالمي ،از اطالعات آماري  30کشور عضو ( OICشامل ایران) استفاده
هايآنهاموجود


.دليلانتخاباینکشورهاآناستکهتماماطالعاتوداده
شدهاست
اینکشورهاعبارتانداز:آلباني،آذربایجان،بحرین،بنگالدش،کامرون،چاد،

بودهاست .

مصر،اندونزي،ایران،اردن،قزاقستان،کویت،قرقيزستان،لبنان،مالزي،مالي،موریتاني،
نيجر،نيجریه،پاکس تان،قطر،عربستانسعودي،سنگال،سيرالئون،تاجيکستان،تونس،
ترکيه،اوگاندا،اماراتوازبکستان .
هايمتغيرهايتحقيقطيدورهيزماني 2007-2014درنظر


يزماني؛داده

:دوره
t
هايمربوطبهمتغيرمحدودیتهايمذهبيتا


کهداده

گرفتهشدهاست.باتوجهبهاین
بارطيدورهيزماني2007-2014


)،یک
سال 2012موجودبودهاست،مدلرابطه(1
بارطيدورهيزماني


هايمذهبي(مدلاول)،یک

بدوندرنظرگرفتنمتغيرمحدودیت
 2007-2012با در نظر گرفتن محدودیتهاي دولت بهعنوان شاخص محدودیتهاي
مذهبي (مدل دوم) و یکبار طي دورهي زماني  2007-2012با در نظر گرفتن
عنوانشاخصمحدودیتهايمذهبي(مدلسوم)تخمينزده


هاياجتماعيبه

خصومت
شده است .به این وسيله مي توان حساسيت و استحکام مدل را نيز نسبت به ورود
چنينبازهيزماني


هايمذهبيوهم

هايمختلفمحدودیت

متغيرهايجدیدوشاخص

1. www.theguardian.com/news/datablog/2014/sep/20/religious
2. Pew Research Religion & Public Life
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متفاوتموردبررسيقرارد اد.براساسمبانينظريتوضيحدادهشدهومطالعاتتجربي،
رودکهعالمتضریبتخمينيبهاینصورتباشد :


انتظارمي
.2-3روشتحقيق 
در این پژوهش بهمنظور تخمين مدل از روش اقتصادسنجي گشتاورهاي تعميمیافته1
استفادهشدهاست.اینروشهنگاميبهکارميرودکهتعدادمتغيرهايبرش

)(GMM
بيشتر از تعداد زمان و سالها باشد 
مقطعي )  (N

که در مقاله حاضر نيز

دومرحلهايتوسطآرالنووباند()1991برايحلاین

اینگونهاست.لذاروشGMM

مشکلپيشنهادشدهاست.آرالنووباند)1991( 2باتفاضلگيريازمعادلهرابطه()1
بهصورتزیر :

Ln(inci,t)+
Ln(reri,t)+

Ln(liei,t)+

Ln(hapi,t-1)+
Ln(unei,t)+

=)Ln(hapi,t
Ln(infi,t)+

()2

وبافرضاینکهجمالتخطابهصورتسریاليهمبستهنيستند:


( )3
ازقبلتعيينشدههستند :

وحاالتاوليهhapi,t
()4
هايگشتاوريزیررابيانميکنند :


محدودیت
( )5
شودتابهاینترتيببهتواناثراتمقاطعیا رابه


گيريمي
یعني،ابتدااقدامبهتفاضل
ماندهدرمرحلهياول


يدومازپسماندهايباقي

ترتيبيازالگوحذفکردودرمرحله

براي متوازن کردن ماتریس واریانس  -کواریانس استفاده ميشود .بهعبارت دیگر این
روش،متغيرهايتحتعنوانمتغيرابزاريایجادميکندتابرآوردهايسازگاروبدون

1. Generalized Method of Moments
2. Arellano & Bond

سنجش عوامل موثر بر شادمانی در کشور های77....... ..................... ...
سازگاريتخمينزنندهGMMبراساسفروضي

تورشداشتهباشيم(بالتاجي.)2005،1
که بر پایه درستي آنها بنا شده است ،به معتبربودن فرض عدم همبستگي سریالي
وسيلهدوآزمونتصریحشدهتوسط

تواندبه 

جمالتخطاوابزارهابستگيداردکه  
مي
آرالنووباند( ،)1991آرالنووبوور )1995(2وبلوندلوباند)1998(3آزمونشود.اولي
آزمون سارگان از محدودیتهاي از پيش تعيين شده است که معتبر بودن ابزارها را
آزمون ميکند .آماره آزمون سارگان ) (J-Statisticداراي توزیع  با درجات آزادي
برابرباتعدادمحدودیتهايبيشازحداست.دوميآزمونهمبستگيسریالي 4است

کهبهوسيلهآماره


وجودهمبستگيسریاليمرتبهدومیا)AR(2درجمالتخطاي

تفاضلي مرتبه اول را آزمون ميکند .در این آزمون ،تخمينزن  GMMزماني داراي
سازگاري است که همبستگي سریالي مرتبه دوم در جمالت خطا از معادله تفاضلي
مرتبه اول وجود نداشته باشد .عدم رد فرضيه صفر هر دو آزمون شواهدي را دال بر
فرضعدمهمبستگيسریاليومعتبربودنابزارهافراهمميکند .

 .4نتایج تجربی
ميپردازیم.شایانذکراستکهباتوجهبه
حالبهبرآوردمدلتحقيقبهروش   GMM

اینکه دورهي زماني مورد مطالعه ( )2007-2014تقریباً کوتاه و هشت سال است،

احتمال واگرایي در روند هر یک از متغيرها پایين است؛ بنابراین نيازي به انجام
هايریشهواحدوهمانباشتگيبرايبررسيوضعيتمانایيمتغيرهاووجودرابطه


آزمون
بلندمدتبينمتغيرهايمدلنيست.درجدول()1نتایجبرآوردتأثيرعواملمؤثربر
شادماني،بهروش GMMبراي 30کشورمنتخبعضو OICنشاندادهشدهاست.بر
اساس نتایج این جدول کليه متغيرهادر سطح اطمينان  90درصد معنادار بودهاند و
چنينعالمتضرایبمحاسبهشدهمتغيرهايتوضيحيو

داراياعتبارآماريهستند.هم
1. Baltagi
2. Arellano & Bover
3. Blundell & Bond
4. Serial Correlation Test
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هادرتماممدلها باتوجهبهمبانينظريومطالعاتتجربي،انتظارمارادر


ثباتآن
تخمين مدل و صحت آن برآورده ميکنند.در قسمت پایيني جدول ( ،)1نتایج
آزمونهايتشخيصيمدلنيزآوردهشدهاست.براساسنتيجهآزمونوالدکهازتوزیع

کاي دو با درجه آزادي معادل تعداد متغيرهاي توضيحي منهاي جزء ثابت برخوردار

است،فرضيهصفرمبني برصفربودنتمامضرایبدرسطحمعناداريیکدرصددر

مدل هاي تخميني رد شده و در نتيجه اعتبار ضرایب برآوردي تأیيد ميشود .نتيجه

ز،باتوجهبهمقدارآمارهوسطوحاحتمالمحاسبهشده،فرضيهصفر

آزمون سارگانني

مبني بر عدم همبسته بودن پسماندها با متغيرهاي ابزاري را رد نميکند و حاکي از

سازگاري تخمينزننده  GMMاست؛ بنابراین نتایج ضرایب برآوردشده از نظر آماري
تأیيدشدهوقابلتفسيرميباشند.براساسسایر نتایجپایينيجدول(،)1فرضيهصفر

ياولجمالتاختاللراميتوانرد


برعدمخودهمبستگيدرجهاولتفاضلمرتبه

مبني
يصفرمبنيبرعدمخودهمبستگيسریاليدرجهدومتفاضلجمالت


کرد،امافرضيه
توانردکرد.بنابرایندرمدلهايتحقيقتورشتصریحوجودندارد.


اخاللرانمي
بهروشGMM
برآوردمدلهايتخميني 

جدول(:)1نتایج
متغيروابستهLn(hap):
متغيرهاي
توضيحي

مدلاول 

مدلدوم 

ميانگين
مدلسوم 

ضرایب
تخميني 

ضرایبتخميني 
))Ln(hap(-1

( 0/007)0/000

( 0/012)0/000

( 0/005)0/000

 0/008

)Ln(inc

(0/082)0/000

(0/068)0/000

(0/061)0/000

 0/070

) Ln(inf

(-0/018)0/025

(-0/012)0/028

(-0/015)0/044

 -0/015

) Ln(une

(-0/045)0/000

(-0/038)0/000

(-0/044)0/001

 -0/042

سنجش عوامل موثر بر شادمانی در کشور های79....... ..................... ...
) Ln(lie

(0/542)0/000

(0/415)0/000

(0/482)0/000

 0/480

) Ln(gri

-

(-0/055)0/042

-

-

) Ln(shi

-

-

(-0/038)0/085

-

Constant

( -0/185)0/000

( -0/084)0/000

( -0/102)0/000

 -0/124

آزمونهايتشخيصي

والد

()0/000

(8824/91)0/000

(8819/72)0/000

سارگان

(25/04)0/552

(21/75)0/722

(27/81)0/482

)AR(1

( -3/65)0/000

( -3/72)0/000

( -2/31)0/028

)AR(2

(-0/28)0/788

(-0/02)0/991

(-0/45)0/608

 8825/25

-

*اعدادداخلپرانتزنشاندهندهسطحاحتمالهستند .
مأخذ:محاسباتتحقيق 
براساسنتایججدول(،)1ازجملهعواملمؤثربررضایتاززندگي(شاخصشادي)در
کشورهاياسالمي،سطحدرآمدسرانهاستوضریباینمتغيردرسطحاطمينان99
درصد،درهر  سهمدلتخمينيباشاديورضایتاززندگيرابطۀمثبتومعناداري
دارد.برایناساسمي توانگفتکشورهايبادرآمدسرانۀباالتردربينکشورهايمورد

مطالعهشادترهستندوباافزایشیکدرصديدرآمدسرانه(توليدناخالصداخليسرانه)

یابد.ایننتيجهبایافتههاي


درصدافزایشمي
ميزانشاديبهطورمتوسطحدود0/070

تجربي بسياري از پژوهشگران نظير :فري و استاتزر ( ،)2002ونپراگ و کربونل
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( )2004و ساکس و همکاران ( )2012که نشاندهندۀ باالتربودن سطح شادي در
کشورهاي ثروتمندتر است ،همسوست .نرخ بيکاري در هر سه مدل تخميني (طبق
ر)،اثرمنفيومعنيداريرابررضایتاززندگيدرکشورهايموردمطالعهداشته

انتظا
است.برایناساسميتوانگفتکهنرخبيکاريباشاديدارايرابطۀمعکوساست؛

گونهاي که با افزایش یکدرصدي در نرخ بيکاري ،بهطور متوسط ميزان شادي
به 

 0/042درصدکاهشخواهدیافت.براساسنتایججدول(،)1نرختورمنيزهمانندنرخ
بيکاريداراياثرمنفيومعنيداريبرسطحشاديدر کشورهايموردمطالعهبوده

گونهاي که با افزایش یکدرصدي در نرخ تورم ،بهطور متوسط ميزان شادي
است؛ به 
 0/015درصد کاهش خواهد یافت .اما با مقایسه ضرایب تخميني نرخ بيکاري و نرخ
تورم،مي توانگفتکهاثرگذاريمنفينرخبيکاريبرشادمانيدرقياسبانرختورم،در

تربودهاست.ایننتيجههمسویينزدیکيبانتایجمطالعات


کشورهايموردمطالعهبيش
)وبختياريوفتحآبادي ()1389دارد.اميدبهزندگيدرهر

روپراهوليوانگاس(2010
سه مدل تخميني (طبق انتظار) ،اثر مثبت و معنيداري را بر رضایت از زندگي در
گونهاي که با افزایش یکدرصدي در اميد به
کشورهاي مورد مطالعه داشته است؛ به 
زندگي،بهطورمتوسطميزانشادي 0/480درصدافزایشخواهدیافت.نکتهمهمآنست

بيشتر از سایر متغيرهاست .این
که ميزان اثرگذاري این متغير بر سطح شادماني  ،
دهداميدبهزندگيکهیکيازمؤلفههاياساسيتوسعهانسانياست،


موضوعنشانمي
رابطۀتنگاتنگيباميزانشاديکشورهايموردمطالعهداردوهرچهاميدبهزندگي
باالترباشد،سطحشادينيزباالتراست.درموردمحدودیتهايمذهبيبراساسنتایج

گيريآنیعنيمحدودیتهاي

شودکهضریبشاخصهاياندازه


)،مشاهدهمي
جدول(1
هاياجتماعي،بهترتيبدرسطوحاطمينان 95و 90درصدمنفيو


دولتوخصومت
معنادار است .با افزایش یکدرصدي در این شاخصها بهترتيب ،سطح شادي معادل
 0/055و0/038درصددرکشورهايموردمطالعهکاهشميیابد.درواقعیکيازعوامل
هاوگروههاي


هایياستکهدولت

مؤثربرشاديورضایتمردماززندگي،محدودیت

سنجش عوامل موثر بر شادمانی در کشور های81....... ..................... ...
اجتماعي بر عقاید مذهبي مردم دارند و این سبب ميشود گروههاي مختلف مذهبي
هايمذهبيکمترودرواقع


دارايدرجاتمختلفيازشاديباشند.هرچهمحدودیت
مردمدرانتخابدینوتغييرعقایدآزادترباشند،مردمرضایتبيشتريخواهندداشت .

 .6نتیجهگیری
دراینتحقيقتالششدهعواملتأثيرگذاربرشاديدرکشورهاياسالميموردبررسي
قرار گيرد.بهاینمنظوربااستفادهازاطالعاتودادههاي  30کشورعضو  OICطي
سالهاي 2007-2014و با استفاده از تحليلهاي اقتصادسنجي و به کمک برآوردگر

،تأثيردرآمدسرانه،بيکاري،تورم،اميدبهزندگيومحدودیتهايمذهبيبر

GMM
سطحشاديموردبررسيقرارگرفتهاست.نتایجحاکيازآناستکهبيندرآمدسرانه
گونهايکهبا
ومعناداروجوددارد.به 

وشاديکشورهايموردمطالعهیکرابطهمثبت 
افزایش یکدرصدي در درآمد سرانه ،بهطور متوسط سطح شادي
حدود 0/070درصدافزایشخواهدیافت.افزایشاميدبهزندگيباشاديباالتريهمراه
خواهد بود و افزایش بيکاري ،تورم و محدودیتهاي مذهبي سبب کاهش شادي و
ميشود .یکدرصد افزایش در این متغيرها بهترتيب ،بهطور
رضایت از زندگي مردم  
متوسط سطح شادي را  0/480درصد افزایش 0/042 ،درصد کاهش 0/015 ،درصد
درصدکاهشخواهدداد.باتوجهبهاینکهضریبتأثيرگذارياميدبه

کاهشو 0/047
تراست،ميتوانگفتکهاینمتغير


زندگيبرشادي،ازدیگرمتغيرهايتوضيحيبيش
نقشمهميدرافزایشسطحشاديدرکشورهاياسالميمنتخبداشتهاست.براین
اساس ،دولتهاي کشورهاي اسالمي ميتوانند با در اولویت قرار دادن ارتقاي سطح
هايمهماندازهگيريآناست)ازطریقافزایش


سالمت(کهاميدبهزندگيازشاخص
خش،ميزانشاديورضایتاززندگيرادراینکشورهابهميزان

سرمایهگذاريدراینب

توجهاي افزایش دهند .از سوي دیگر ،براساس دیگر نتایج ميتوان ادعا کرد که
قابل 

تالش در جهت کاهش ميزان بيکاري ،تورم و محدودیتهاي مذهبي و افزایش سطح
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.درآمدسرانهنقشبهسزایيدرافزایشسطحشاديدرکشورهاياسالميخواهدداشت

 ميتوان، بر اساس مقایسه بين ميزان اثرگذاري تورم و بيکاري بر شادماني،هم چنين

.دراولویتقرارداد،توجهبهسياستهايکاهشبيکاريرانسبتبهکاهشتورم
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