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 مقدمه -1

مهيج بتوانگفتیکياز جالبشاید حداقلدرترینتغترینو علماقتصاد، ييراتدر

ایدهسال معرفي اخير، هاي نام به شادي»اي از« بسياري گذشته در است. بوده

نئوکالسيکبراياندازه فرديبيشاقتصاددانان رويگيريرفاه بر را خود ترینتوجه

کردند.وليامروزه،ثروت،دارایي،مصرفویاکلپولموجوددردستفردمعطوفمي

هايهوميبهنامشادي،درمقایسهبامفاهيمرفاهمادي،جایگاهمناسبيدرتحليلمف

(.مطالعاتتجربيمختلفنشان1،2008رفاهيبيناقتصاددانانپيداکردهاست)گراهام

ايدرعملکردهايدادهاستکهميزانشاديورضایتاززندگيانسانازاهميتویژه

زیرارضایتاززندگيسبببهبودهوش،توانایي،انگيزهواقتصاديآنهابرخورداراست؛

تفاوتيورخوتکهغمواندوهسبببيوريخواهدشد.درحاليدنبالآنافزایشبهرهبه

شود.بنابرایندرکشورهایيکهمردمشادترواززندگيوريميودرنتيجهکاهشبهره

روشناسایي(.ازاین2،2009:2)ليوليوترند،رشداقتصادينيزباالترخواهدبودراضي

عواملمؤثربرشاديازاهميتباالیيبرخورداراست.باتوجهبهاینتوضيحات،دراین

کشورعضو30هاواطالعاتآماريمربوطبهمقالهسعيبرآناستتابااستفادهازداده

اسالمي کنفرانس سال(OIC)3سازمان طي به2007-2014هاي پنج، اثر بررسي

هايهايمحدودیتمتغير:درآمدسرانه،نرخبيکاري،نرختورم،اميدبهزندگيوشاخص

مذهبيبرشادماميپرداختهشود.

 . پیشینۀ تحقیق2

 . مطالعات خارجی2-1

براياتحادیۀ1975 -1992هايطيسال (؛2003)4تالوهمکارانبرطبقبررسيدي

کاهشنرخبيکاري دليلاینمسئلهاروپا، زندگيشدهاست. سببافزایشرضایتاز

                                                           
1. Graham 

2. Li & Lu 

3.Organization of Islamic Conference 

4. Di Tella et al. 
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هممي ماليو امور جنایتو و جرم اثراتمستقيمبيکاريبر چنينوضعيتبدتواند

 (؛2005) 1اقتصاديباشد.درزمينۀاثراتآزاديمذهبيبررفاهاقتصاديآلونوچيس

ستش،آزاديازآزارمذهبي،هاشاملآزاديپرپژوهشيانجامدادند.آزاديموردنظرآن

هايهايمذهبياست.براساسنتایجاینمطالعهآزاديآزاديمطبوعاتدینيوسازمان

با (؛2008)2داريبررفاهیککشوردارد.کالرکوهمکارانمذهبيتأثيرمثبتومعنا

اند.دههايمقطعي،رابطۀبيندرآمدوخوشبختيراموردبررسيقراردااستفادهازداده

آن نتایج بهطبق ثروتمند افراد داشت.ها خواهند باالتري ذهني رفاه، متوسط  طور

للکز  (؛2009)3کالرکو نظرسنجي از استفاده  90با در نفر اروپایي26هزار کشور

طورمتوسطدینداريدرهرمنطقهاثرمثبتيبررضایتاززندگيداشتهدریافتندکهبه

مناطق در مردم رضایتبيشمذهبياستو راتزل تريدارند.تر و در2010) 4نابه (؛

-65ايبهبررسيرابطۀبيندرآمدوشاديدربينافرادفعالجامعه)بازۀسنيمطالعه

طيسال18 آلمانپرداخته1999 -2008هاي( برايکشور آنو ازاند. استفاده با ها

اندکهتأثيردرآمدبررويشاديسيدهصورتلگاریتميبهایننتيجهردیتابهمدلپانل

بعدازیکحدمشخصایناثرمنفيمي اما بهاینمثبتاست، صورتکهتقاضاشود.

ترعامليبرايکاهشترياستوکاربيشبرايدرآمدباالترنيازمندکاروتالشبيش

پاتنام ليمو شادياست. 2010)5مطلوبيتو بيندینو ارزیابيرابطۀ به مذهبو(؛

اندکهمردمهايترکيبينشاندادههابااستفادهازدادهاند.آنرضایتاززندگيپرداخته

زندگيخودراضي آنمذهبياز زیرا هستند، باتر مراسممذهبيشرکتو در مرتباً ها

ليوانگاسدوستانخودمالقاتمي و روپراه مقاله (؛2010)6کنند. ايبهبررسياثردر

ب و کشورهايآمریکايالتينپرداختهتورم آنيکاريبرشاديدر ازاند. استفاده با ها

                                                           
1. Alon & Chase 

2. Clark et al. 

3. Clark & Lelkes 

4. Knabe & Rätzel 

5. Lim & Putnam 

6. Ruprah & Luengas 



 

 1395 دوم نیمه ی   ، 22ی  ، سال یازدهم، شمارهاقتصاد کالن  ژوهشنامه ی........................پ68

اندکههمبيکاريوهمتورم،شاديرادراینکشورهاهايشاديذهنينشاندادهداده

(؛دربررسيوارزیابيکيفيتزندگي2013)1چنيندینروهمکاراندهد.همکاهشمي

طورمعناداريبررضایتاززندگيمؤثراست.سرانهبهGDPاندکهتغييراتنشانداده

 . مطالعات داخلی2-2

فتح کشورهاي1389آبادي)بختياريو در رفاه شاديو با را تورم بيکاريو تأثير (؛

هايتلفيقيکارگيريروشدادهاند.نتایجاینپژوهشبابهآسيایيمنتخببررسيکرده

تور که است آن بيانگر درنامتوازن، شادي سطح کاهش باعث دو هر بيکاري و م

شده مطالعه اثرگذاريبيکاريبيشکشورهايمورد که است.اند؛ بوده تورم نرخ از تر

ايبهشناسایيعواملمؤثربررفاهذهنيدر(؛درمطالعه1391خراساني)نيليوبابازادۀ

یافتهپرداخته2005و2003ایرانطيدوسال ازتأثيرشبههايپژوهاند. طورکلي،

پيوندهاي و روابط مذهبي، اعتقادات فردي، سالمت شغلي، وضعيت درآمد، عوامل

و محمدزاده ایرانيحکایتدارند. شهروندان رفاه سطح جمعيتبر سنو خانوادگي،

اند.دراینکاردرایرانپرداخته(؛بهبررسيتأثيردرآمدبرشادينيروي1392همکاران)

راستپژوهش دادهروشحداکثر دادهنمایي براي ترتيبي احتماالت تابلویي هايهاي

نامهپرسش سال دو 2000اي یافتهبه2005و است. شده گرفته تجربيکار هاي

کاردرایراناست.دهندۀتأثيرمثبتومعناداردرآمدبرشادينيروينشان

چارچوب نظری.3

ترکيبالعاتاقتصادياستکهبهايجدیدازمط،شاخه2اقتصادشادي طورمعمولبا

شناسي،بهمطالعهکميونظريازشناسيوجامعههايدیگرمانندرواناقتصادبازمينه

شادي،احساساتمثبتومنفي،رفاه،کيفيتزندگي،رضایتاززندگيومفاهيممرتبط

باآنمي ورودتحليل2008پردازد)گراهام، جاباحثاقتصاديازآنهايشاديبهم(.

استرليننشئتمي که 3گيرد
هم1974)  را( شاديافراد اقتصاديو بستگيبينرشد

                                                           
1. Diener et al. 

2. Happiness Economics 
3. Easterlin 
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سالۀاسترلينحاکيازآنبودهاستکهباوجود20موردآزمونقرارداد.نتيجۀبررسي

نشان ازخود چنداني افزایش شادي سطح آمریکا، متحدۀ ایاالت اقتصادي رشد

معروفشدهاست.نتيجۀمطالعات1«تناقضاسترلين»مسئلهبعدهابهدهد،کهایننمي

استرليناینبودهاستکهارتباطيبينتوسعۀاقتصاديجوامعبامتوسطسطحشادي

ردمردموجودندارد.باوجوداین بعدها کهدیگراقتصاددانانمسئلۀتناقضاسترلينرا

به بایدمطالعاتاسترلينرا اما بهعنکردند، کهطوريوانآغازگرمباحثشاديدانست،

هايارتباطبيندرآمدوشاديافراد،یکيازمقاالتبزرگومطرحدرتئورياودرزمينه

رويشاديفردي ادبياتاقتصادشادياستکهتأثيرفاکتورهايمتعددوگوناگونرا

ولفرستحليلمي )استيونسونو 2کند فر2008، اینهاياصلياینمض(. طالعاتبر

به مياستکه مردم حتم ترجيحميطور و باشند شاد فعاليتخواهند در هایيدهند

ميشرکتکنندکهآن شاد را فعاليتها ناراحتميکندنه را کند)مگرهایيکهآنها

کهدرعملتجربه،چيزدیگريرانشاندهد(.بحثشاديونسبيبودنتعریفآناین

فرهنگ به نشانميبسته عواملمؤثر دیگر و متغيريبهها نامشادينهیکدهدکه

به یکشاخصذهنياست، بلکه تحليلطوريشاخصعيني، اینشاخصدر هايکه

دهدکهدرآنافراد،سطحرفاهمعينيرادررفاهي،رفاهذهنيراموردبررسيقرارمي

کنند.اديوغيراقتصادي(درکميذهنخودوباتوجهبهاثرفاکتورهايگوناگون)اقتص

مطرحمي شاديوسؤاليکه مختلفسطوحمتفاوتياز افراد چرا ایناستکه شود

ميرضایت احساس خود زندگي در را ميمندي را گوناگوني فاکتورهاي توانکنند؟

مي تأثير برسطحشاديافراد که مهمبرشمرد یکياز نتيجه در ترینوظایفگذارند،

رانشادي،تجزیهوتحليلاینمسئلهاستکهچهشرایطيبرسطحشاديوپژوهشگ

امانکتۀاصليکهبایددراینمطالعهموردمنديفردوجامعهتأثيرميرضایت گذارد.

پژوهش که است این گيرد، قرار بهتوجه فقط نباید اقتصادي شادي به مربوط هاي

                                                           
1. Easterlin Paradox 

2. Stevenson & Wolfers 
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يافرادیاهمانمقولۀشادي،محدودشود.تحليلفاکتورهاياقتصاديبررويرفاهذهن

مي دارند، وجود شادي زمينۀ در که جنسيت،مطالعاتي نسبي اهميت تا کوشند

صورتشناختي،اقتصادي،فرهنگيوسياسيرابهجمعيت-شخصيت،عواملاجتماعي

اقتصادينظيراميد-هرحالعواملگوناگوناجتماعيکميوکيفيمشخصکنند.به

ز وبه نرخجرم سطحتحصيالت، بيکاري، درآمد، توزیع رشدجمعيت، درآمد، ندگي،

هايمدنيميآزادي ليو، شاديباشد)ليو بر مؤثر موارد جمله در2009تواننداز .)

تریناینمتغيرهاکهدراکثرمطالعاتتجربيوپژوهشادامهبهاختصاربهبررسيمهم

پردازیم.ند،مياحاضرمورداستفادهقرارگرفته

 درآمد

به سؤالمهمياستکهنظراقتصاددانانرا شادي، خودچگونگيارتباطبيندرآمدو

امروزهاجماع جلبکردهودرمطالعاتتجربيگوناگونيموردتوجهقرارگرفتهاست.

گذاردونظربرایناستکهدرآمدتأثيرمثبتبررويرفاهفرديوشاديبرجايمي

واینار گواه کوچکاست. نظرمقداريوکمينسبتاٌ از و نظرآماريمعنادار تباطاز

یافته این براي که ميشاهدي دارد، وجود وها فري مانند افرادي مطالعات در توان

( ون2000استاتزر کربونل(، همکاران2004)1پراگو ساکسو و مشاهده2012)2( )

درآمدبه زیرا نيزعلتایجادفرصتبهکرد. دستآوردنکاالهايموردخواستبشرو

تواندموجبافزایشرفاهوشاديشود.علتکسبشأنوجایگاهاجتماعيباالتر،ميبه

(1974ها،نظيرپژوهشاسترلين)ایندرحالياستکهنتایجتجربياندکيازپژوهش

طالعۀنابهوراتزلکهنتایجمحاکيازنبودنرابطهبيندرآمدوسطحشادياست.یااین

معکوساست.بهUشکلدهدکهاثردرآمدبررويسطحشاديبه(نشانمي2010)

شاديافزایشمياین یکحدمشخص، افزایشدرآمدتا با بعدازصورتکه اما یابد؛

                                                           
1. Van Praag & Carbonel 

2. Sacks et al. 
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تالشبيش و کار نيازمند برايدرآمدهايباالتر چونتقاضا اینحد، تريگذشتناز

یابد.عامليبرايکاهشمطلوبيتاست،سطحشاديکاهشميتراستوکاربيش

 تحصیالت

تحصيالتدارايتأثيرغيرمستقيمبررفاهذهنيوشاديافراداست.تحصيالتبهافراد

هایشانزودتردستپيداکنندیاباتغييراتاتفاقدهدتابهاهدافوخواستهاجازهمي

بقیابند.ازسويدیگر،احتماالٌتحصيالتانتظاراتشانبهترتطاافتادهدردنياياطراف

باالمي همانرا کالرکواسئوالدبرد. که نشانداده1994)1طور تحصيالت( با افراد اند،

کم تحصيالت سطح از که افرادي به نسبت زمانيباالتر برخوردارند، بيکارتري که

بيشمي ميشوند اضطراب و تنش روحي، بحران دچار بهشونتر یا و دیگرد عبارت

ميبيش آسيب بهتر افراد گروه این کار، مسئلۀ از جدا وبينند. توقعات سطح دليل

بيش باالتر، ميانتظارات آزار درصورتيتر بنابراین افرادبينند. انتظارات و توقعات که

نتظاراتتواندبارفاهافرادتداخلایجادکند.برآوردهنشدنابرآوردهنشود،تحصيالتمي

به کار رشتۀنيروي با بودن نامرتبط نظر از شغل بودن نامناسب یا و بيکاري دليل

به ناتوانایيدر به پایيندستمزد، سطح صورتهاينظريبهکارگيريآموزهتحصيلي،

منديوشاديتبدیلبهیکفاکتورشودتاتأثيرتحصيالتبررضایتعملي،منجرمي

.معنيوحتيمنفيشودبي

 بیکاری و تورم

بيکاري اثرات جمله از دارد. پي در متفاوتي جسمي و روحي مخرب اثرات بيکاري

ازدسترفتناعتمادبهنفسوکنترلروانيمي توانبهافسردگي،تشویشونگراني،

عالوه،بيکاريازطریقفشارهاياجتماعيناشيازارزششمردهشدنکاراشارهکرد.به

(.درموردتورمنيز2008برسطحشاديورفاهبيکارمؤثراست)فري،دراجتماعنيز

توانانتظارداشتکهافزایشاینمتغيراثرمنفيبرسطحشادمانيداشتهباشد.تورممي

                                                           
1. Clark & Oswald 
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بينقشرهايکمموجبافزایشنگراني در هم پردرآمدها اقشار بين در هم و درآمد

هايعلتکاهشقدرتخریدونگرانيگروهبههايدرآمديپایين،شود.نگرانيگروهمي

ریسکاست.سؤاليکهدردرآمديباالناشيازتالشبرايتشکيلسبدهايدارایيکم

مياین مطرح بهجا استکه این توسطشود باید سياستي چه افزایششادي، منظور

قتصاديوگذاراناتخاذشود؟کاهشبيکاريیاکاهشتورم؟چراکهدرادبياتاسياست

یابيبهدوهدفاقتصادکالن،یعنيمدتدست،درکوتاه«منحنيفيليپس»باتوجهبه

یابيبهاشتغالها(وکاهشبيکاري)بادستها)ثباتقيمتکاهشسطحعموميقيمت

کهیککشورداراياقتصادمتعارفپذیرنيست.بافرضاینزمانامکانطورهمکامل(به

گذاريانتخابکنند.اینانبایدیکيازدوهدففوقرابرايسياستگذاراست،سياست

مي انجام متغير دو این اثرگذاري ميزان شدت به توجه با وانتخاب )روپراه شود

(.2010ليوانگاس،

 1های مذهبی  محدودیت

هابرهايمذهبيبااستفادهازقوانين،سياستواقداماتيکهدولتشاخصمحدودیت

وضعمياعتقادا قابلاندازهتمذهبيمردم اینمحدودیتکنند، شاملگيرياست. ها

ممنوعيتگذاشتنریش،هايفرقهخشونت لباسپوشيدن، نحوۀ اذیتدر و آزار اي،

عبادت و مناره ساخت در محدودیتممنوعيت از بسياري و وگاه تهدیدات ها،

ميسوءاستفاده مذهبي هاي کشورهاي از برخي در عليهشود. یمن، نظير اسالمي،

شيوه با درمسيحيان تحصيل و دولتي بخش در استخدام از جلوگيري نظير هایي

مي دستگير را ادیان این مروجين و شده قائل تبعيض دولتي برخيدانشگاه کنند.

محدودیت زنانکشورها عمان در مثال براي دارند. حجاب پوشيدن زمينۀ در هایي

هاياداريروسريوحجابداشتهباشندوليوبرخيعکسمجازنددرعکسگذرنامه

عکس در کامل حجاب به بهمجاز دولت الجزایر کشور در یا نيستند؛ رسمي هاي

هاراازنقابکارمنداناجازۀگذاشتنروسريیاصليببزرگدرمحلکاردادهوليآن

                                                           
1. Religious Restrictions 
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پوشيدنروسريوگذاشتنمنعکردهاست.درکشورهایينظيرفرانسهبهمردماجازۀ

نمي داده )گریمصليب 1شود ،2012 هرچه854: که است مشخص هرحال به .)

ترودرواقعمردمدرانتخابدینوتغييرعقایدخودآزادترهايمذهبيکممحدودیت

تريخواهندداشت.باشند،مردمرضایتوشاديبيش

 . مدل و روش تحقیق3

 . معرفی مدل3-1

درمطالعاتشدههايمطرحموجوددرزمينۀاقتصادشاديومرورمدلباتوجهبهادبيات

کشوريعواملتأثيرگذاربرشادمانيدرکشورهاياسالميراتوانمدلبينتجربي،مي

 صورتزیرنوشت:به





ittit5

it4it3it2it1iit

)rer(

)lie()une((inf))inc()hap(

Ln

LnLnLnLnLn



 

(1) 

اند:صورتزیرتعریفشدهدررابطهفوقمتغيرهابه

Lnطبيعي؛ لگاریتم : i مجهول ضرایب : 5,4,3,2,1i مقاطع؛؛ ثابت اثر :

Ln(hap)it: کشور شادي سطح طبيعي iلگاریتم زمان برايtدر )متغيروابسته(.

هايگوناگونوجوددارد.امانامههايمختلفيبراساسپرسشمحاسبۀسطحشاديروش

شدهدرزمينۀاقتصادشادي،شاديورفاهيازمطالعاتانجامدراینمقالهمشابهبسيار

زندگي در2ذهنيبراساسشاخصرضایتاز که چرا است. گرفته قرار استفاده مورد

مي را زندگي از شاخصرضایت که شده دیده گوناگون شاديمطالعات معادل توان

هم است. شادي اجزاي از زندگي از رضایت و بهدانست بودنکاملدليلچنين تر

ازاینشاخصاستفادهشد.درروش اطالعاتمربوطشاخصرضایتاززندگيترجيحاً

مي پرسيده فرد زندگياز شاخصرضایتاز وجوه»شود: گرفتنتمام نظر در با شما

                                                           
1. Grim 

2. Life Satisfaction 
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افراددرپاسخبهسؤالمذکور،عدديبين«.تانرضایتدارید؟زندگي،چقدراززندگي

شوداند.بهتعبيريدیگردرمورداینسؤالبرايمثالگفتهميکردهراانتخاب10تا1

پلهباشد،دریکدیدکلينسبتبه 10کهفرضکنيدزندگيشمامانندنردبانيداراي

رويکدامپلهقرارگرفتهزندگي عددتانشما 10بيانگرنارضایتيکاملوعدد1اید.

اطالعاتبيان مربوطبهرضایتاززندگيکشورهايموردگررضایتکاملبودهاست.

شادي اطالعات جهاني پایگاه از جمع1بررسي است. شده لگاریتم:Ln(inc)itآوري

برحسبدالرآمریکابه(GDP)طبيعيميزاندرآمدسرانه)توليدناخالصداخليسرانه

 2005قيمتثابتسال کشور )i زمان دادهtدر منبع شاخص. هايهاياینمتغير،

جهاني (WDI)2توسعۀ درصد(:Ln(inf)itاست. )برحسب تورم نرخ طبيعي لگاریتم

لگاریتمطبيعي:Ln(une)itاست.WDIهاياینمتغير،.منبعدادهtدرزمانiکشور

است.WDIهاياینمتغير،.منبعدادهtدرزمانiنرخبيکاري)برحسبدرصد(کشور

Ln(lie)it:بهزندگيکشورلگاریتمطبيعياميدiدرزمان .tهاياینمتغير،منبعداده

WDI.استLn(rer)it:هايمذهبيکشورلگاریتمطبيعيميزانمحدودیتiدرزمان

.t شدهازسويدولتوجامعهبراعتقاداتهاياعمالدهندۀمحدودیتاینمتغيرنشان

هايازدوشاخصمحدودیتگيرياینمتغيرطورکليبراياندازهمذهبيمردماست.به

هايدولت،قوانين،شود.شاخصمحدودیتاستفادهمي4هاياجتماعيوخصومت3دولت

هاواقداماتدولتيراکهسببمحدودکردناعتقاداتمذهبيویاتغييرشيوۀسياست

هاياجتماعي،کند.ایندرحالياستکهشاخصخصومتگيريميشود،اندازهآنهامي

هاياجتماعيراهاوگروههايمذهبيازسويافرادخصوصي،سازمانمحدودیتاعمال

اینشاخصشاملخشونتدربرمي فرقهگيرد.همچنين، هاوآزارواذیتهاياوباشیا

به که پوشش نحوۀ مورد ميدر رخ مذهبي ودالیل تهدیدها دیگر و دهند

                                                           
1. World Data base of Happiness (WDH) 

1. World Development Indicators (WDI) 

3. Government Restrictions Index (GRI) 

4. Social Hostilities Index (SHI) 
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)نبودن0هايیادشدهبيندوعددمقدارشاخص1هايمربوطبهدیناست.سوءاستفاده

مرکزتحقيقاتي )محدودیتمذهبيکامل(استکهازسوي10محدودیتمذهبي(و

دراینپژوهشبه2انجمندینوزندگيعموميپيو منظورمحاسبهوارائهشدهاست.

آمدهازهردوشاخصکهازمنبعدستتروآزمونثباتواستحکامنتایجبهبررسيدقيق

جمع شدهیادشده آوري است. شده استفاده :اند، زمان؛ ثابت خطاء:اثر جزء

منظوربررسيعواملمؤثربرشادي)کشورها(؛دراینمقالهبه :تعدادمقاطعiتصادفي؛

اطالعاتآماري از کشورهاياسالمي، 30در عضو استفادهOICکشور )شاملایران(

هاموجودهايآن.دليلانتخاباینکشورهاآناستکهتماماطالعاتودادهشدهاست

انداز:آلباني،آذربایجان،بحرین،بنگالدش،کامرون،چاد،اینکشورهاعبارت.استبوده

مصر،اندونزي،ایران،اردن،قزاقستان،کویت،قرقيزستان،لبنان،مالزي،مالي،موریتاني،

تان،قطر،عربستانسعودي،سنگال،سيرالئون،تاجيکستان،تونس،نيجر،نيجریه،پاکس

ترکيه،اوگاندا،اماراتوازبکستان.

tدوره داده: نظر2007-2014يزمانيهايمتغيرهايتحقيقطيدورهيزماني؛ در

هايمذهبيتاهايمربوطبهمتغيرمحدودیتکهدادهگرفتهشدهاست.باتوجهبهاین

2007-2014يزمانيبارطيدوره(،یک1وجودبودهاست،مدلرابطه)م2012سال

يزمانيبارطيدورههايمذهبي)مدلاول(،یکبدوندرنظرگرفتنمتغيرمحدودیت

گرفتنمحدودیت2012-2007 نظر در هايعنوانشاخصمحدودیتهايدولتبهبا

یک و دوم( )مدل دورهمذهبي طي بار زماني گرفتن2007-2012ي نظر در با

هايمذهبي)مدلسوم(تخمينزدهعنوانشاخصمحدودیتهاياجتماعيبهخصومت

مي وسيله این به است. ورودشده به نسبت نيز را مدل استحکام و حساسيت توان

يزمانيچنينبازههايمذهبيوهمهايمختلفمحدودیتمتغيرهايجدیدوشاخص

                                                           
1. www.theguardian.com/news/datablog/2014/sep/20/religious 

2. Pew Research Religion & Public Life 
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اد.براساسمبانينظريتوضيحدادهشدهومطالعاتتجربي،متفاوتموردبررسيقرارد

صورتباشد:رودکهعالمتضریبتخمينيبهاینانتظارمي

 
.روشتحقيق3-2

اینپژوهشبه روشاقتصادسنجيگشتاورهايتعميمدر تخمينمدلاز 1یافتهمنظور

(GMM)دمتغيرهايبرشرودکهتعداکارمياستفادهشدهاست.اینروشهنگاميبه

 سالبيش(N)مقطعي و زمان تعداد از تر باشد نيزها حاضر مقاله در که

(برايحلاین1991ايتوسطآرالنووباند)دومرحلهGMMلذاروشگونهاست.این

باند آرالنوو تفاضل1991)2مشکلپيشنهادشدهاست. با (1گيريازمعادلهرابطه)(

زیر:صورتبه

Ln(hapi,t)= Ln(hapi,t-1)+ Ln(inci,t)+ 

Ln(infi,t)+ Ln(unei,t)+ Ln(liei,t)+ Ln(reri,t)+(2) 

 يستند:صورتسریاليهمبستهنوبافرضاینکهجمالتخطابه

(3)

شدههستند:ازقبلتعيينhapi,tوحاالتاوليه

(4)

کنند:هايگشتاوريزیررابيانميمحدودیت

(5)

رابهتواناثراتمقاطعیاشودتابهاینترتيببهگيريميیعني،ابتدااقدامبهتفاضل

ياولماندهدرمرحلهيدومازپسماندهايباقيترتيبيازالگوحذفکردودرمرحله

مي-برايمتوازنکردنماتریسواریانس بهکواریانساستفاده اینشود. عبارتدیگر

متغيرهايتحتعنوانمتغيرابزاريایجادمي برآوردهايسازگاروبدونروش، کندتا

                                                           
1. Generalized Method of Moments  

2. Arellano & Bond 
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براساسفروضيGMMزنندهسازگاريتخمين .(1،2005)بالتاجيتورشداشتهباشيم

درستيآن پایه بر سریاليکه همبستگي فرضعدم معتبربودن به است، شده بنا ها

شدهتوسطوسيلهدوآزمونتصریحتواندبهميجمالتخطاوابزارهابستگيداردکه

آزمونشود.اولي(1998)3وبلوندلوباند(1995)2آرالنووبوور(،1991)آرالنووباند

محدودیت از پيشتعيينآزمونسارگان راهاياز ابزارها بودن معتبر استکه شده

آزمونسارگانآزمونمي آماره درجاتآزاديوزیعدارايت(J-Statistic)کند. با

تعدادمحدودیت دوميآزمونهمبستگيسریاليبرابربا است4هايبيشازحداست.

درجمالتخطايAR(2)وجودهمبستگيسریاليمرتبهدومیاوسيلهآمارهکهبه

آزمونمي را اول تخمينتفاضليمرتبه اینآزمون، در کند. نيدارايزماGMMزن

تفاضلي معادله از جمالتخطا در دوم مرتبه سریالي همبستگي استکه سازگاري

دالبر آزمونشواهديرا دو هر صفر فرضيه رد عدم باشد. نداشته اولوجود مرتبه

کند.فرضعدمهمبستگيسریاليومعتبربودنابزارهافراهممي

 . نتایج تجربی4

پردازیم.شایانذکراستکهباتوجهبهميGMMروشحالبهبرآوردمدلتحقيقبه

دورهاین )که مطالعه مورد زماني است،2007-2014ي سال هشت و کوتاه تقریباً )

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

هاووجودرابطهانباشتگيبرايبررسيوضعيتمانایيمتغيرهايریشهواحدوهمآزمون

درجدول) نتایجبرآوردتأثيرعواملمؤثربر1بلندمدتبينمتغيرهايمدلنيست. )

نشاندادهشدهاست.برOICکشورمنتخبعضو30برايGMMشادماني،بهروش

 اطمينان سطح متغيرهادر کليه اینجدول بوده90اساسنتایج معنادار ودرصد اند

شدهمتغيرهايتوضيحيوچنينعالمتضرایبمحاسبهتند.همداراياعتبارآماريهس

                                                           
1. Baltagi 

2. Arellano & Bover 

3. Blundell & Bond 

4. Serial Correlation Test 
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درهاهادرتماممدلثباتآن را انتظارما باتوجهبهمبانينظريومطالعاتتجربي،

مي برآورده آن صحت و مدل )تخمين جدول پایيني قسمت نتایج1کنند.در ،)

زمونوالدکهازتوزیعهايتشخيصيمدلنيزآوردهشدهاست.براساسنتيجهآآزمون

برخوردارکاي ثابت جزء منهاي توضيحي متغيرهاي تعداد معادل آزادي درجه با دو

فرضيهصفرمبني برصفربودنتمامضرایبدرسطحمعناداريیکدرصددراست،

ميمدل تأیيد ضرایببرآوردي اعتبار نتيجه در و شده رد نتيجههايتخميني شود.

باتوجهبهمقدارآمارهوسطوحاحتمالمحاسبهسارگاننيآزمون فرضيهصفرز، شده،

نميمبني رد را ابزاري متغيرهاي با پسماندها بودن همبسته عدم ازبر حاکي و کند

سازگاريتخمين آماريGMMزننده نظر از بنابرایننتایجضرایببرآوردشده است؛

(،فرضيهصفر1نتایجپایينيجدول)باشند.براساسسایرتأیيدشدهوقابلتفسيرمي

توانردياولجمالتاختاللراميبرعدمخودهمبستگيدرجهاولتفاضلمرتبهمبني

فرضيه اما برعدمخودهمبستگيسریاليدرجهدومتفاضلجمالتيصفرمبنيکرد،

 .هايتحقيقتورشتصریحوجودنداردتوانردکرد.بنابرایندرمدلاخاللرانمي

 GMMروشبهينيتخميهابرآوردمدلجی(:نتا1جدول)

ميانگين

ضرایب

تخميني

 Ln(hap)متغيروابسته:

متغيرهاي

 توضيحي
مدلسوم مدلدوم مدلاول

ضرایبتخميني

008/0 (000/0)005/0 (000/0)012/0 (000/0)007/0 Ln(hap(-1)) 

070/0 (000/0)061/0 (000/0)068/0 (000/0)082/0 Ln(inc) 

015/0- (044/0)015/0- (028/0)012/0- (025/0)018/0- Ln(inf)

042/0- (001/0)044/0- (000/0)038/0- (000/0)045/0- Ln(une)
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دهندهسطحاحتمالهستند.*اعدادداخلپرانتزنشان

مأخذ:محاسباتتحقيق

(،ازجملهعواملمؤثربررضایتاززندگي)شاخصشادي(در1براساسنتایججدول)

99کشورهاياسالمي،سطحدرآمدسرانهاستوضریباینمتغيردرسطحاطمينان

درهر داريسهمدلتخمينيباشاديورضایتاززندگيرابطۀمثبتومعنادرصد،

توانگفتکشورهايبادرآمدسرانۀباالتردربينکشورهايمورددارد.برایناساسمي

درصديدرآمدسرانه)توليدناخالصداخليسرانه(مطالعهشادترهستندوباافزایشیک

هايیابد.ایننتيجهبایافتهدرصدافزایشمي070/0طورمتوسطحدودميزانشاديبه

پژوهش از بسياري )تجربي استاتزر و فري نظير: ون2002گران کربونل(، و پراگ

480/0 (000/0)482/0 (000/0)415/0 (000/0)542/0 Ln(lie)

- - (042/0)055/0- - Ln(gri)

- (085/0)038/0- - - Ln(shi)

124/0- (000/0)102/0- (000/0)084/0- (000/0)185/0- Constant 

-

 هايتشخيصيآزمون

(000/0)72/8819 (000/0)91/8824 
(000/0)

25/8825
 والد

 سارگان 04/25(552/0) 75/21(722/0) 81/27(482/0)

(028/0)31/2- (000/0)72/3- (000/0)65/3- AR(1) 

(608/0)45/0- (991/0)02/0- (788/0)28/0- AR(2) 
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(2004( همکاران و ساکس و نشان2012( که در( شادي سطح باالتربودن دهندۀ

)طبق تخميني مدل سه هر در بيکاري نرخ همسوست. است، ثروتمندتر کشورهاي

داريرابررضایتاززندگيدرکشورهايموردمطالعهداشتهر(،اثرمنفيومعنيانتظا

برایناساسمي شاديدارايرابطۀمعکوساست؛است. توانگفتکهنرخبيکاريبا

یکگونهبه افزایش با که بهاي بيکاري، نرخ در شاديدرصدي ميزان متوسط طور

(،نرختورمنيزهمانندنرخ1نتایججدول)درصدکاهشخواهدیافت.براساس 042/0

معني کشورهايموردمطالعهبودهبيکاريداراياثرمنفيو داريبرسطحشاديدر

به افزایشیکگونهاست؛ با بهايکه تورم، نرخ متوسطميزانشاديدرصديدر طور

بيکاريو 015/0 ضرایبتخمينينرخ مقایسه با اما یافت. کاهشخواهد نرخدرصد

توانگفتکهاثرگذاريمنفينرخبيکاريبرشادمانيدرقياسبانرختورم،درتورم،مي

سویينزدیکيبانتایجمطالعاتتربودهاست.ایننتيجههمکشورهايموردمطالعهبيش

(دارد.اميدبهزندگيدرهر1389) آبادي(وبختياريوفتح2010روپراهوليوانگاس)

تخمي مدل معنيسه و مثبت اثر انتظار(، )طبق درني زندگي از رضایت بر را داري

به است؛ داشته مطالعه افزایشیکگونهکشورهايمورد با بهايکه اميد درصديدر

درصدافزایشخواهدیافت.نکتهمهمآنست 480/0طورمتوسطميزانشاديزندگي،به

 شادماني، سطح بر متغير این اثرگذاري ميزان اینبيشکه متغيرهاست. سایر از تر

هاياساسيتوسعهانسانياست،دهداميدبهزندگيکهیکيازمؤلفهموضوعنشانمي

ميزانشاديکشورهايموردمطالعهداردوهرچهاميدبهزندگي رابطۀتنگاتنگيبا

ایجهايمذهبيبراساسنتباالترباشد،سطحشادينيزباالتراست.درموردمحدودیت

هايگيريآنیعنيمحدودیتهاياندازهشودکهضریبشاخص(،مشاهدهمي1جدول)

بهدولتوخصومت درصدمنفيو90و95ترتيبدرسطوحاطمينانهاياجتماعي،

افزایشیک با است. اینشاخصمعنادار در بهدرصدي معادلها شادي سطح ترتيب،

یابد.درواقعیکيازعواملطالعهکاهشميدرصددرکشورهايموردم038/0و 055/0

محدودیت وگروههایياستکهدولتمؤثربرشاديورضایتمردماززندگي، هايها
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اینسببمي و دارند عقایدمذهبيمردم گروهاجتماعيبر هايمختلفمذهبيشود

واقعترودرهايمذهبيکمدارايدرجاتمختلفيازشاديباشند.هرچهمحدودیت

تريخواهندداشت.مردمدرانتخابدینوتغييرعقایدآزادترباشند،مردمرضایتبيش

 گیری . نتیجه6

دراینتحقيقتالششدهعواملتأثيرگذاربرشاديدرکشورهاياسالميموردبررسي

داده اطالعاتو از استفاده با اینمنظور به گيرد. 30هايقرار طيOICکشورعضو

تحليل2007-2014هايسال از استفاده با کمکبرآوردگرو به و اقتصادسنجي هاي

GMMاميدبهزندگيومحدودیت تورم، بيکاري، تأثيردرآمدسرانه، هايمذهبيبر،

سطحشاديموردبررسيقرارگرفتهاست.نتایجحاکيازآناستکهبيندرآمدسرانه

ايکهباگونهومعناداروجوددارد.بهوشاديکشورهايموردمطالعهیکرابطهمثبت

یک بهافزایش سرانه، درآمد در شاديدرصدي سطح متوسط طور

درصدافزایشخواهدیافت.افزایشاميدبهزندگيباشاديباالتريهمراه 070/0حدود

محدودیت و تورم افزایشبيکاري، و بود وخواهد کاهششادي سبب مذهبي هاي

 مردم زندگي از یکميرضایت بهشود. متغيرها این افزایشدر بهدرصد طورترتيب،

 را شادي 480/0متوسطسطح افزایش، 042/0درصد کاهش، درصد015/0درصد

کهضریبتأثيرگذارياميدبهدرصدکاهشخواهدداد.باتوجهبهاین047/0کاهشو

فتکهاینمتغيرتوانگتراست،ميزندگيبرشادي،ازدیگرمتغيرهايتوضيحيبيش

نقشمهميدرافزایشسطحشاديدرکشورهاياسالميمنتخبداشتهاست.براین

دولت مياساس، اسالمي کشورهاي سطحهاي ارتقاي دادن قرار اولویت در با توانند

گيريآناست(ازطریقافزایشهايمهماندازهسالمت)کهاميدبهزندگيازشاخص

ميزانخش،ميزانشاديورضایتاززندگيرادراینکشورهابهگذاريدراینبسرمایه

مي ايتوجهقابل نتایج براساسدیگر دیگر، سوي از کهافزایشدهند. کرد ادعا توان

محدودیت و تورم جهتکاهشميزانبيکاري، افزایشسطحتالشدر هايمذهبيو
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اياسالميخواهدداشت.سزایيدرافزایشسطحشاديدرکشورهدرآمدسرانهنقشبه

ميهم شادماني، بيکاريبر و بينميزاناثرگذاريتورم اساسمقایسه بر توانچنين،

 هايکاهشبيکاريرانسبتبهکاهشتورم،دراولویتقرارداد.توجهبهسياست
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