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چکیده
یافتگی  توسعه  معیارهای  مهمترین  یکی  در کشورها  اجتماعی  رفاه  و سطح  زندگی  کیفیت 
است. بر همین اساس یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی 
است.  اقتصادی  پیچیدگی  اجتماعی جوامع،  رفاه  بر  تأثیرگذار  و  مهم  عوامل  از  یکی  است. 
و  پیچیده  کاالهای  تولید  در  کشورها  توانایی  میزان  بیانگر  پیچیدگی  اقتصادی  شاخص 
کاربردی کردن دانش در فرایند تولید است. پیچیدگی اقتصاد از طریق ارتباط قوی ای که بین 
ساختار مولد و سطح درآمد و توزیع آن وجود دارد بر رفاه اجتماعی جوامع تأثیرگذار است. 
با توجه به اهمیت رفاه اجتماعی در جوامع و همچنین کاربرد دانش در فرایند تولید، پژوهش 
حاضر به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه طی 
GMM می  پردازد.  به روش  پنل دیتا و  اقتصادسنجی  از مدل  استفاده  با  دوره 1996-2015 
علی رغم  اقتصاد  شدن  پیچیده تر  با  درحال توسعه  کشورهای  در  پژوهش  این  نتایج  مطابق 
افزایش درآمد سرانه، توزیع درآمد نامتعادل تر شده است، و اثر نامتعادل تر شدن توزیع درآمد 
بر افزایش درآمد سرانه غالب بوده و درمجموع کاهش رفاه اجتماعی را به دنبال داشته است. 
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بنابراین ضرورت دارد کشورهای درحال توسعه جهت افزایش رفاه اجتماعی در سیاست های 
بازتوزیع درآمدشان تجدیدنظر کنند و کاهش نابرابری درآمد را در مرکز توجه قرار دهند.
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مقدمه

محققان  و  اقتصاددانان  توجه  مورد  به صورت جدی  اخیر  سالیان  اجتماعی طی  رفاه  مفهوم 
سایر رشته های مرتبط با توسعه قرار گرفته است1. وضعیت رفاهی، یکی از عوامل ایجادکننده 
در  توسعه  برنامه های  بنیادین  بـه هدف  اجتماعی  رفاه  به شمار می آید2.  میان کشورها  تمایز 
جوامع مختلف بدل شده است؛ هدفی که بدون آن، توسعه در ابعاد گوناگون خـود )انسانی، 
رفاه  سیاستگذاری  شد.  خواهد  مواجه  شکست  با  اقتصادی(  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی، 
اجتماعی به عنوان شکلی از عدالت اجتماعی ازجمله سازوکارهای ارتقای توسعه اجتماعی 
است3. رفاه اجتماعی اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه های ضعیف و آسیب پذیر، اصیل ترین 
و انسانی ترین مشخصه توسعه اسـت4. از منظری دیگر، اهمیت رفاه اجتماعی تا حدی است 
توسعه یافته  کشـورهای  بـر  عالوه  دانسته اند5.  توسعه  خود  بلکه  توسـعه  هدف  نه  را  آن  که 
مهم  هدف های  از  یکی  را  جامعه  در  اجتماعی  رفـاه  سطح  و  زندگی  کیفیت  ارتقـای  کـه 
سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی خود می دانند، کشورهای در حال توسعه نیز افزایش رفاه 
اجتماعی را هدف بنیادی و معیار اساسی توسعه یافتگی به حساب می آورند6. رفاه اجتماعی 
تورم، جهت گیری  نرخ  بیکاری،  نرخ  درآمد  نابرابری  از جمله:  متعددی  عوامل  تاثیر  تحت 
اقتصادی،  اقتصادی، ترکیب هزینه های دولت، آموزش، شاخص آزادی  سیاست های کالن 
بازدهی  فن آوری،  در  تغییر  موقعیت جغرافیایی،  رقابت پذیری کشور،  قدرت  دولت،  اندازه 
تولید شده هرکشور  باید در ترکیب محصوالتی  این عوامل  از  ترکیبی  … است.  و  سرمایه 
وجود داشته باشد7. یکی دیگر از عوامل تعیین کننده رفاه اجتماعی، درجه پیچیدگی اقتصاد 
است شاخص پیچیدگی اقتصادی توسط گروهی از اساتید و اقتصاددانان دانشگاه هاروارد و 
ام آی تی )MIT (8 آمریکا در سال 2006 به رهبری ریکاردو هاسمن9 و سزار هیدالگو10 مطرح 

1. هزار جریبی و صفری شالی، 1390.
2. دانایی فرد و همکاران، 1391.
3. فیروزآبادی و حسینی، 1392.

4. زاهدی اصـل، 1381.
5. توالئـی و همکاران، 1393.
6. طرازکار و زیبایی، 1383.

7. هارتمن و همکاران، 2015.
8. Massachusetts Institute of Technology.
9. Hausman.
10. Hidalgo.
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شد. پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که میزان توانایی کشورها در تولید کاالهای پیچیده 
و کاربردی کردن دانش در فرایند تولید از رهگذر بهبود ساختار مولد را نشان می دهد. بر 
پایه این تفکر، مهمترین عامل تعیین کننده میزان توسعه یافتگی هر کشور، میزان دانش شکل 
چندان  درحال توسعه  کشورهای  پیچیدگی  شاخص  وضعیت  است1.  کشور  آن  در  گرفته 
مطلوب نیست. بطوری که رتبه  پیچیدگی اقتصادی ایران، مصر و اندونزی به عنوان نماینده 
از کانال دانش  اقتصادی  پیچیدگی  ترتیب 65، 71 و117 است.  به  کشورهای درحال توسعه 
باعث صرفه جویی در منابع و بهبود کیفیت نهادهای تولیدی و شکل گیری ساختارهای مولد 
درآمد  و کسب  تولیدی  هزینه های  در  و صرفه جویی  در کاالها  تنوع  که  می شود  تولیدی 
بیشتر و تأثیر بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. با توجه به اهمیت پیچیدگی 
اقتصادی در دستیابی به رفاه اجتماعی  و  نامطلوب بودن وضعیت رفاه اجتماعی به عنوان یکی 
از محورهای اصلی توسعه یافتگی در کشورهای درحال توسعه، هدف مطالعه حاضر بررسی 
تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه طی دوره 1996-2015 
مثبت  تأثیر  فرضیه  راستا  همین  در  است.  ترکیبی  داده های  اقتصادسنجی  ار روش  استفاده  با 
پیچیدگی اقتصادی بر رفاه اجتماعی مورد آزمون قرار می گیرد. در ادامه مقاله، پس از مقدمه 
در بخش دوم به مبانی نظری رفاه اجتماعی و پیچیدگی اقتصادی، بخش سوم به تبیین مدل و 
معرفی متغیرها، بخش چهارم ارائه آمار توصیفی در کشورهای منتخب، بخش پنجم برآورد 

مدل و تحلیل نتایج و بخش پایاني نیز به نتیجه گیري و پیشنهادهای سیاستي می پردازد.

1. مبانی نظری

1-1. رفاه اجتماعی
رفاه عبارت است از قدرت خرید و توانایي کسب تسهیالت و امکانات زندگي؛ اما به منظور 

کمي و محاسبه پذیر شدن، رفاه را مترادف با بهره مندي یا مطلوبیت در نظر مي گیرند2. 
به طور کلی، شاخص ها در مباحث رفاه اجتماعی شامل شاخص های منفرد و شاخص های 
ترکیبی هستند. شاخص های منفرد رفاه اجتماعی، شاخص هایی هستند که تنها توان سنجش 

1. کاظمی، 1393.
2. فیتز پاتریك، 2003.
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یك  سرانه  ملی  درآمد  مثال،  به طور  دارند.  را  اجتماعی  رفاه  از  خاصی  بعد  ارزیابی  و 
شاخص منفرد است که در آن تنها به بعد مصرف در رفاه جامعه توجه می شود. در مقابل، 
ابعاد  از  را  اجتماعی  رفاه  هستند  منفرد  شاخص های  از  تجمیعی  که  ترکیبی  شاخص های 
یا عملکرد  اندازه گیری می کنند1. شاخص های ترکیبی مقایسه عملکرد کشورها و  مختلف 
سال های مختلف یك کشور خاص را به صورتی ساده و قابل فهم فراهم می کنند. به همین 

دلیل در سال های اخیر استفاده از شاخص های ترکیبی در حال افزایش است2.
ملل،  توسعه سازمان  )برنامه  انسانی  توسعه  قبیل )سن، 1977(، شاخص  از  شاخص هایی 
پایدار  اقتصادی  رفاه  شاخص   ،)1999 )اسبرگ3،  اقتصادی  رفاه  شاخص   ،)1990-2012
)دالی4، 1995(، شاخص جامعه پایدار )فاسولو5، 2011( و شاخص لگاتوم 6 )2010( از جمله 
شاخص های ترکیبی رفاه هستند که امروزه کاربرد بیشتری در پژوهش ها دارند. با توجه به 
ارتباط رفاه با بعضی از متغیرهای اقتصادی از جمله، چگونگی توزیع درآمد و یا مطلوبیت های 
کسب شده به وسیله افراد، تغییرات رفاهي افراد وابستگي خاصي به سطوح درآمدي و میزان 
کسب مطلوبیت آنها دارد و در نتیجه برخي شاخصهاي ارائه شده در مورد رفاه اجتماعي، 
وسیله  به  شده  کسب  مطلوبیتهاي  از  نیز  برخي  و  درآمد  توزیع  نابرابري  شاخصهاي  از 
اقتصاددان هندي و  تابع رفاه اجتماعي سن که توسط آمارتیاسن،  اما  تبعیت ميکنند.  افراد 
دیگر  میان  در  اجتماعي  رفاه  تابع  تنها  مطرح شد،  در سال 1998  اقتصاد  نوبل  برنده جایزه 
توابع رفاه است که ميتواند بیان کمي از رفاه اجتماعي داشته باشد، در تابع رفاه اجتماعي 
تابعي از درآمد سرانه و ضریب جیني است. تامین رفاه اجتماعی یکی  سن، رفاه اجتماعي 
از اصلی ترین ابزارهای توسعه است از اینرو افزایش رفاه اجتماعی هدف اصلی سیاست های 
توسعه برای بسیاری از کشورها است7. از سویي دیگر در عصرکنوني، کشورهاي مختلف 
به  همچنین  و  رقابتي  مزایاي  براي کسب  کلیدي  منابع  مثابه  به  نوآوري  و  فناوري  علم،  به 

1. ابونوری و همکاران، 1393.
2. سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، 2008.

3. Osberg.
4. Daly.
5. Fasolo.
6. Legatum prosperity index.

7. موسی خانی، 1387.
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منزله ابزار اساسي براي بهبود بخشیدن سطح زندگي مردم مي نگرند و مؤسسه هاي بین المللي 
پیچیدگی  شاخص  مي کنند1.  ارزیابي  معیارها  همین  براساس  را  کشورها  توسعه  یافتگي  نیز 
اقتصادی بیانگر میزان کاربرد دانش در فرایند تولید و توانایی تولیدکاالهای جدید و متنوع 
به  بنابراین در عصر حاضر از موثرین عوامل بر رفاه اجتماعی  به منظور کسب درآمد است 

حساب می آید.

) ECI( 1-2. پیچیدگی اقتصاد
اگرچه در نگاه مرسوم، اقتصاددانان معموالً به هر کاال به مثابه ترکیبی از نهاده های تولید همچون 
نیروی کار، مواد اولیه و ماشین آالت می نگرند، اما می توان به کاالها با نگاهی متفاوت و برحسب 
میزان دانش انباشته شده در آن ها نیز توجه کر د. در این نگاه، کاالها حامل دانش و منعکس کننده 
آن هستند. با چنین رویکردی نسبت به کاالها، بازارها معنا و مفهومی متفاوت پیدا کرده و به 
مکانی تبدیل می شوند که اجازه می دهند به حجم باالیی از دانش که در میان مردم در سراسر 
با افزایش سریع محصوالت در جامعه،  جهان پراکنده است، دسترسی پیدا کنیم2. پیچیدگی 
تقسیم بسیار پیشرفته  کار و در تعداد و تنوع نهادها ی اقتصادی برای تامین خواسته های جوامع 
جهت دستیابی به شرایط رقابت کامل اقتصادی و تسهیل مبادله ظاهر می شود3. پیچیدگی یك 
اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ با تنوع دانش مفید به کار رفته در آن دارد. برای ایجاد یك اقتصاد 
پیچیده و البته پایدار نگاه داشتن آن، افراد برخوردار از دانش ها باید قادر به تعامل با یکدیگر 
باشند و دانش خود را برای تولید محصوالت ترکیب کنند. بنابراین پیچیدگی اقتصادی براساس 
ترکیب محصوالت مولد یك کشور بیان شده و منعکس کننده ساختارهایی است که با هدف 
ترکیب دانش پدید آمده اند4. تفکر پایه در رابطه با شاخص پیچیدگی اقتصادی این است که 
میزان دانش شکل گرفته درآن  توسعه یافتگی هر کشوری،  میزان  تعیین کننده  مهمترین عامل 
انواع محصوالت تولید شده درآنها دارد. تولید  با  کشور است. میزان دانش نسبت مستقیمی 
هر محصول نیازمند دارا بودن دانش های خاصی است و هر چه تولیدات یك کشور متنوع تر 

1. نوفرستی و همکاران، 1388.
2. هاسمن و هیدالگو، 2011.

3. آی وان، 1385.
4. هیدالگو و هاسمن، 2009.
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باشد یعنی دانش مجتمع شده بیشتری در آن کشور وجود دارد1. از آنجایکه پیچیدگی اقتصادی 
مفهومی جدید است منابع جارجی و داخلی حول این موضوع محدود است.

بودن3 "  "فراگیر  و  "تنوع2 "  شاخص  دو  از  اقتصادی  پیچیدگی  شاخص  ساختن  برای 
تولید  بودن  فراگیر  و  متمایز یك کشور  تعداد کاالهای  معنای  به  تنوع  استفاده شده است. 
یك کاال به معنای تعداد کشورهایی تولیدکننده یك محصول خاص است. می توان مشاهده 
کرد کاالهای پیچیده )کاالهای که انواع مختلف دانش را دربر دارند( کمتر فراگیر4 هستند

از این رو شاخص پیچیدگی یك کشور نتیجه تنوع تولیدات و کمتر فراگیر بودن تولید 
اقتصادی  پیچیدگی  با شاخص  بنابراین یك کشور  است؛  دیگر کشورها  میان  در  آن کاال 

باالتر به مفهوم توانایی یك کشور برای تولید متنوع و متمایز )کمتر  فراگیر( است5.
روش ریاضی مورد استفاده برای شاخص پیچیدگی اقتصادی، تا حد زیادی این تفاوت ها 
را منعکس می کند. برای این منظور Mcp را ماتریسی در نظر بگیرید که ماتریس همانی است. 
o سایر کاالها را تولید کند. براین اساس می توان متنوع  P و کشور  c محصول  اگر کشور 
بودن و فراگیر بودن کاالها را به راحتی با هم جمع زدن ردیف ها و ستون های این ماتریس 

محاسبه نمود. به بیان ریاضی می توان تعریف کرد: 
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محاسبه@@كننمير@@را صامحصوالتاينكهراكشورهاييتنوعمتوسطنيزو@@كنمي

@@توليراهاآنكشورهايي كهتنوعمتوسطكهاستآنمستلزمامرايننيزكاالهاكنيم. براي

كنيم.را محاسبه@@كنمي@@توليكشوراينكهكاالهاسايرفراگيريمتوسطو@@كننمي
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���� = �
����

∑ ����� � ������	 )3(  

���� =
1
���������

�
� ������		(4) 

  اريم: @@) 3ر (@@) 4با جايگذاري (

���� =
1
���������

�

1
����������

��
� �������	(5)	 

���� = ∑ ��������� ∑ ���������
��������

	(6)  
∑ اگر ���������

  اريم:@@، نامگذاري كنيم �����را  ���������

���� =�������������
��

	(7) 

����) وقتي برقرار است كه 7رابطه (  = ������ = است. كه با  �����ار ويژه @@ين بر. ا1
اري از @@بر، ار ويژه@@ار ويژه مرتبط است. ازآنجايي كه اين بر@@بزرگترين مق

جايبهبنابرايننيست؛ي@@مفياطالعاته@@ارن@@ربر@@يك است.  @@ا@@اع
كنيم. اينميه@@استفاويژه بزرگار@@مقومين@@مربوط بهويژهار@@برازآن
برايو شاخصي@@كنميمنعكسراواريانسار@@مقترينبزرگكهاستريا@@بر

تعداد  یا  کشور،  یك  در  موجود  توانمندیهاي  تعداد  از  دقیق  سنجه اي  ساختن  براي 
اطالعات  که  دارد  وجود  امکان  این  کاال،  یك  ساختن  براي  نیاز  مورد  توانمندي هاي 
براي  این مستلزم آن است که  نمود.  با کمك یکدیگر تکمیل  را  معیار فوق  به دو  مربوط 
تنوع کشورهایی را  نیز متوسط  فراگیری کاالهایی که صادر می کند و  هر کشور، متوسط 
که این محصوالت را صادر می کنند محاسبه کنیم. براي کاالها نیز این امر مستلزم آن است 
کاالها  سایر  فراگیری  متوسط  و  می کنند  تولید  را  آن ها  که  کشورهایی  تنوع  متوسط  که 
زیر روابط  کمك  با  می توان  را  مسئله  این  کنیم.  محاسبه  را  می کند  تولید  کشور  این   که 

1. اشراقی، 1393.
2. Diversit.
3. Ubiquity.
4. Less Ubiquitous.

5. چشمی و ملك الساداتی، 1392.

)1(
)2(
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نشان داد:
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جايبهبنابرايننيست؛ي@@مفياطالعاته@@ارن@@ربر@@يك است.  @@ا@@اع
كنيم. اينميه@@استفاويژه بزرگار@@مقومين@@مربوط بهويژهار@@برازآن
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 نامگذاری کنیم، داریم:
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 است که 
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در این رابطه 
پس از آشنایی با مفهوم پیچیدگی اقتصادی )ECI ( و پیچیدگی محصوالت )PCI ( در 

ادامه به بررسی سازکار تاثیرگذاری پیچیدگی اقتصادی بر رفاه اجتماعی پرداخته می شود.
عبارتی  به  یا  تولید  فرایند  در  نوآوری  و  فناوری  از  استفاده  بیانگر  اقتصادکه  پیچیدگی 
کاربردی کردن دانش و فناوری در ترکیب محصوالت تولیدی است از طریق ایجاد ساختار 
منابع  بهینه  تخصیص  منابع،  در  بالاستفاده، صرفه جویی  ظرفیت های  از  استفاده  امکان  مولد 
تولیدی،  محصوالت  کیفیت  بهبود  بهره وری،  افزایش  و  تولید،  هزینه های  کاهش  تولید، 
درصورتی  و  می شود  داخلی   ناخالص  تولید  افزایش  به  منجر  تولیدی  محصوالت  وتنوع 
با افزایش تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد بهبود یابد، رفاه اجتماعی جوامع  که همراه 

افزایش می یابد.

شکل 1ـ سازوکار تاثیرگذاری پیچیدگی اقتصادی بر رفاه اجتماعی

منبع: با الهام از پژم و همکاران )1394(

2. مطالعات تجربی

با توجه به اینکه در این مطالعه از شاخص سن برای اندازه گیری رفاه استفاده می شود و این 
با محوریت توزیع  از توزیع درآمد و درآمد سرانه است مطالعات تجربی  شاخص ترکیبی 

درآمد نیز در این قسمت ارائه می شود.
هارتمن و همکاران2 )2017( به بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی و نهادها بر توزیع درآمد 

1. هاسمن و همکاران، 2014.
2. D. Hartmann et al.
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با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره پرداختند.  در 15 کشور طی دوره 2008- 1963 
نتایج نشان داد پیچیدگی اقتصاد و ساختار مولد تأثیر منفی بر توزیع درآمد داشته است.

دوره طی  چین  درآمد  توزیع  بر  نوآوری  تأثیر  بررسی  به   )2015( همکاران1  و   لیو 
2011-1995 پرداخته اند و براساس نتایج آن رابطه  u شکلی بین نوآوری و توزیع درآمد در 

مناطق شهری و روستایی وجود دارد.
هارتمن و همکاران2 )2015( در مقاله ایی تحت عنوان »ارتباط پیچیدگی اقتصادی، نهادها 
جمعیت  با  کشورهای  شامل  کشورهای   122 در   1962-2012 دوره  طی  درآمد«  وتوزیع 
پیچیدگی  تأثیر  بررسی  به  میلیارد دالر،  از یك  بیش  میلیون و کل صادرات  از1/5  بزرگتر 
پیچیدگی  افزایش  که  بود  این  بیانگر  نتیجه  پرداختند.  درآمد  توزیع  و  نهادها  بر  اقتصادی 
اقتصادی با کاهش نابرابری درآمد همراه است و کشورهای صادرکننده محصوالت پیچیده، 

نابرابری درآمد کمتری نسبت به کشورهای صادر کننده محصوالت ساده دارند.
هیموس و همکاران3 )2014( به بررسی اثر ظهور ماشین آالت و نوآوری افقی4 بر توزیع 
درآمد طی دوره 2008-1965 در ایاالت متحده پرداختند. نتایج بیانگر این است که به دلیل 
ظهور ماشین آالت جدید و نیاز به نیروی کار با مهارت باال و دستمزد بیشتر، دستمزد واقعی 

نیروی کار با مهارت کم نزول می یابد و بدین ترتیب نابرابری درآمد افزایش می یابد.
آمن دوال و همکاران5 )2011( بطور تجربی اثر حقوق مالکیت را بر نابرابری درآمد در 
63 کشور درحال توسعه طی دوره 2000-1991 بررسی نموده اند، یافته های آنها حاکی ازآن  
است که حمایت از حقوق مالکیت فکری بطور معناداری نابرابری درآمد در اکثر کشورهای 
برخوردارند،  سیاسی  نابرابری  ضعیف  سطوح  از  که  کشورهایی  در  بویژه  درحال توسعه 
اکثر کشورهای درحال توسعه   در  نهادی  ترتیبات  نتایج،  براساس  افزایش می دهد. همچنین 

همانند حقوق مالکیت در جهت حمایت از حقوق مالکیت افراد ثروتمند جامعه است.

1. Q. Liu et al.
2. Hartmann et al.
3. D. Hemous et al.

بخش  یك  در  موجود  دانش   و  فناوری ها  از  موثر  استفاده  و  انتقال   :) Horizontal Innovation( افقی  نوآوری   .4
صنعتی، به منظور کمك به حل و فصل یك چالش یا چالش ها آن بخش است.

5. E. Amendola et al.
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همچنین کالدرون و سیرون )2008(، گویلهرم و همکاران1 )2007(، گووی2 و اسکوت3 
و  هوون   ،)2002( جردن6   ،)2002( زیگا5  و  جلفاسون   ،)2004( نانی4  کارمیج   ،)2007(
تغییرات  اثر  تولید،  اقتصادی، ساختار  بهبود زیرساخت ها وتوسعه  به بررسی  گالي7 )2001( 
منابع  به  وابستگی  افزایش  سیاسی،  ثبات  و  نهادها  کارایی  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری 
طبیعی، متغیرهاي کالن و نوسانات حاصل آنها و تأثیر سیاست پولی و تورم بر توزیع درآمد 
و  اطالعات  فناوری  پیشرفت  تولید،  ساختار  و  زیرساخت ها  بهبود،  نتایج  مطابق  پرداختند. 
افزایش  و  دولت  مخارج  ناگهاني  افزایش  و  طبیعی  منابع  به  وابستگی  افزایش  ارتباطات، 
کاهش  به  منجر  سیاسی  ثبات  و  نهادها  بهبود  و  درآمد  نابرابری  افزایش  به  منجر  بیکاري 
U شکل بین تورم  افزایش درآمد شده است. عالوه بر این که یك رابطه  ضریب جینی و 
و نابرابري وجود دارد بطوری که با کاهش تورم نابرابري کاهش مي یابد و به محض اینکه 

تورم از مقادیر آستانه اي به نرخ هاي پائین تر تقلیل مي یابد نابرابري افزایش مي یابد.
شاه آبادی و همکاران )1395( به بررسی تأثیر نهاد حکمرانی بر برابري درآمد کشورهاي 
نتایج مطالعه، متغیر  منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دور 2012-1996 پرداختند مطابق 
همچنین  دارد.  معناداري  و  مثبت  اثر  مطالعه  مورد  کشورهاي  درآمد  برابري  بر  حکمرانی 
اثر متغیرهاي توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه هاي اعطایی توسط  نتایج تخمین،  براساس 
متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد  اثر  برابری درآمد مثبت و معنادار است. همچنین  بر  دولت 
جبران خدمات نیروي کار و نرخ تورم نیز بر برابري درآمد مثبت اما بی معناست. رابطه متقابل 

متغیر فراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابري درآمد، مثبت و معنادار است.
افقه و همکاران )1394( تأثیر نابرابری در آموزش بر توزیع درآمد را در ایران طی دوره 
سمت  به  حرکت  می دهد  نشان  تحقیق  این  نتایج  داده اند.  قرار  بررسی  مورد   1360-1390
کاهش نابرابری در آموزش منجر به توزیع بهتر درآمد خواهد شد. به عالوه، افزایش سهم 

هزینه های آموزشی دولت منجر به بهبود ضریب جینی درآمد شده است. 

1. R.C.Guilherme et al.
2. F. Guy.
3. P. Skott.
4. F. Carmignani.
5. T.Gylfason & G.Zoega.
6. S. Jordan.
7. R. der hoven & R. Galli.
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اجتماعی  رفاه  بر  درآمد  توزیع  تاثیر  بررسی  به   )1393( همکاران  و  پرهیزکار 
نشان  نتایج  پرداختند.   91-92 دوره  طی  قزوین  استان  الموت  منطقه  روستایی  خانوارهای 
دیگر  به  نسبت  شرقي  الموت  رودبار  منطقه  در  روستایي  خانوارهاي  درآمد  توزیع  داد 
مهمترین  باغداري  فعالیت هاي  از  حاصل  درآمد  سهم  برآن  عالوه  است.  ناپایدارتر  مناطق 
نیز  سن  شاخص  از  حاصل  نتایج  است.  الموت  منطقه  در  درآمد  توزیع  نابرابري  عامل 
اجتماعي رفاه  بیشترین سطح  از  غربي  الموت  رودبار  منطقه  داد خانوارهاي روستایي   نشان 

برخوردار هستند.
درآمد کشورهاي   نابرابري  بر  نوآوري  تأثیر  بررسي  به   )1392( ساری گل  و  شاه آبادی 
OPEC 1 و کشورهاي توسعه یافته منتخب OECD 2 طي دوره زماني 2009-1995 پرداختند. 

در   OECD کشورهاي  با  مقایسه  در   OPEC کشورهاي  وضعیت  مطالعه  نتایج  براساس 
شاخص هاي جیني و نوآوري ضعیف و نامطلوب است که این امر ناشي از فقدان هماهنگي 
سیاست هاي کالن اقتصادي با سیاست هاي علمي و پژوهشي است. همچنین براساس نتایج به 
دست آمده، اکثر کشورهایي که در حمایت از فعالیت هاي نوآورانه موفق   تر عمل کرده اند 
داراي توزیع درآمد بهتري هستند. بنابراین در کشورهاي مورد مطالعه در مسیر حرکت از 
اقتصاد منابع و سرمایه محور به سوي اقتصاد دانش محور، حمایت از فعالیت هاي نوآورانه 
آنان  اقتصادي  کالن  سیاست هاي  جهت گیري  است  ضروري  درآمد  نابرابري  کاهش  و 

هماهنگ با سیاست هاي پژوهشي و آموزشي باشد.
 ،)1388( محمدي  و  نوفرستي   ،)1390( رضایی  و  پور  سیفی   ،)1391( عبادی  همچنین 
هنجی  ذاکر  و   )1375( پروین   ،)1384( اقبالی  و  )1388(، جرجرزاده  همکاران  و  عصاری 
و مهران )1356( به بررسی اثر دموکراسی، سیستم مالیاتی، توسعه مالی، شوك هاي اقتصاد 
کالن، درآمدهای نفتی، زمینه ها و علل اقتصادی، سهم دهك هاي درآمدي و نسبت هزینه 
سرانه شهر به روستا بر توزیع درآمد )ضریب جینی( پرداختند نتایج مطالعات نشان می دهند با 
افزایش شاخص دموکراسی و افزایش مالیات های مستقیم و سطح حداقل دستمزد و کاهش 
مالیات های غیر مستقیم و نرخ بیکاری، و توسعه  مالی، توزیع درآمد بهبود می یابد و شوك 
نرخ ارز و تورم، نابرابري توزیع درآمد در مناطق شهري را افزایش مي دهد ولي اثر آن بر 

1. Organization of the Petroleum Exporting Countries.
2. Organization for Economic Cooperation and Development.
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توزیع  نابرابري  نفتي  نیست، درآمدهاي  مناطق روستایي چندان محسوس  توزیع درآمد در 
باالی  بیستك  و  شهری  مناطق  در  نابرابری  دهکی  تحلیل  در  و  می دهد  افزایش  را  درآمد 

درآمدی نسبت به مناطق روستای بیشتر است.
علی رغم مطالعات گسترده ای که در زمینه بررسی تأثیر عوامل مختلف بر توزیع درآمد 
و رفاه اجتماعی صورت گرفته است مطالعه جامعی که به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر 
رفاه اجتماعی بپردازد مسبوق به سابقه نیست بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیچیدگی 

اقتصادی بر رفاه اجتماعی کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2015-1996 است.

3. متغیرها و تشریح مدل

3-1. داده ها و متغیرهای مورد بررسی
داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده های  ترکیبی است. دوره زمانی مطالعه 
نیجریه،  بحرین،  )ونزوئال،  درحال توسعه  15کشور  شامل  آماری  نمونه  و   1996-2015
عربستان(  و  عمان  لیبی،  اکوادر،  یمن،  سوریه،  قطر،  کویت،  اردن،  ایران،  مصر،  الجزایر، 
است. در این بخش با پیروی از مبانی نظری و مطالعات انجام شده در زمینه رفاه اجتماعی 
توسط هارتمن و همکاران )2015(، هاسمن و هیدالگو )2011(، جلفا و زیگسون )2002(، 
هوون و گالی )2001( و شاه آبادی و همکاران )1395( مدل برآوردی و متغیر های به کار 

رفته در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
SWI= f (ECI, MI, FE, HC, GGI) )10(

متغیرهای موجود در عبارت باال عبارتند از: 
بین درآمد سرانه و میزان  شاخص رفاه اجتماعی )SWI (:1 شاخص رفاه اجتماعی رابطه 
نابرابری در توزیع درآمد را نشان می دهد2. سن در سال 1974 این تابع را به عنوان تابع رفاه 

اجتماعی پیشنهاد نمود.
SWI= µ(1-G) )11(

SWI رفاه اجتماعی، µ درآمد سرانه و G ضریب جینی است. این شاخص عالوه بر استفاده 

1. Social Welfare Index.

2. سن، 1974.
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واقعی  سرانه  درآمد  معیار  از  درآمد،  توزیع  معیارهای  از  یکی  عنوان  به  جینی  ضریب  از 
به دلیل وجود دو معیار  از مهمترین معیارهای رفاه استفاده می کند. پس  به عنوان یکی  نیز 
بسیار مهم که در رفاه جوامع نقش زیادی دارند یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی رفاه 

اجتماعی جوامع است.
شاخص پیچیدگی اقتصادی )ECI (: شاخصی است که شدت کاربرد دانش در اقتصاد را 
اندازه گیری می کند. پیچیدگی اقتصادی بر اساس ترکیب محصوالت مولد یك کشور بیان 

شده و منعکس کننده ساختارهایی است که با هدف ترکیب دانش پدید آمده اند1.
شاخص فالکت )MI (:2 یك نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ  بیکاری به نرخ تورم 
اقتصاددانی  به وسیله  است که  اقتصادی  نماگرهای  از جمله  این شاخص  می آید.  به دست 
)بانك جهانی(. شاخص فالکت صرفا  معرفی شد  میالدی   70 دهه  در  اوکان  و  بارو  مانند 
یك مقیاس برای اندازه گیری فقر نیست، بلکه تغییرات عملکرد اقتصادی در طول زمان و در 
کشورهای مختلف را منعکس می کنند. باالبودن این شاخص هزینه های اقتصادی و اجتماعی 
اقتصادی است که کاهش  فعالیت های  نارسایی  ایجاد می کنند وبیانگر  برای یك کشور  را 

رفاه عمومی را بدنبال دارد3.
کاالیی  صادرات  از  سوخت  صادرات  سهم  شاخص   4:) FE( طبیعی  منابع  فراوانی 
توسعه جهانی  )شاخص  است  استفاده شده  طبیعی  منابع  وفور  عنوان شاخص  به  و خدمات 
WDI (. درصد صادرات سوخت و کانی ها بیانگر میزان فروانی منابع طبیعی در کشورهای 

مورد بررسی است. با توجه مطالعات انجام شده، در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی، که 
توانسته اند به درستی به مدیریت و تخصیص درآمدهای ناشی از این منابع بپردازند، نابرابری 

درآمد کاهش و رفاه اجتماعی این جوامع افزایش یافته است5.
با توجه به سطح آموزش، کیفیت آموزشی،  شاخص سرمایه انسانی )HC (:6 این شاخص 
دسترسی به امکانات آموزشی، مهارت، نرخ مشارکت، امکان یادگیری حین کار، سالمت 

1. هیدالگو و هاسمن، 2009.
2. Misery Index

3. اوا، 2009.
4. FuelEx

5. ساراف وجیوانجی، 2001
6. Human Capital
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و امید به زندگی نیروی انسانی محاسبه می شود. )کارتیك و باسك، 2006(. بهبود سرمایه 
تولید  افزایش  تولید،  هزینه های  کاهش  و  نیروی کار  بهره وری  افزایش  طریق  از  انسانی 

ناخالص داخلی، درآمد سرانه و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. 
قوانین  نهادها،  را  خوب  حکمراني  جهاني،  بانك   1:) GGI( خوب  حکمرانی  شاخص 
به وسیله آنها قدرت در جهت  تعریف مي کند که  رسمي و غیررسمي و آداب و رسومي 
سادة  میانگین  خوب  حکمرانی  شاخص  مي شود2.  اعمال  کشور  یك  در  عمومي  مصلحت 
شش شاخص حکمرانی منطبق با تعریف بانك جهانی )1. حق اظهار نظر و پاسخگویی 2. 
تامین قضایی و 6.  قانون 4. کیفیت مقررات 5.  ثبات سیاسی و عدم خشونت 3. حاکمیت 
می دهد  نشان  را  کشورها  اقتصادی  و  سیاسی  نظام  کلیت  شاخص  این  است.  فساد(  کنترل 

مقداری عددی این شاخص بین2/5- و 2/5 است.
حق اظهارنظر وپاسخگویی )VA (:3 بیانگر جنبه های مختلف حقوق سیاسی است. وجود 
آگاهی  رفتن  باال  با  که  چرا  می شود،  دولت  عملکرد  بهبود  به  منجر  سیاسی  آزادی های 
مردم، عملکرد صاحبان دولت مورد انتقاد بیشتری واقع می شود و دولت ها ناچارند عملکرد 
از چرخه قدرت حذف می شوند. کالگو  غیراینصورت  باشند، چرا که در  داشته  کاراتری 
حقوق  امنیت  دولت مردان،  پاسخگویی  و  اظهارنظر  برای  شهروندان  آزادی  است  معتقد 
مالکیت و ضمانت اجرای قراردادها را افزایش داده و بنابراین با کاهش ریسك و نااطمینانی، 
سرمایه گذاری،  بازگشت  نرخ  افزایش  با  می یابد4.  افزایش  گذاری  سرمایه  بازگشت  نرخ 
اجتماعی  رفاه  آن  تبع  به  و  سرانه  دآمد  و  داخلی  ناخالص  تولید  و  افزایش  سرمایه گذاری 

افزایش می یابد 
کارایی و اثربخشی دولت )GE (: بیانگر کیفیت خدمات عمومی، خدمات مدنی و میزان 
میزان  از فشارهای سیاسی و همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی ها و  استقالل آنها 
خدمات  کیفیت  قدر  هرچه  شاخص  این  طبق  است5.  سیاست ها  این  برابر  در  دولت  تعهد 
اجرا  و  سیاسی وضع  از جنجال های  دور  به  مشی ها  و خط  باشد  بهتر  و شهروندی  عمومی 

1. Good governance index
2. بانك جهانی، 1989.

3. Voice and Accountability.
4. کالگو و همکاران، 1996.

5. کافمن و کرای، 2010.
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برقرار  در حکمرانی خوب  بهتری  وضعیت  باشد،  بیشتر  آن ها  قبال  در  دولت  وتعهد  شوند 
است. به دنبال حکمرانی خوب رفاه اجتماعی جامعه نیز افزایش می یابد.

ثبات سیاسی و عدم خشونت )PS (:1 این شاخص بیان کننده این است که چه میزان احتمال 
از  ابزارهای خشونت آمیز  با  و  قانون و غیرقانونی  راه های خالف  از  نظام سیاسی  دارد یك 
یا سرنگونی قرار گیرد2. طبق  جمله خشونت های سیاسی و تروریسم در معرض بی ثباتی و 
هرچه  و  بد  حکمرانی  نشان دهنده  باشد،  بیشتر  کشور  یك  در  بی ثباتی  هرچه  شاخص  این 
ثبات سیاسی بیشتردر کشور حکم فرما باشد، حکمرانی بهتر و رفاه افراد جامعه بیشتر خواهد 

بود.
دارد.  تمرکز  بازار  با  ناسازگار  سیاست هاي  برروي   3:) RQ( مقررات  تنظیم  کیفیت 
سیاست هایی از قبیل: کنترل قیمت ها، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین هزینه 
و  تدوین  در  دولت  توانایی  تجارت خارجی.  اندازه  از  بیش  محدودیت  براي  قوانین  وضع 
)RQ ( کیفیت  را می سنجد. شاخص  بازار  اقتصادي شفاف و دوستدار  اجراي سیاست هاي 
و  شوك ها  تکانه گیر  و  کمینه کننده  همانند  می تواند  که  می سنجد  بورکراسی  استحکام  و 
و  مردم  اعتماد  افزایش  موجب  و  کند  عمل  اقتصاد  در  دولت ها  سیاستی  چرخش هاي 
حاکم  نظام  به  سرمایه گذاران  و  مردم  اعتماد  افزایش  شود4.  حاکم  نظام  به  سرمایه گذاران 
بهبود  همچنین  بیشترمی شود  سرانه  درآمد  ایجاد  و  تولید  و  سرمایه گذاری  افزایش  موجب 
فراهم  را  اجتماعی  رفاه  افزایش  امکان  درآمد  نابرابری  کاهش  با  مقرارت  تنظیم  کیفیت 

می کند.
حاکمیت قانون )RL (:5 میزان احترام عملی که دولتمردان و شهروندان یك کشور براي 
نهادهایی قائل هستند که با هدف وضع و اجراي قانون و حل اختالف ایجاد شده است. این 
از  پشتیبانی  و  قراردادها  اجرایی  ضمانت  دادگاه ها،  و  قضایی  سیستم  بی طرفی  بر  شاخص 

حقوق دارایی های فیزیکی و معنویی داللت دارد6.

1. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism.
2. کافمن وکرای، 2010.

3. Regulatory Quality.
4. موسسه توسعه خارجی، 2006.

5. Rule of Law.
6. کافمن وکرای، 2011.
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کنترل فساد )CC (:1 این شاخص بر مبارزه با کاربرد قدرت عمومی و سیاستگذاري براي 
د ارد2.  اشاره  سیاسی  نخبگان  و  نفوذ  داراي  گروههاي  برخی  شخصی  منافع  به  دستیابی 
مثال  )براي  فساد مالی  و  می شود  مشخص  سیاسی  سیستم  کاستی هاي  وسیلۀ  به  فساد  سطح 
درخواست ها براي پرداختی هاي ویژه و رشوه هاي مرتبط با پروانه هاي صادرات و واردات، 
از  از حد  بیش  پشتیبانی  مالیاتی(،  ارزیابی  یا  داخلی  شهروندان  براي  ارزي  محدودیت هاي 
منافع گروه هاي صاحب نفوذ، انتصاب هاي خویشاوندي و عدم شایسته ساالري یا گروه هاي 
تأمین مالی پنهانی و غیره را در برمی گیرد3. هر چقدر کشورها در کنترل فساد موفق تر عمل 
اصل  و  شد  خواهد  فراهم  جامعه  اعضای  برای  فرصت ها  از  برابر  بهره مندی  امکان  کنند، 
رفاه  و  موفق تر  انسانی  منابع  مدیریت  و  همچنین  و  شده  مزایا  کسب  مبنای  شایسته ساالری 

اجتماعی در جامعه بیشتر خواهد شد.

جدول 1ـ منابع آمار متغیرهای مورد استفاده در پژوهش

منبعنام متغیر

بانك جهانیرفاه اجتماعی براساس شاخص آمارتیاسن 
www.worldbank.org

) ECI( اطلس جهانی پیچیدگی اقتصادیشاخص پیچیدگی اقتصادی
/http://atlas.media.mit.edu/en

تحقیقات اقتصادی بانك فدرال رزروسرمایه انسانی
/http://fred.stlouisfed.org

شاخص های حکومتی درسراسر جهانشاخص های حکمرانی خوب
www.govindicators.org

3-2. آمار توصیفی
دوره طی  مطالعه  مورد  کشورهای  و  متغیرها  توصیفی  آمار  از  خالصه   )2( جدول   در 

است.  شده  محاسبه  دالر  برحسب  اجتماعی  رفاه  شاخص  است.  شده  ارائه   1996-2015
مطابق نتایج جدول قطر و یمن به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین شاخص رفاه اجتماعی 

1. Control of Corruption.
2. کافمن و کراي، 2009.

3. گوئل و کارهونن، 2009.
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جدول 2ـ آمار توصیفی

منبع: یافته های پژوهش
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اختصاص  به خود  این شاخص  در  را  بین 15 کشور هشتمین جایگاه  از  ایران  و  طی دوره 
پایین ترین  نیجریه  و  بیشتر  کشورها  سایر  از  اردن  اقتصادی  پیچیدگی  میانگین  داده اند.  
دهم  جایگاه  ایران  و  است  داده  اختصاص  بخود  را  دوره  اقتصادی طی  پیچیدگی  میانگین 
را در این شاخص طی دوره را در بین 15 کشور دارا است. در شاخص فالکت نیز ونزوئال 
رتبه 1، ایران رتبه 2 و بحرین بهترین جایگاه )رتبه 15( را دارد. باال بودن شاخص فالکت 
این شاخص طی دوره مورد بررسي  میانگین  بیکاری و تورم است.  باال بودن نرخ  به معنی 
برای ایران36/2 درصد است واین به معنی وضعیت نامطلوب بیکاری و تورم در ایران است. 
نشان  را  انسانی  نیروی  ذاتی و مهارت های  استعدادهای  توانایی، تحصیالت،  انسانی  سرمایه 
بخود  را  انسانی  سرمایه  در   12 رتبه  ایران  و  بدترین  یمن  و  جایگاه  بهترین  اردن  می دهد. 
اختصاص داده اند. براساس شاخص فراوانی منابع طبیعی که بیانگر درصد صادرات سوخت 
میانگین درصد صادرات سوخت   اردن کمترین  و  بیشترین  الجزایر  است،  به کل صادرات 
نسبت به کل صادرات طی دوره را داشته و در بین این گروه ایران دهمین جایگاه در این 
شاخص را طی دوره به خود اختصاص داده است. ایران بطور متوسط طی دوره 77 درصد  
از کل صادراتش، صادرات سوخت است.  شاخص حکمرانی خوب که میانگین 6 شاخص 
مورد  کشورهای  در  حکمرانی  وضعیت  بیانگر  شد  ذکر  قبل  بند  در  که   است  حکمرانی 
نیجریه   و  حکمرانی  جایگاه  بهترین  قطر  پژوهش  محاسبات  و  آمار  براساس  است.  بررسی 
بدترین جایگاه را در این شاخص دارند. جایگاه  ایران در این شاخص دهم است که چندان 

مناسب نیست و با جایگاه مطلوب فاصله بسیار دارد.

3-3. روش شناسی و تشریح مدل
فراهم  نظری  نتایج  و  تخمین  روشهای  گسترش  برای  مناسب  بسیار  محیطی  پنل  داده های 
می سازند. استفاده از داده های پنل، روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است1. 
مزیت این روش در این است که معموال روش های سنتی اقتصادسنجی برای سری های زمانی 
و داده های مقطعی، ناهمگنی های مربوط به واحد ها و گروه ها را لحاظ نمی کنند و نتایج با 
هستند  مناطقی  و  خانوارها  بنگاه ها،  مبین  واحدها  می شوند.  مواجه  بودن  تورش دار  ریسك 

1. بالتاجی، 1995.
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پنل  داده های  روش  در  ناهمگنی ها  این  هستند.  ناهمگن  ساختاری  تفاوت  بخاطر  اکثرا  که 
در نظر گرفته می شوند و برآوردهای نااریب و سازگار تولید می کنند1. از آنجا که داده هاي 
دارند،  ارتباط  قبیل واحدها، طي زمان  این  از  و  ایالت ها، کشورها  و  بنگاه ها  افراد،  به  پنل، 
داده هاي  با  تخمین  تکنیك هاي  مي شود.  کنترل  واحدها  این  در  واریانس  ناهمساني  وجود 
پنل مي توانند این ناهمساني واریانس را با متغیرهاي تکي خاص مورد مالحظه و بررسي قرار 
دهند. داده هاي پنل اطالعات بیشتر، تغییرپذیري بیشتر، هم خطي کمتر میان متغیرها، درجات 
تغییرات،  پویایي  مطالعه  جهت  همچنین  مي نماید.  ارائه  را  بیشتر  کارایي  و  بیشتر  آزادي 
مناسب تر هستند و محققین را قادر مي سازند تا مدل هاي رفتاري پیچیده تر را مطالعه کنند. 
درمدل پنل پویا متغیر وابسته، با یك دوره تاخیر به عنوان یك متغیر توضیحي در کنار سایر 
متغیرها به مدل اضافه مي شود. مدل های پنل پویا بواسطه مزایایی ازجمله: رفع مشکل خود 
ناهمساني  مشکل  رفع  مدل،  به  وقفه  با  وابسته  متغیر  اضافه شدن  دلیل  به  همبستگی سریالی 
متغیرها،  درونزایي  رفتن  بین  از  گشتاوري،  زننده هاي  تخمین  از  استفاده  دلیل  به  واریانس 
ایستا ترجیح داده  به مدل های  این مدل ها؛ نسبت  ثابت در  اثر تصادفي و  کارا بودن هر دو 
می شوند2. با توجه به متغیرهای معرفی شده، و پنل پویا بودن مدل، معادله بکار رفته جهت 

تخمین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر رفاه اجتماعی به صورت زیر است.
 )12(
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بيانگر لگاريتم طبيعي هر يك از  Lحرف  .لگاريتمي است تمام ل@@ل يك م@@اين م
ه @@هن@@نشان ���وره و @@بيانگر  tبيانگر كشور و  i له@@ر اين معا@@متغيرهاست. 

  .استجزء خطا 
  
له و تجزيه و تحليل نتايج تخمين@@معا@@برآور. 5
هاي سري زماني ه@@ا@@ر @@بررسي ايستايي متغيرها ، ل@@ر تجزيه و تحليل م@@ 

ر @@ضروري است. كاذبرگرسيونمنظور جلوگيري از بروز مشكلهاي پنل بهه@@ا@@و 
تعميم فولريكي@@-فيشر، )IPS(1شينوپسران، ايمهايهاي پنل از آزمونل@@م

. اين سه آزمون مهمترين @@شوه مي@@) استفاPP(3فلپس پرون -و فيشر، )ADF(2يافته
ها ر اين آزمون@@. @@باشنهاي پنل ميه@@ا@@ر @@ @@هاي ريشه واحآزمون
ريشه@@وجوياناايستايي ��فرضيه  @@بررسي ايستايي مشابه است و با ر @@رون
 @@ل برآور@@از انجايي كه م  .)5139شيرين بخش،(@@شومي@@رامتغيره @@واح
بر حسب لگاريتم  هااست آزمون ايستايي و ساير آزمون ل تمام لگاريتمي@@يك م ه@@ش

متغيرها  @@كنيمي @@) مشاه1(ول@@ر ج@@همانطور كه  .ه است@@متغيرها انجام ش
ي مي متغيرها بجز سرمايه انساني طگيري تماه و با يك مرتبه تفاضل@@ر سطح ايستا نبو@@
، پس از بررسي ايستايي متغيرها .@@انه@@ايستا ش 2015-1996ره زمانيو@@

م @@و ع ت اقتصاي متغيرها@@م@@ي روابط بلنپنلي براي بررس (همگرايي)انباشتگيهم
انباشتگي براي بررسي هم .@@گيرآزمون قرار مي @@موررگرسيون كاذب،  @@وجو

و آزمون 5روني @@آزمون پ، 4ين آزمون ازجمله: آزمون كائو@@پنل چنهاي ه@@ا@@
ر پژوهش حاضر از آزمون كائو @@ .)5139(شيرين بخش، @@ار@@ @@وجو6فيشر 
 @@ا@@ن تع@@بو @@ليل زيا@@روني به @@ه است؛ آزمون پ@@ه ش@@استفا

1 K. Im, H. Pesaran and Y. Shin 
2 Fisher - Augmented Deyki Fuller 
3 Fisher -Phillips Perron 
4 Kao 
5 Pedroni 
6 Fisher 
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1 K. Im, H. Pesaran and Y. Shin 
2 Fisher - Augmented Deyki Fuller 
3 Fisher -Phillips Perron 
4 Kao 
5 Pedroni 
6 Fisher 

از  یك  هر  طبیعی  لگاریتم  بیانگر   L حرف  است.  لگاریتمی  تمام  مدل  یك  مدل  این 
متغیرهاست. در این معادله i بیانگر کشور و t بیانگر دوره و εit نشان دهنده جزء خطا است.

4. برآوردمعادله و تجزیه و تحلیل نتایج تخمین

پنل  داده هاي  و  زماني  داده هاي سري  در  متغیرها  ایستایی  بررسی  مدل،  تحلیل  و  تجزیه  در 
از  پنل  مدل های  در  است.  ضروری  کاذب  رگرسیون  مشکل  بروز  از  جلوگیری  به منظور 

1. بالتاجی و لوین، 1992.
2. گرین، 2000.
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فیشر-  و   ،)ADF ( تعمیم یافته2  فولر  دیکي  فیشر-   ،) IPS( شین1  و  پسران  ایم،  آزمون های  
در  واحد  ریشه  آزمون هاي  مهمترین  آزمون  سه  این  می شود.  استفاده   ) PP( پرون3  فیلیپس 
 H0 داده هاي پنل مي باشند. در این آزمون ها روند بررسي ایستایي مشابه است و با رد فرضیه
ناایستایي یا وجود ریشه واحد متغیرها رد مي شود4. از انجایی که مدل برآورد شده یك مدل 
تمام لگاریتمی است آزمون ایستایی و سایر آزمون ها بر حسب لگاریتم متغیرها انجام شده 
است. همانطور که در جدول )3( مشاهد می کنید متغیرها در سطح ایستا نبوده و با یك مرتبه 
تفاضل گیری تمامی متغیرها بجز سرمایه انسانی طی دوره 2015-1996 ایستا شده اند. پس از 
بررسی ایستایی متغیرها، هم انباشتگی )همگرایی( پنلی برای بررسی روابط بلند مدت اقتصادی 
متغیرها و عدم وجود رگرسیون کاذب، مورد آزمون قرار می گیرد. برای بررسی هم انباشتگی 
پنل چندین آزمون ازجمله: آزمون کائو5، آزمون پدرونی6 و آزمون فیشر7 وجود  داده های 
دارد8. در پژوهش حاضر از آزمون کائو استفاده شده است؛ آزمون پدرونی به دلیل زیاد بودن 
تعداد متغیرهای مدل و آزمون فیشر به علت ناکافی بودن داده ها امکان پذیر نمی باشد. در این 
میانگین 6 شاخص  اثر  این پژوهش  آزمون، فرضیه صفر عدم وجود هم انباشتگی است. در 
حکمرانی به عنوان متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر کنترلی در حالت اول و اثر هر کدام 
از اجزاي شش گانه شاخص حکمرانی در حالت دوم تا هفتم بر رفاه اجتماعی برآورد شده 
است. مطابق نتایج جدول )2( فرضیه صفر رد شده و بین متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد. 

در این صورت رگرسیون برآوردی کاذب نیست.

1. K. Im, H. Pesaran and Y. Shin.
2. Fisher - Augmented Deyki Fuller.
3. Fisher -Phillips Perron.

4. شیرین بخش، 1395.
5. Kao.
6. Pedroni.
7. Fisher.

8. شیرین بخش، 1395.
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جدول 3- نتایج آزمون ریشه واحد

نام آزمون

  نام متغیر

آزمون ریشه واحد با تفاضل مرتبه اولآزمون ریشه واحد در سطح

فیشیر-فیلپس 
پرون

فیشیر-
دیکی فولر 
تعمیم یافته

ایم  ، پسران، 
شین

فیشیر-
فیلپس-
پرون

فیشیر-
دیکی فولر 
تعمیم یافته

ایم، پسران، 
شین

شاخص رفاه 
اجتماعی

-1/92
)0/97(

26/25
)0/66(

25/01
)0/72(

-4/81
)0/00(

74/93
)0/00(

143/07
)0/00(

شاخص پیچیدگی 
اقتصادی

-4/38
)0/00(

81/57
)0/00(

89/13
)0/00(

-11/68
)0/00(

175/27
)0/00(

441/11
)0/00(

1/25-شاخص فالکت
)0/10(

51/54
)0/07(

84/38
)0/00(

-9/17
)0/00(

140/91
)0/00(

778/58
)0/00(

1/28سرمایه انسانی
)0/89(

28/31
)0/55(

91/03
)0/00(

-0/12
)0/45(

31/80
)0/37(

39/20
0/12

فراوانی منابع 
طبیعی

-0/18
)0/42(

35/57
)0/22(

58/08
)0/00(

-9/19
)0/00(

140/06
)0/00(

611/19
)0/00(

شاخص 
حکمرانی خوب

-0/62
)0/26(

32/88
)0/32(

41/41
)0/08(

-6/19
)0/00(

94/39
)0/00(

236/49
)0/00(

حق اظهارنظر 
و پاسخگویی

-0/95
)0/17(

36/89
)0/18(

27/70
)0/58(

-9/51
)0/00(

114/96
)0/00(

241/21
)0/00(

کارایی و اثر-
بخشی دولت

2/19
)0/98(

23/74
)0/78(

29/83
)0/47(

-7/58
)0/00(

115/79
)0/00(

521/34
)0/00(

ثبات سیاسی و 
عدم خشونت

-3/71
)0/00(

197/97
)0/00(

35/67
)0/21(

-8/31
)0/00(

128/43
)0/00(

453/57
)0/00(

کیفیت تنظیم 
مقرارت

-2/51
)0/00(

56/96
)0/00(

43/68
)0/05(

-6/09
)0/00(

94/35
)0/00(

341/98
)0/00(

0/58حاکمیت قانون
)0/71(

36/42
)0/19(

38/98
)0/12(

-6/01
)0/00(

98/61
)0/00(

122/71
)0/00(

0/67کنترل فساد
)0/74(

26/88
)0/62(

34/21
)0/27(

-5/82
)0/00(

89/44
)0/00(

367/21
)0/00(

منبع: یافته های پژوهش
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جدول 4- نتایج آزمون هم انباشتگی کائو

حالت آمارهنام کشورها
اول

حالت 
دوم

حالت 
سوم

حالت 
چهارم

حالت 
پنجم

حالت 
ششم

حالت 
هفتم

1/92-درحال توسعه
)0/97(

9/52
)0/00(

9/30
)0/00(

9/01
)0/00(

8/73
)0/00(

9/34
)0/00(

9/30
)0/00(

9/12
)0/00(

منبع: یافته های پژوهش

برآورد  در  گام  اولین  زمان،  طول  در  متغیرها  هم انباشتگی  و  ایستایی  بررسی  از  بعد 
عبارت  به  مي باشد.  اقتصادسنجي  مدل  بر  شده  وارد  قیود  نمودن  تعیین  دیتا  پانل  مدل هاي 
دیگر، نخست باید مشخص کنیم رابطه رگرسیوني در نمونه مورد بررسي داراي عرض از 
مبدأهاي ناهمگن و شیب همگن است. )لزوم استفاده از مدل داده هاي پنل( یا اینکه فرضیه 
عرض از مبدأهاي مشترك و شیب مشترك در بین مقاطع )لزوم استفاده از مدل داده هاي 
 F تلفیقي( پذیرفته مي شود. براي آزمون معني دار بودن روش داده هاي پنل از آماره آزمون
در   H0 فرضیه  است.  زیر  به صورت  می باشد  آزمون  مورد  فرضیه که  استفاده می شود.  لیمر 
 H1 این آزمون قابلیت تخمین مدل به صورت داده های تلفیقی می باشد و فرضیه مقابل یعنی

قابلیت تخمین مدل به صورت داده هاي پنل است
بر اساس این آزمون ابتدا مدل را به صورت مقید و در حالت کلي با عرض از مبدأهاي 
 1) RRSS( مشترك و شیب هاي مشترك برآورد نموده و مجموع مجذورات پسماندهاي مقید
با فرض عرض از مبدأهاي ناهمگن  نامقید و  را محاسبه می کنیم. سپس مدل را به صورت 
نامقید  پسماند  مجذورات  مجموع  و  مي زنیم  تخمین  مشترك  شیب هاي  و  مقاطع  بین  در 
 F با مقدار  براساس رابطه )5( محاسبه گردید و   F به دست می آوریم. آزمون  )URSS (2 را 

جدول مقایسه می شود. 

27

 Fآوريم. آزمون ست مي@@را ب )1URSS @@نامقي@@پسمانمجذوراتمجموعو
. @@شوول مقايسه مي@@ج Fار @@و با مق @@ي@@) محاسبه گر5براساس رابطه (

  

F = (���������)�(���)
�����(������) 	~F�(N − 1), (NT − N − K�	 )13(  

-N). استه مقطع @@نماين Nو استتوضيحيمتغيرهايه@@نه@@شانن Kرآن @@كه 

نيز (NT-N-K) .@@ه@@ميرا نشان  @@ل مقي@@رم@@ @@قيو @@ا@@تع (1
 Fار @@ر صورتي كه مق@@. است@@مقيغيرل@@مي@@آزارجه@@بيانگر

ي مشخص @@رجات آزا@@ول با @@ج F) از 13ر رابطه (@@ه @@محاسبه ش
مبني بر همگني مقاطع و عرض از  ��فرضيه  @@ر باشول بزرگت@@ر ج@@ه @@ش
بايستيميوه@@شپذيرفته. لذا اثرات ثابت گروه@@شومي @@اهاي يكسان ر@@مب

توان ازمينتيجهر@@.@@نمولحاظ@@برآورر@@رامختلفأهاي@@مبازعرض
ه مطابق نتيج .)1394 (سوري،@@كره@@استفا@@برآورجهتيتا@@پنل روش

لذا فرضيه صفر مبني بر قابليت  .است %05كمتر از  Fآماره  ) باتوجه به اينكه احتمال3ول (@@ج
به  ل@@و الزم است م @@شوهاي تلفيقي پذيرفته نميه@@ا@@ل بصورت @@تخمين م

   .@@شو @@هاي پنل برآوره@@ا@@روش 
  

  نلپهايه@@ا@@صورتبهل@@متخمينقابليتآزموننتايج ): 3ول (@@ج
حالت   آماره  نوع كشورها

  اول
حالت 
و@@

  م

حالت 
  سوم

حالت 
  چهارم

حالت 
  پنجم

حالت 
  ششم

حالت 
  هفتم

ترحال@@
  وسعه

F-Statistic 
(Prob)   

83/27

)00/0(  
19/30

)00/0(  
22/30

)00/0(  
19/26

)00/0(  
96/28

)00/0(  
20/30

)00/0(  
60/25

)00/0(  
  هاي پژوهشمنبع: يافته

  

ازتواننمييگر@@با وقفهوابستهمتغيرن@@شاضافهواسطهبهپوياهايل@@مر@@ 
اقل مربعات @@)، ح2OLSمعمولي (مربعات لاق@@ح@@ماننتخمين معمولهايروش

1Un Restrict Residual Sum Squares  
2 Ordinary least squares 

 )13(
تعداد   (N-1) است.  مقطع  نماینده   N و  است  توضیحي  متغیرهاي  نشان دهنده   K درآن  که 
قیود درمدل مقید را نشان  می دهد. )NT-N-K ( نیز بیانگر درجه آزادي مدل غیر مقید است. 

1. Restrict Residual Sum Squares
2. Un Restrict Residual Sum Squares
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در صورتی که مقدار F محاسبه شده در رابطه )13( از F جدول با درجات آزادی مشخص 
شده در جدول بزرگتر باشد فرضیه H0 مبنی بر همگنی مقاطع و عرض از مبداهای یکسان 
رد می شود. لذا اثرات ثابت گروه پذیرفته شده و مي بایستي عرض از مبدأهاي مختلف را در 
برآورد لحاظ نمود. در نتیجه مي توان از روش پنل دیتا جهت برآورد استفاده کرد1. مطابق 
نتیجه جدول )5( باتوجه به اینکه احتمال آماره F کمتر از 05% است. لذا فرضیه صفر مبنی 
بر قابلیت تخمین مدل به صورت داده های تلفیقی پذیرفته نمی شود و الزم است مدل به روش 

داده های پنل برآورد شود.

جدول 5ـ نتایج آزمون قابلیت تخمین مدل به صورت داده هاي پنل

حالت آمارهنام کشورها
اول

حالت 
دوم

حالت 
سوم

حالت 
چهارم

حالت 
پنجم

حالت 
ششم

حالت 
هفتم

درحال توسعه
-1/92
)0/97(

9/52
)0/00(

9/30
)0/00(

9/01
)0/00(

8/73
)0/00(

9/34
)0/00(

9/30
)0/00(

9/12
)0/00(

منبع: یافته های پژوهش

در مدل هاي پویا به واسطه اضافه شدن متغیر وابسته با وقفه دیگر نمي توان از روش هاي 
مجازی  متغیر  مربعات  حداقل   2،) OLS( معمولي  مربعات  حداقل   مانند  معمول  تخمین 
متغیر  با  اخالل  جزء  زیرا  نمود.  استفاده   4) GLS( یافته  تعمیم  مربعات  حداقل  و   3) LSDV(
وابسته با وقفه همبستگي پیدا مي کنند، از این رو نتایج تخمین دچار تورش مي شود. آرالنو 
این که مشکل همبستگي  بر  ابداع کردند که عالوه  زننده اي  باند در سال 1998 تخمین  و 
متغیر مستقل با اجزاء اخالل را رفع مي کرد، درونزایي متغیرها و ناهمساني واریانس مدل را 
هم نیز رفع مي کرد. و در هر دو حالت اثرات ثابت و تصادفي نیز کارا بود. از این رو دیگر 
 ) GMM( نیازي به آزمون هاسمن نبود. این برآوردگر تحت عنوان گشتاورهای تعمیم یافته
معرفی شد5. این پژوهش با مدل پیشنهادی ارائه شده توسط بلوندل و باند به تخمین مدل با 

1. سوری، 1394.
2. Ordinary Least Squares.
3. Last Squares Dummy Variabl.
4. Generalized Least Squares.

5. علی سوری، 1394.
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استفاده از روش برآوردگر پویایی روش گشتاوردهای تعمیم یافته )GMM ( پرداخته است.
درحال توسعه  در کشورهای   )6( در جدول  مدل  برآورد  از  یافته های حاصل  براساس   
پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است که بر خالف انتظار 
سن  آمارتیا  شاخص  از  پژوهش  این  در  اجتماعی  رفاه  محاسبه  برای  که  آنجایی  از  است. 
تحلیل  مطابق  می آید  به دست  جینی  ضریب  و  سرانه  درآمد  ترکیب  از  که  شده  استفاده 
قابل  اجتماعی  رفاه  بر  اقتصادی  پیچیدگی  منفی  تأثیر  آماری ضریب جینی و درآمد سرانه 
ضریب  )پیرسون(  صفر  مرتبه  همبستگی  ضریب  توصیفی  آمار  تحلیل  طبق  است.  توجیه 
به  است.  و0/12-  ترتیب0/0،21/35  به  پیچیدگی  با  اجتماعی  رفاه  و  سرانه  درآمد  جینی، 
این معنا که با افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد و درآمد سرانه افزایش یافته اند و 
درمجموع رفاه اجتماعی کاهش داشته است. در حقیقت شدت افزایش ضریب جینی در پی 
افزایش پیچیدگی اقتصادی بیشتر از افزایش درآمد سرانه در کشورهای درحال توسعه بوده 
بیان  به  است و به همین دلیل درمجموع رفاه اجتماعی در این کشورها کاهش یافته است. 
منابع طبیعی و حاکمیت  فراوانی  از جمله  به دالیل مختلف  دیگر کشورهای درحال توسعه 
نامتعادلی  درآمد  توزیع  ابتدا  از  و...  اجتماعی  نابرابری  اقتصادی،  فساد  وجود  نامطلوب، 
اجتماعی،  فرهنگی،  جمله  از  دیگری  نابرابری های  درآمد،  نابرابری  بر  عالوه  داشته اند. 
جنسیتی و... در این جوامع وجود دارد و درمجموع این نابرابری ها منجر به ایجاد رانت برای 
گروه خاصی می شوند. به همین دلیل اگر رشدی در این اقتصادها رخ دهد منجر به توزیع 
متعادل درآمد نمی شود. زیرا منافع ناشی از رشد در انحصار این قشر خاص متمرکز است. 
بنابراین می توان گفت وقتی این اقتصادها پیچیده تر می شوند چون دارایی ها و فرایند تولید 
در انحصار گروهی از افراد جامعه است منافع ناشی از افزایش پیچیدگی اقتصادی به افزایش 
درآمد و دارایی برای این گروه خاص منجر می شود. در واقع در این فرایند هم پیچیدگی 
اقتصادی افزایش می یابد و هم نابرابری درآمد افزایش می یابد و درمجموع افزایش همزمان 
پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمد، کاهش رفاه اجتماعی را درکشورهای درحال توسعه 
به دنبال داشته است. یافته های این پژوهش نتیجه مطالعه هارتمن و همکاران )2015( که تأثیر 

مثبت پیچیدگی اقتصادی بر بهبودتوزیع درآمد را بیان می کند را رد می کند.
 مطابق نتایج جدول )6( شاخص فالکت کشورهای درحال توسعه تأثیر منفی و معناداری 
بر رفاه اجتماعی داشته است. به این معنا که با افزایش شاخص فالکت، رفاه اجتماعی این 
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نرخ  و  تورم  نرخ  جمع  حاصل  فالکت  شاخص  که  آنجایی  از  می یابد.  کاهش  کشورها 
بیکاری است، هرچه نرخ تورم و نرخ بیکاری بیشتر باشد رفاه اجتماعی کمتر است.

مطابق نتایج جدول )6( سرمایه انسانی بر رفاه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری داشته است 
به این معنی که با افزایش میزان شاخص سرمایه انسانی، رفاه اجتماعی افراد جامعه افزایش 
و  قابلیت ها  افزایش  و  کار  نیروی  تخصص  و  مهارت  سطح  بیانگر  انسانی  سرمایه  می یابد. 
بهبود  و  تولید  کیفیت  ارتقای  از طریق  انسانی  بهبود سرمایه  است.  انسانی  نیروی  بهره وری 
ظرفیت های تولید، افزایش تولید و درآمد و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.

مطابق نتایج برآورد در جدول )6( فراوانی منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه تأثیر 
منفی و معناداری داشته است. تأثیر منفی فراوانی منابع طبیعی بر رفاه اجتماعی در کشورهای 
درحال توسعه بیانگر مدیریت نادرست درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی است. به بیانی 
دیگر تخصیص نادرست درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی و تمرکز این درآمدها در 
دست گروه خاصی و رانت های ایجاد شده ناشی از آن، توزیع درآمد را نامتعادل تر کرده 
و رفاه اجتماعی را کاهش داده است. نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه مطالعه ساراف و جیونی 
)2001( و مرادی )2006( که تأثیر مثبت وفور منابع طبیعی بر رشد و بهبود توزیع درآمد را 
نشان دادند را رد می کند و نتیجه مطالعه جرجرزاده و اقبالی )1384( تأثیر مثبت وفور منابع 

طبیعی بر نابرابری درآمد در ایران را نشان دادند. را تایید می کند.
 مطابق نتایج جدول )6( شاخص حکمرانی خوب در کشورهای درحال توسعه تأثیر مثبت 
و معناداری بر رفاه اجتماعی دارد. نتایج این مطالعه همسو با نتیجه مطالعه چانگ و کرادستین 
)2004(، شاه  آبادی و ساری گل )1393( است که بهبود شاخص حکمرانی خوب کاهش 
نابرابری درآمد را به دنبال داشته است. در این پژوهش اثر هریك از شش شاخص حکمرانی 
بر رفاه اجتماعی در  شش حالت جداگانه برآورد شده است. مطابق نتایج برآورد حالت دوم 
حق اظهارنظر و پاسخگویی طی دوره 2015-1996 تأثیر منفی و معناداری بر رفاه اجتماعی 
منفی، تخریب  تأثیر  این  دلیل  در کشورهای درحال توسعه داشته است. طبق تحلیل آمارها 
نتایج  مطابق  است.  بوده  کشورها  این  در  دوره  طی  پاسخگویی  و  اظهارنظر  حق  شاخص 
فقدان خشونت در کشورهای درحال توسعه، در سطح  و  ثبات سیاسی  برآورد حالت سوم 
معناداری90 درصد تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی دارد. ضریب این شاخص 0/06 
تأثیر مثبت و معناداری  اثربخشی دولت  نتایج برآورد مدل4 کارایی و  درصد است. مطابق 
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پنجم  حالت  برآورد  نتایج  طبق  است.   0/06 متغیر  این  ضریب  و  داشته  اجتماعی  رفاه  بر 
بر رفاه اجتماعی است، ضریب  این شاخص  تأثیر مثبت و معنادار  قانون و مقررات  کیفیت 
کشورهای  در  قانون  حاکمیت  ششم  حالت  برآورد  نتایج  مطابق  است.   0/13 شاخص  این 
درحال توسعه حاکمیت قانون در سطح معناداری 90 درصد تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه 
اجتماعی دارد. ضریب تاثیرگذاری حاکمیت قانون در کشورهای درحال توسعه0/04 است. 
سطح  در  فساد  کنترل  درحال توسعه  کشورهای  در  هفتم  حالت  در  برآورد  نتایج  مطابق 
معناداری90 درصد تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی دارد. ضریب تأثیر کنترل فساد 
در کشورهای  مقایسه شاخص های حکمرانی  در  است.   0/03 درحال توسعه  در کشورهای 
ثبات  و  داشته،  اجتماعی  رفاه  بر  را  تأثیر  بیشترین  مقرارت  و  قانون  کیفیت  درحال توسعه، 
سیاسی و عدم خشونت، حاکمیت قانون و کارایی و اثر بخشی دولت تقریبا به یك اندازه و 

شاخص کنترل فساد در مرتبه پایین تر افزایش رفاه را به دنبال داشته اند.
در تخمین مدل برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده 
است. در این آزمون فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزا اخالل است. مقدار 
 0/05 از  بیشتر  درحال توسعه  کشورهای  برای  حالت   7 در  سارگان  آزمون  آماره  احتمال 
است. نتیجه اینکه فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل را نمی توان رد 
کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ابزارهای مورد استفاده برای تخمین مدل کشورهای 

درحال توسعه از اعتبار الزم برخوردار است.

 جدول 6ـ نتایج تخمین مدل برای کشورهای عضو درحال توسعه
GMM طی دوره 2015-1996 به روش

حالت 
 نام متغیر

حالت 
اول

حالت 
دوم

حالت 
سوم

حالت 
چهارم

حالت 
پنجم

حالت 
ششم

حالت 
هفتم

متغیر وابسته با 
وقفه

0/81***
]12/32[

0/71***
]7/83[

0/75***
]13/86[

0/71***
]5/84[

0/77***
]11/57[

0/80***
]11/37[

0/69***
]3/76[

 پیچیدگی 
اقتصاد

-0/2***
]-4/81[

-0/22***
]-3/02[

-0/21***
]-3/78[

-0/16***
]-2/18[

-0/17***
]-2/50[

-0/19***
]-2/72[

-0/18***
]-3/36[

شاخص فالکت
-0/74***

]-4/74[
-0/64***

]-2/11[
-0/74***

]-2/98[
-0/75***

]-1/98[
-0/88***

]-5/71[
-0/79***

]-5/19[
-0/64***

]-1/98[
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حالت 
 نام متغیر

حالت 
اول

حالت 
دوم

حالت 
سوم

حالت 
چهارم

حالت 
پنجم

حالت 
ششم

حالت 
هفتم

سرمایه انسانی
0/28*
]1/96[

0/22***
]3/34[

0/35***
]3/85[

0/49***
]3/06[

0/21***
]2/24[

0/14***
]2/01[

0/40***
]2/03[

فراوانی منابع 
طبیعی

-0/01*
]-1/95[

-0/01***
]-5/29[

-0/005***
]-2/23[

-0/01*
]-1/91[

-0/01*
]-1/91[

-0/01
]-0/83[

-0/01*
]-1/86[

حکمرانی خوب
0/06***

]2/61[------------------------

حق اظهارنظر و 
***0/04-----پاسخگوی

-2/26--------------------

ثبات سیاسی و 
***0/06--------فقدان خشونت

]3/21[----------------

کارایی و 
***0/06------------اثربخشی دولت

]2/67[------------

کیفیت قانون 
***0/13----------------ومقرارت

]2/96[--------

***0/04--------------------حاکمیت قانون
]2/24[----

**0/03------------------------کنترل فساد
]2/67[

آماره سارگان
11/23
)0/33(

10/40
)0/31(

12/14
)0/27(

6/60
)0/67(

8/27
)0/50(

10/68
)0/29(

9/95
)0/35(

270270270270270270270تعداد مشاهدات

15151515151515تعداد کشورها

Eviews منبع: یافته مای پژوهش با استفاده از نرم افزار

اعداد داخل کروشه بیانگر آماره t-statisic است.

ضریب برآورد شده که دارای نشانه های ***، ** و * هستند به ترتیب بیانگر سطح معناداری 1% ، 5% و 10% است
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نتیجه گیری و پیشنهادها

رفاه اجتماعی افراد در جوامع تحت تأثیر سطح درآمد و چگونگی توزیع درآمد است توزیع 
نابرابر درآمد کاهش رفاه اجتماعی را به همراه دارد. در عصر حاضر یکی از عوامل مهم و 
تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی میزان دانش و کاربرد آن در تولید کاال و تنوع کاالهای تولیدی 
است. شاخص پیچیدگی اقتصادی میزان دانش بکار رفته در ساختار تولیدی و اقتصادی یك 
کشور را اندازه گیری می کند. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر رفاه 
اجتماعی در کشورهای درحال توسعه براساس روش پنل دیتا طی دوره 2015-1996 است. 
به دست  آمارتیاسن  شاخص  براساس  که  است  اجتماعی  رفاه  پژوهش  این  در  وابسته  متغیر 
شاخص  شامل:  کنترلی  متغیرهای  و  اقتصادی  پیچیدگی  شاخص  مستقل  متغیر  است.  آمده 
همچنین  است.  خوب  حکمرانی  شاخص  و  طبیعی  منابع  فراوانی  انسانی،  سرمایه  فالکت، 
تأثیر 6 زیر شاخص حکمرانی که شامل: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان 
خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد 
بر رفاه اجتماعی در هر دو گروه کشورها در در حالت دو تا هفت مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج پژوهش حاکی از این است که پیچیدگی اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای 
درحال توسعه تأثیر منفی و معناداری داشته است. از اینرو فرضیه پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر 
بر رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه رد می شود. مطابق  اقتصادی  پیچیدگی  مثبت 
نتایج این پژوهش پیچیده تر شدن اقتصاد کشورهای درحال توسعه علی رغم افزایش درآمد 
)افزایش  درآمد  توزیع  شدن  نامتعادل تر  اثر  و  است.  نامتعادل ترشده  درآمد  توزیع  سرانه، 
ضریب جینی( بر افزایش درآمد سرانه غالب بوده و درمجموع کاهش رفاه اجتماعی را به 
متغیر کنترلی در کشورهای درحال توسعه  به عنوان  منابع طبیعی  فراوانی  دنبال داشته است. 
فقدان  از  ناشی  می تواند  امر  این  و  است  داشته  اجتماعی  رفاه  بر  معناداری  و  منفی  تأثیر 
مدیریت علمی و تخصیص نامناسب منافع و درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در کشورهای 
درحال توسعه باشد. شاخص فالکت تأثیر منفی و معنادار و سرمایه انسانی و حکمرانی خوب 

تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی در این کشورها داشته است. 
از ماحصل مطالب ذکر شده در بخش های پیشین می توان پیشنهادات زیر را جهت بهبود 

رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه ارائه داد.
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از آنجایی که رفاه اجتماعی در پژوهش حاضر برحسب شاخص سن که از ترکیب درآمد   -
افزایش  با  پیچیدگی  افزایش  نتایج  حسب  بر  و  می آید  به دست  جینی  ضریب  و  سرانه 
اجتماعی  رفاه  افزایش  جهت  می شود  پیشنهاد  است  بوده  همراه  داخلی  ناخالص  تولید 
در این کشورها، افزایش پیچیدگی اقتصاد از طریق تولید محور شدن مواد آموزشی و 
دانش بنیان شدن تولید مورد توجه قرارگیرد. و با ارائه آموزش به تولیدکنندگان جهت 
کاربردی کردن دانش در فرایند تولید، اعطای امتیاز و معافیت مالیاتی به تولیدکنندگان 
محصوالت پیچیده انگیزه پیچیده تر شدن اقتصاد فراهم شود. که این امر بر اساس نتایج 
مطالعه حاضر از طریق افرایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش رفاه اجتماعی بر 

حسب شاخص سن می شود.
بر رفاه  اقتصادی  پیچیدگی  تاثیر منفی  بر  مبنی  نتایج مطالعه حاضر  با  با توجه  -  همچنین 
بر رفاه  اقتصادی  اثر منفی پیچیدگی  با تجزیه شاخص سن، مشخص شد که  اجتماعی، 
رفاه  افزایش  به  منظور  لذا  است  بوده  درآمد  توزیع  شدن  نامتعادل تر  به دلیل  اجتماعی 
پیشنهاد  این کشورها،  بر رفاه اجتماعی در  اقتصادی  پیچیدگی  تاثیرگذاری  اجتماعی و 
می شود از سیاست های باز توزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری درآمد و جلوگیری 

از عدم تمرکز دارایی و سرمایه در دست قشر خاصی استفاده شود.
کاهش  جهت  سیاست ها  تاثیرگذارترین  و  مهمترین  از  حکمرانی  شاخص های  بهبود   -
نابرابری درآمد و بهبود توزیع درآمد است. به منظور بهبود حق اظهار نظر و پاسخگویی 
فضایی  و همچنین گسترش  ایجاد گردد.  سیاسی  و  مدنی  آزادی های  باز جهت  فضای 
قضایی و ایجاد دادگاه های مختص فعالیت های اقتصادی جهت کنترل کارایی دولت و 

کنترل فساد و افزایش کیفیت قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد.
طبیعی،  منابع  فراوانی  از  ناشی  درآمدهای  تخصیص  جهت  مناسب  راهکارهای  اتخاذ   -
ازجمله ایجاد صندوق های توسعه جهت هزینه کردن این ثروت ها و انجام سرمایه گذاری 
بلندمدت بخشی از این درآمد در زیرساخت های تولیدی به منظور ایجاد ساختار مولد و 
نوآورانه جهت افزایش پیچیدگی اقتصاد و تولید کاالهای پیچیده و صادرات این کاالها  
منجر به افزایش قدرت رقابت پذیری در عرصه بین المللی و عدم اتکا به صادرات منابع 

نفتی می شود. 
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