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چکیده
امروزه یکی از هدفهای اصلی سیاستگذاران ،ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه استت و
یکی از شاخصهای اصلی سنجش پیشرفت کشورها ،شاخص رفاه آن کشور میباشد .شاخص رفاه تابعی از
متغیرهای مختلفی در طول زمان است که توسط محققان و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه لگتاتیو اراهته
گردیده است .تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از مدل الجیت ترتیبی و بتا توجته بته رتبتهبنتدی کشتورها
توسط مؤسسه لگاتیو به چهار گروه کشورهای با رفاه پایین ،رفاه پایینتر از متوسط ،رفاه باالتر از متوسط و
رفاه باال ،به بررسی اثرات متغیرهای موردنظر بر شاخص رفاه برای ستال  2015بپتردازد .متغیتر وابستته ستطح
رفاه کشورها است که در چهار گروه مورداشاره مطابق با تقسیمبندی مؤسسه لگاتیو  ،برای  142کشور اراهه
شده است .متغیرهای توضیحی منتخب نیز شامل زیر شاخصهای اقتصادی ،کارآفرینی ،حکومت ،آموزش،
سالمت و سرمایههای اجتماعی میباشد .نتایج تحقیق با توجه به تأیید شدن آزمتون رگرستیونهتای متوازی
نشان داد که تمامی متغیرها بهجز زیتر شتاخص آمتوزش ،اثتر مثبتت و معنتیداری بتر شتاخص رفتاه دارنتد.
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همچنین مقدار اثر نهایی در زیر شاخص ستالمت دارای بیشتترین مقتدار استت و نشتان متیدهتد کته توجته
کشورها به این زیر شاخص ،جهت افزایش رفاه کلی یک جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
کلیدواژهها :رفاه ،شاخص لگاتیو  ،الجیت ترتیبی.

مقدمه

اگرچه امروزه تولید ناخالص داخلی ( )GDPبهطور گستردهای برای ارزیابی پیشترفت کشتورها
به کار گرفته میشود ،امتا بستیاری از پژوهشتگران و رهبتران سیاستی GDP ،را شتاخص مناستب و
کاملی برای ارزیابی رفاه کشورها نمیدانند ( .)Mohammadi, 2010درواقع بتا توجته بته گذشتت
زمان و مشخص شدن نقایص سادهسازی بیشازحد در این شتاخص ( ،)GDPتمایتل بته استتفاده از
شاخصهای کاملتری که متغیرهایی مانند آموزش ،سالمت ،امنیت و رضایتمنتدی را نیتز متدنظر
قرار دهد بیشتر شده است .رفاه نیز یکی از مباحث اقتصادی -اجتماعی است که از دیربتاز در متتون
اقتصتتادی موردتوجتته قرارگرفتتته استتت ( )Baskha & Shagagi Shahri, 2012و بتتا پیتتدایش و
گسترش سازمانها ،نهادها ،مؤسسات دولتی و غیردولتی ابعاد گستردهتری به خود گرفته و بهعنتوان
شاخصی از توسعه به شمار میرود ( .)Friedlander & Apte, 1982البته امروزه با توجه به وستعت
ال بتا معتانی خوشتبختی،
دامنه کلمه رفاه ،ممکن استت افتراد درو واحتدی از آن نداشتته و معمتو م
شادی ،سالمتی ،موفقیت و کامیتابی استتنبام متیشتود ( Pigou (1950) .)Greve ,2008عناصتر و
اصول رفاه را در ارتبام با یکدیگر و تنها راه اندازهگیری رفاه را پول میداند Panich (2007) .نیتز
ثروت را بهخودیخود هدف رفاه نمیداند بلکه ابزاری میداند که در آن ،هدف رسیدن به منتافعی
است که دربردارنده رفاه میباشد .امروزه ارگانهای بینالمللی چتون ستازمان ملتل متحتد و بانتک
جهانی نیز توجه زیادی به شاخصهای ترکیبی همچون شاخص توسعه انسانی 1دارند و برخی حتتی
آن را به عنوان شاخص رفاه اجتماعی به کار میبرند .لزو تأمین رفاه جامعه نیز از سوی حکومت و
دولت از زوایای مختلفتی همچتون اقتصتادی ،اجتمتاعی ،فرهنگتی و حقتوقی حتاهز اهمیتت استت.
درواقع میتوان گفت که نقش حکومت و دولت بر رفاه جامعه ،مثبت میباشد و هرستاله دولتتهتا
________________________________________________________________
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برای ایجاد و دستیابی به رفاه عمومی باالتر در جامعه نیتز ،هزینتههتای زیتادی متیپردازنتد Prekt,

) .)2011امروزه ،ضعفهتای موجتود در شتاخصهتایی چتون درآمتد سترانه و رشتد اقتصتادی در
مشخص نمودن رفاه جامعه ،توجه اقتصاددانان را به شاخصهتای معتبرتتری معطتوف ستاخته استت
(.)Baskha & Shagagi Shahri, 2012
مؤسسه لگاتیو در سال  ،2007با به دست آوردن شاخص رفاه لگاتیو  1تالش کترده استت کته
معیاری فراگیر برای رفاه و کامیابی ،با در هم آمیختن معیارهتایی در زمینتههتای ثتروت اقتصتادی و
کیفیت زندگی ،اراهه نماید .شاخص رفاه لگاتیو به خاطر اینکته متواردی ماننتد سترمایه اجتمتاعی،
تندرستی ،فرصت ،امنیت ،حکومت و دولت ،حقوق و آزادیهای فردی را در برمتیگیترد ،از رفتاه
با بعد مادی و دیگر شاخصهای مشابه در زمینه رفاه کاربردیتر و کاملتر استت ( Mohammadi,

 .)2010درواقع مؤسسه لگاتیوم با اشاره به اینکه نکته که مرفهترین کشورها آنانی نیستند کته لزومتام
تولید ناخالص باالیی دارند ،سایر ملزومات و ویژگیهای رفاهی را در شاخص رفاه لگاتیو به کتار
برده است .در سال  ،2015شاخص معرفیشده توسط این مؤسسه دارای هشت زیر شتاخص بتوده و
هرکدا از این زیر شاخصها ،ابعاد مختلفی از رفاه زندگی افراد جامعه را موردتوجه قترار دادهانتد.
این زیرشاخصها در زیر بیان گردیده و با توجه به ایتنکته تعتداد متغیرهتای موردبررستی هتر زیتر
شاخص بسیار زیاد میباشد ،سعی شده است که فقط ماهیت کلی متغیرهتای بتهکتاربرده شتده بیتان
گردد:

2

اقتصاد :3مفاهیم مادی و اقتصادی ،جزء الینفک رفاه در هر جامعتهای بته شتمار متیرونتد .زیتر
شاخص اقتصاد ،عملکرد اقتصتادی کشتورهای مختلتف را در حتوزه سیاستتهتای کتالن اقتصتاد،
زیرستتاختهتتای رشتتد اقتصتتادی و کتتارایی بختتش متتالی ستتنجش متتیکنتتد .بتتهعبتتارتدیگتتر ،ایتتن
زیرشاخص با بررسی متغیرهای اقتصادی مانند تور  ،پسانداز ،اشتغال و بیکاری ،نسبت سترمایه بته
کارگر ،مصرف خانوار ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،صادرات و سایر متغیرهای مشتابه ،بته بیتان
این نکته می پردازد که تا چه اندازه یک کشور به پیشنیازهای رشد اقتصادی و پایداری ،بتهمنظتور
________________________________________________________________
1- Legatum Prosperity Index
 -2برای مشاهده و مطالعه بیشتر ماهیت متغیرهای هر زیرشاخص میتوان به  Legatum Prosperity Index Reportمراجعه کرد.
3- Economy
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تأمین رفاه جامعهاش پرداخته است .بنابراین با استفاده از این شاخصها میتتوان وضتعیت اقتصتادی
جامعه را که نمایانگر رفاه اقتصادی جامعه است ارزیابی کرد.
کارآفرینی و فرصت :1وجود فضای مناسب برای اجرایی شدن ایدههای کارآفرینانه و دسترسی
به فرصتهای برابر ،کامیابی و رفاه یتک جامعته را بته دنبتال دارد .درواقتع ایتن زیرشتاخص نشتان
می دهد که کشورها به چه میزان بر محروهای نوآوری و کارآفرینی استوارند .پایین بتودن هزینته
آغاز یک کسبوکار ،وجود چشمانداز روشن اقتصادی ،توان تکنولوژیکی ،حق امتیاز نوآوریها،
پژوهش و توسعه ،بنگاههای تازه ثبتشده ،امکتان تجتاریستازی ایتدههتا و دسترستی بته امکانتات
مناسب و برابر ،ازجمله مواردی است که در این زیر شاخص موردتوجه قرار میگیرد.
حاکمیت :2زیرشاخص حاکمیت ،چگونگی رابطه حکومت را با پیشترفت اقتصتادی بتا در نظتر
گرفتن متغیرهایی همچون مشارکت سیاسی شهروندان ،رعایت شدن حقوق مدنی شهروندان ،دامنته
قدرت و اختیارات بخشهای اجرایی دولت ،استقالل دستگاههای دادگستری و مواردی مشتابه کته
در راستای گسترش و ایجاد فرصتهای برابر برای شهروندان است ،اندازهگیری میکند .مطالعتات
جدید نشان میدهند که حکمرانی خوب بهعنوان ابزار اصلی توسعه بوده و آزادی سیاستی ،قتدرت
نهادها و کیفیت مقررات از عوامل اصلی رشد اقتصادی میباشتند .درواقتع حکومتتهتا بتا افتزایش
قانونمندی و پاسخگوییهای نهادها ،سعی در افزایش رضایت و رفاه جامعه دارند.
آموزش :3تقریبام در تمامی کشورهای جهان تأکید ویژهای بر آموزش با توجه به افزایش اهمیت
سرمایه انسانی و دانش در مباحث رشد و رفتاه متیشتود .وضتعیت آمتوزش در کشتورهای دنیتا در
حوزه های مختلف دسترسی به امکانات آموزشی ،کیفیت سیستم آموزشی و خروجیهای آن مورد
ارزیابی قرار میگیرد .تالشهای آموزشی ،افزون بتر فرصتتهتای اقتصتادی کته ایجتاد متیکننتد،
فرصتها را برای زنان و گروههای اقلیت در یک جامعه مهیتا متیکننتد .درواقتع ایتن زیرشتاخص،
کارکرد آموزشی یتک کشتور را بتا ستالهتای تحصتیلی کته شتهروندان آن کشتور متیگذراننتد،
اندازهگیری می کند .از میتان همته متغیرهتای موجتود در ایتن زیرشتاخص ،نتر ثبتتنتا در دوره
________________________________________________________________
1- Entrepreneurship & Opportunity
2- Governance
3- Education
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دبیرستان و میانگین سال هتای آمتوزش در دانشتگاه ،بیشتترین همبستتگی را در راستتای ارتقتا رفتاه
آموزشی یک کشور نشان میدهد.
سالمت و بهداشت : 1امروزه دارا بودن طول عمر مناستب همتراه بتا ستالمتی بتا توجته بته بهبتود
استانداردهای زندگی و کاهش مرگومیرهای ناشی از ضعف دستگاههای سالمت ،یکی از حقتوق
اولیه انسانها میباشد .متغیرهای موردبررسی در زیر شاخص سالمت در سه حتوزه کلتی دسترستی
(مانند دسترسی به آب سالم و امکانات سالمت) ،کیفیت سیستم سالمت (تعتداد پزشتک و پرستتار
در هر  10000نفر) و خروجیهای سالمت (مانند کتاهش نتر مترگومیتر و نتر مترگ متادران)
ارزیابی میشوند .مطالعات نشان میدهند که سالمت بر دیگر جنبههای رفاه نیز اثر متیگتذارد .ایتن
زیرشاخص همبستگی چشمگیتری بتا زیرشتاخصهتای آمتوزش ،کتارآفرینی و اقتصتاد دارد .ایتن
همبستگی بیانگر این است که یک جامعه سالم ،جامعهای است که تحصیلکترده و بخشتی از یتک
اقتصاد پیشرفته باشد.
امنیت و آرامش : 2این زیرشاخص ،یتک بختش بنیتادی از رفتاه استت .نبتود امنیتت در جامعته،
آسایش خاطر فعالین اقتصادی را سلب و فرآیند کسبوکار را مختل میکند و سرمایههتا و از همته
مهمتر ،افراد را وادار به فرار میکند .بنابراین یکی از پیشنیازهتای انجتا فعالیتتهتای اقتصتادی و
توسعه جوامع ،امنیت و آرامش جامعه میباشد .همانطور که تاریخ نشان میدهتد ،جوامتع بستیاری
وجود داشته اند که در کامیابی و رفاه به سر بردهاند ولی در سایه ناامنیهای برآمتده از کتژ رفتتاری
دستگاههای دولتی ،پایمال شدن آزادیهتای متدنی ،درگیتریهتای داخلتی و جنت
نهادهاند .متغیرهایی مانند جن

 ،رو بته افتول

های داخلی ،وقوع انواع جتراهم و خشتونتهتا در امنیتت و آرامتش

تأثیر به سزایی دارند.
آزادیهای فردی :3زیرشاخص آزادیهای فردی ،نشان میدهتد کته شتهروندان تتا چته انتدازه
میتوانند آزادانه شیوه زندگی ختود را برگزیننتد و بته جستتجوی فرصتتهتای مناستب بترای بهتتر
زندگی کردن بپردازند .مهم ترین متغیرهای موجود در ایتن زیرشتاخص ،آزادی گتزینش ،اندیشته،
________________________________________________________________
1- Health
2- Safety & Security
3- Personal Freedom
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بیان و جنبش است و تنوع فرهن

 ،مذهب ،اقوا و احتترا بته حقتوق و آزادیهتای متدنی نیتز بتر

رضایتمندی هر جامعه نیز اثرگذار است.
سرمایههای اجتمتاعی :1ایتن زیتر شتاخص ،کتارکرد حکومتتهتا را در حتوزههتای همبستتگی
اجتماعی و مشارکت در شبکههای اجتماعی ارزیابی مینمایتد .وجتود اعتمتاد ،اتحتاد و همبستتگی
میان افراد یک جامعه ،توانایی تکیه کردن به دوستان ،ختانواده و حتتی ناآشتنایان بته هنگتا نیتاز و
گستردگی شبکههای اجتماعی میان آنها ،تأثیر مثبت و مستقیمی بر رفاه خواهد گذاشت.
الز به ذکر است که از سال  2007که شاخص رفاه لگاتیو به صتورت یتک شتاخص ترکیبتی
اراهتته شتتده استتت ،هتتر ستتال پیشتترفتهتتایی در روشهتتای انتتدازهگیتتری و محاستتبه متغیرهتتا و
زیرشاخصهای آن صورت گرفته و بهعبارتدیگر هر سال کاملتر شده است .در سال  2016طبتق
آخرین گزارش منتشرشده توسط این موسسه ،2رتبه کلی ایران در شاخص رفاه موسسه لگتاتیو در
بین  149کشور موردبررسی  118بوده است که بهترین رتبه مربوم به زیرشاخص آمتوزش بتا رتبته
 71و بدترین زیرشاخص مربوم به زیرشاخص آزادیهای فردی با رتبه  145بوده استت .در ضتمن
در سال  2016یک زیرشاخص دیگر تحت عنوان زیرشتاخص محتیطزیستت طبیعتی 3بته مجموعته
زیرشاخصهای هشتگانه سال  2015اضافه شده است که رتبه ایران در این زیرشاخص  111بتوده
است .در جدول شماره ( )1وضعیت ایران از نظر زیرشاخصهای رفاه موسسه لگاتیو در ستالهتای
 2010-2016گزارش شده است.
تحقیق حاضر نیز با توجه به اهمیتی که وضتعیت شتاخص رفتاه در کشتورهای جهتان دارد و بتا
توجه به شناخت عوامل مؤثر بر میزان رفاه و نیز با توجه به آمار و اطالعات در دسترس ،بته بررستی
متغیرهتتای تأثیرگتتذار بتتر ایتتن شتتاخص رفتتاه در ستتال  2015پرداختتته استتت .تعتتداد  142کشتتور از
کشورهای مختلف جهان با توجه به معیار محاسبهشده رفاه آنها توسط مؤسسه لگتاتیو  ،4بته چهتار
________________________________________________________________
1- Social Capital
2- http://www.prosperity.com/rankings.
3- Natural Environment
4- Legatum Institute
اسامی کشورها به علت صرفه جویی در ارائه مطالب ذکر نگردیده است .جهت مشاهده اسامی و گروه بندی کشورها می توان به
 www.prosperity.comمراجعه کرد.
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گروه شامل کشورهای با رفاه پتایین ،رفتاه پتایین تتر از متوستط ،رفتاه بتاالتر از متوستط و رفتاه بتاال
تقسیمبندی شدهاند .طبتق طبقته بنتدی موسسته لگتاتیو  ،کشتورهایی کته در شتاخص کتل و یتا در
زیرشاخصها رتبه اول تا سیا را کسب میکنند جزو کشورهای با رفاه باال محستوب متیگردنتد.
کشورهای با رتبه بین  31تا  71در رتبه کشتورهای متوستط بته بتاال قترار دارنتد و رتبته  72تتا 112
کشورهای با رتبه رفاه متوسط به پایین قرار دارند .درنهایت کشورهایی که رتبته آنهتا در شتاخص
کلی و زیرشاخصها بین  113تا  142است در رتبه پایین به لحاظ رفاه قرار دارند.
جدول -1وضعیت ایران از نظر شاخص کلی و زیرشاخصهای رفاه مؤسسه لگاتیوم طی دوره 2010-2016
کیفیت

فضای

اقتصاد

کسبوکار

2010

78

86

105

2011

76

88

107

2012

70

95

126

57

2013

91

93

120

57

67

2014

114

93

120

57

67

2015

105

92

122

65

67

120

2016

114

114

136

71

92

120

سال

ایمنی و

آزادی

سرمایه

امنیت

فردی

اجتماعی

108

106

-

107

107

-

125

121

-

120

-

111

111

حاکمیت

آموزش

سالمت

57

60

99

64

61

100

66

125
123

126

126

128
131

115

145

74

محیطزیست

منبع :یافتههای تحقیق بر اساس دادههای مؤسسه لگاتیوم.http://www.prosperity.com/rankings -

پیشینه تحقیق
1

) Osberg & Sharpe (2000بتا بترآورد شتاخص رفتاه اقتصتادی بترای کشتورهای منتختب
 2OECDدر دوره زمانی ( )1980-98و مقایسه روند آن با روند تولید ناخالص داخلی سرانه ،به این
نتیجه رسیدند که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص رفاه اقتصادی اختالف وجود دارد .این
اختالف به این خاطر بود که در شاخص رفتاه اقتصتادی ،تتأثیر عناصتری همچتون انباشتت ثتروت،
نابرابری یا فقر و عد امنیت اقتصادی وجود داشت که در  GDPسرانه جایگتاه مشخصتی نداشتت.
) Osberg & Sharpe (2001با بحث پیرامون عناصر رفتاه اقتصتادی و تخمتین ایتن شتاخص بترای
________________________________________________________________
1- IEWB.
2- Organization for Economic Co-operation and Development.
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امریکا و کانادا بین سالهای ( )1971-99نشان دادند که وزنهای دادهشده به اجتزاء شتاخص رفتاه
اقتصادی ،هم در نوسانات رفاه و هم در برآورد آن نقش حاهز اهمیتی دارنتدOsberg & Sharpe .
) (2002همچنین به توسعه اندازهگیری جدیدی از شاخص رفاه اقتصادی برای کشتورهای OECD

بین سالهای ( )1980-96و م قایسه نوسانات این شتاخص جدیتد بتا تولیتد ناختالص داخلتی سترانه
پرداختند .نتیجه تحقیقات آنها نشان داد که رفاه اقتصادی در طی دوره  25سال موردمطالعه نستبت
به تولید سرانه واقعی ناخالص داخلی که شاخصی برای وضعیت رفاه اقتصادی محسوب میشود ،بتا
نر آهستهتری افزایش یافته است Osberg & Sharpe (2003) .در مطالعه دیگری نشان دادند کته
تولید ناخالص داخلی سرانه هرچند عنصر مهمی در شاخص توسعه انسانی استت امتا بته علتت عتد
توزیع مناسب درآمد بین افراد جامعه در طول زمتان و عتد اطمینتان از میتزان آن در زنتدگی آتتی
فرد ،شاخص مناسبی برای سنجش میزان رفاه اقتصادی کشور نیست.
( Bakhtiary & et al (2012به انتدازهگیتری شتاخص ترکیبتی رفتاه اقتصتادی در کشتورهای
منتخب درحالتوسعه پرداختند و نتایج آنها نشان داد که کشورهای مراکش و بنگالدش به ترتیتب
بیشترین و کمترین مقدار رفاه را داشته و کشور ایتران نیتز در ایتن مطالعته جایگتاه مطلتوبی نداشتته
است Hosseini & Jafari Samimi (2010) .نیتز بته ارزیتابی رونتد رفتاه اقتصتادی بتا استتفاده از
الگوی اوزبرگ در اراهه شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی در طتول سته برنامته توستعه ()1892-2004
برای ایران پرداختند .نتایج آنها نشان داد که سطح اطمینان اقتصادی و مصرف ،بهطور قابلتوجه و
شاخصهای دارایی و تعادل توزیع درآمدها بهطور ضعیفتری در شتاخص رفتاه اقتصتادی نمایتان
میشوند .این تفاوت ناشی از نتیجه برخی وقایع ،همچتون تغییترات تتورمی بتاال باشتد کته اثتر ایتن
عوامل در  IEWBدیدهشده ،اما در  GDPسرانه دیده نشتده استت )Naderi & et al., 2011) .نیتز
در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که هر چه میزان سرمایه اجتماعی در جامعته بیشتتر باشتد ،بته
همان میزان احساس امنیت و رفاه جامعه افزایش خواهد یافت .سیاست سالمت یا همان برنامتههتایی
که دولتها برای گسترش سالمت همگانی و ارتقای توانمندی افراد جامعه بته کتار متیگیرنتد نیتز
بهعنوان یکی از مسئولیتهای دولتها مطرح میشود .در این راستا بایتد گفتت کته ستالمت یتک
جامعه نیز ،با رفاه آن جامعه مترتبط استت ( .)Garakhani, 2013بررستی پیشتینه تحقیتق نشتان داده
است که علیرغم آنکه افزایش رفاه جامعه یکی از اهداف عمده سیاستتگتذاران در کشتورهای
مختلف توسعهیافته و درحالتوسعه ازجمله ایران بوده استت ،امتا تتوافقی جتامع در خصتوا ابعتاد
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مختلف رفاه و اهمیت نسبی هرکدا از زیرشاخص هتای رفتاه در افتزایش ستطح کلتی رفتاه جامعته
وجود نداشته است .درواقع محققان مختلف به دالیل متعددی ازجملته کمبتود آمتار و اطالعتات و
کمبود منابع معتبر ملی و بینالمللی ،در این حوزه کمتر بهصورت تجربی به مطالعه پرداختهانتد و یتا
شاخصهای مختلفی را در مطالعات خود مورداستفاده قرار دادهاند که ممکن است بتهتمتامی ابعتاد
رفاه توجه نداشته باشد .به همین دلیل در این مطالعه تالش شده است تا این خالء مطالعتات تجربتی
تا حدی برطرف گردیده و تأثیر زیرشاخصهای مؤثر بر شاخص رفاه لگاتیو مورد بررسی دقیقتتر
قرار گیرد .با توجه به اینکه بین گروهبندی کشورها نتوعی ترتیتب وجتود دارد لتذا مطالعته حاضتر
سعی دارد بر اساس مدل الجیت ترتیبی به برآورد اثترات متغیرهتای مختلتف اثرگتذار (شتامل زیتر
شاخص هتای اقتصتادی ،کتارآفرینی ،حکومتت ،آمتوزش ،ستالمت و سترمایههتای اجتمتاعی) 1بتر
شاخص رفاه بپردازد .قطعام همه زیرشاخصهای مؤثر بر رفاه بر وضعیت شاخص کلی و رتبتهبنتدی
کشورها تأثیرگذارند اما برخی زیرشاخص ها ممکن است از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار باشند
و به همین دلیل بهتر است کشورهای درحالتوسعه که دنبال ارتقای وضعیت رفاهی جامعته هستتند،
به این زیرشاخصها توجه بیشتری داشتته باشتند .در ضتمن یتادآور متیشتود کته تمتامی اطالعتات
مربوم به تمامی زیرشاخصها برای کشورهای موردبررستی بتهطتور کامتل وجتود نداشتته استت و
محققان مجبور بودند از زیرشاخصهتایی کته بیشتترین اطالعتات بترای آنهتا وجتود داشتته استت
استفاده نمایند.
روششناسی تحقیق

در این مطالعه برای بررسی تأثیر متغیرها و زیرشاخصهای مؤثر بر شاخص رفاه لگاتیو در سال
 2015از رویکرد الجیت ترتیبی استفاده شده است .دلیل استفاده از ایتن رویکترد آن استت کته در
طبقهبندی کشورها توسط موسسه لگاتیو  ،کشورهای مختلف به ترتیب در چهار گتروه کشتورهای
با رفاه پایین ،کشورهای با رفاه متوسط به پایین ،کشورهای با رفتاه متوستط بته بتاال و کشتورهای بتا
رفاه باال طبقهبندی شدهاند .ازاینرو بهترین روش برای بررسی این موضوع که با افزایش هتر کتدا
________________________________________________________________
 -1متغیرهای امنیت و آرامش و آزادیهای فردی با توجه به نقصان دادهها ،در مدل وارد نشدهاند.
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از متغیرها یا زیرشاخصها ،کشورها احتماالم در کدا یک از گروههای چهارگانه مورد اشتاره قترار
میگیرند ،رویکرد الجیت ترتیبی است .الگوی الجیت ترتیبی مبتنتی بتر یتک متغیتر پنهتان پیوستته
است که در این تحقیق ،بهمنظور تأثیر متغیرهای توضیحی بر رفاه به کار رفته استت .همچنتین متغیتر
پنهان به منظور تأثیر هر متغیر بر احتمال قرار گرفتن هتر کشتور در چهتار گتروه کشتورهای بتا رفتاه
پایین ،رفاه پایینتر از متوسط ،رفتاه بتاالتر از متوستط و کشتورهای بتا رفتاه بتاال مورداستتفاده قترار
میگیرد.
متغیر پنهان بهصورت زیر تعریف میشود:
  y*  
i

()1

y*  x β+ε
i
i i

که در آن * ، yمتغیر پیوسته رفاه کشورها میباشد ،بردار پارامترهایی است که بایستتی بترآورد
i

شوند و بردار متغیرهای توضیحی میباشد که معیارهای موردنظر کشور  iا را اندازهگیری میکند.
نیز عبارت خطا است که دارای توزیع الجستتیک استت .ازآنجتاییکته * yغیرقابتل مشتاهده استت
i

بنابراین تکنیکهای رگرسیونی استاندارد ،بترای معادلته ( )1قابتل کتاربرد نمتیباشتد ( Williams,

.)2006
حال اگر فرض شود  yمتغیری گسسته و قابلمشاهده که بیانگر سطوح رفاهی کشتورها استت،
i
*
ارتبام میان متغیر غیرقابل مشاهده  yو متغیر قابلمشاهده  ، yاز الگوی الجیت ترتیبتی بته شتکل
i
i
زیر به دست میآید:

( )2

i  1,...,142

  y*  τ
i 1

y 1 if
i

i 1,...,142

τ  y*  τ
1 i 2

y  2 if
i

τ  y*  τ i 1,...,142
2 i 3

y  3 if
i

τ  y*  τ i 1,...,142
3 i 4

y  4 if
i

کتته در آن ،عتتدد  142بیتتانگر ان تدازه نمونتته موردبررستتی (تعتتداد کشتتورها) متتیباشتتد τ .هتتا
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آستانههایی هستند که پاسخهتای 1مشتاهدهشتدهی گسستته را تعریتف متیکننتد و بایستتی بترآورد

گردند .مدل فوق با استفاده از روش حتداکثر درستتنمایی بترآورد و احتمتال اینکته  y  Jباشتد،2
i

توسط رابطه ذیل محاسبه میگردد:
) Pr (y  J)  Pr (ε  τ  X β X )  Pr (ε  τ  X β X
i
i J
i i
i J1 i i

) F(τ  X β X )  F(τ  X β
J
J1 i
i i

( )3

که در آن  Fتابع توزیع تجمعی )CDF( 3برای  εاست ) .(Long, 2011در بیان احتمال تجمعی
رابطه ( ،)3الگوی الجیت ترتیبی ،احتمال اینکه کشور  iستطح  iا یتا بتاالتر را بته ختود اختصتاا
دهد ،برآورد میکند .این الگو بهصورت زیر تصریح میشود:
 β x 
k ki 

 γ (X ) 


log  j i   τ  β x  β x 
j  1 1i 2 2i
 1 γ (X ) 
j i 


؛,...,3,2,1i

( )4

j 1,2,3,..., jn 

که در آن  γاحتمال تجمعی است که بهصورت زیر محاسبه میگردد:
j

( )5

) γ (X )  γ(τ  X β)  P(Yi  j Xi
J
j i
i

 ، βبردار ستونی پارامترها X ،بردار ستونی متغیرهای توضیحی متیباشتد τ .تنهتا بتهاحتمتال
J
i
طبقه پیش بینی وابسته استت و بته متغیرهتای توضتیحی بستتگی نتدارد .یکتی از فتروض رگرستیون
الجیت ترتیبی (و پروبیت ترتیبی) این است که برای گروههای موردبررسی ،مجموعههای یکستانی
از  βها وجود داشته باشد .در غیر این صورت ،برای توضیح ارتبام میان هر جفت از گروهها (چهار
گروه کشورهای موردبررسی) ،نیازمنتد متدلهتای متفتاوتی ختواهیم بتود .آزمتون رگرستیونهتای
موازی (آزمون برنت 4و آزمون نسبت درستنمایی) ،منطقتی بتودن قضتیه برابتری پارامترهتا را بترای
تمامی گروهها ارزیابی میکند .بهبیاندیگر ،اگر فرضیه صفر این آزمتونهتا کته عبتارت از یکستان
________________________________________________________________
1- Responses.
 J -2میتواند هر یک از چهار گروه طبقهبندی از کشورها شامل کشورهای با درآمد پایین ،پایینتر از متوسط ،باالتر از متوسط و درآمد
باال باشد.
3- Cumulative Distribution Function
4- Brant
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بودن ضرایب برای تمامی گروهها است ،تأیید شود ،نشانگر آن است که پارامترهای وضعیت بترای
همه گروههای پاسخ یکسان هستند ).(Long, 2011
اثر نهایی یک واحد تغییر در پیشبینی کننتده  Xروی احتمتال طبقته  jبتهصتورت زیتر بیتان
k

میشود:

P(y  j X) 


i
( )6
  φ(τ  X β)  (τ  X β)  β  φ (0)  φ (0)  β
J
J1 i
i  k  j
j1  k
x

k
که در آن φ(0) ،تابع توزیع نرمال استاندارد (برای مدل پروبیت ترتیبی) و یا الجستیک (بترای

الجیت ترتیبی) می باشد .اثتر نهتایی بته مقتادیر کلیته متغیرهتای توضتیحی وابستته استت و بنتابراین
تصمیمگیری برای بهکارگیری مقادیر متغیرها در برآورد ،بسیار حاهز اهمیت متیباشتد .معمتوالم اثتر
نهایی در مقادیر میانگین متغیرها محاسبه میشود .با توجه به اینکه مجموع احتماالت همواره برابتر
یک است ،بنابراین مجموع اثرات نهایی برای هر متغیر برابر صفر خواهتد بتود .الز بته ذکتر استت
چنانچه فرض رگرسیونهای موازی نقض گردد ،در این صورت ملتز بته استتفاده از متدل الجیتت
ترتیبی خواهیم بود (.)Shahnooshi & et al., 2011
نتایج و بحث

فراوانی و درصد فراوانی کشورهای گروهبندیشده ،در جدول  2نشان دادهشتده استت .در ایتن
جدول ،کشورهای گروه یک تا چهار به ترتیب شامل کشتورهای بتا رفتاه پتایین ،رفتاه پتایینتتر از
متوسط ،رفاه باالتر از متوسط و کشورهای با رفاه باال هستند .با توجه به جددول 2مشتاهده متیشتود
که بیشترین فراوانی متعلق به کشورهای گروه دو و ستو بتا مقتادیر برابتر  28/87درصتد فراوانتی
میباشد .همچنین با استناد به جدول  2میتوان نتیجه گرفت که نیمی از کشورهای دنیا از سطح رفتاه
کمتر از متوسط برخوردارند.
جدول  3بهطور خالصه متغیرهای بتهکاررفتته در متدل بترآورد شتده و تعریتف آنهتا را نشتان
می دهد .ماهیت هرکدا از متغیرهای بهکاربرده شده در این جدول ،در قسمت مقدمه بهطور مفصل
بیان گردید .با توجه به اینکه تعداد متغیرها و همچنین نحوهی محاسبه برای هر زیرشاخص متفتاوت
است ،لذا بیشترین و کمترین مقدار در هر زیرشاخص با سایر زیرشاخصها تفتاوت دارد .از طرفتی
میانگین کلی هر زیرشاخص در جدول  3آورده شده است که در بعضی زیرشتاخصهتا مثبتت و در
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بعضتتی منفتتی استتت .در هرکتتدا از زیرشتتاخصهتتا ،مقیتتاس عتتددی محاستتبهشتتده (و نتته رتبتته در
زیرشاخص) برای هر کشور در نظر گرفته شده است و هر چته اعتداد آن مثبتت باشتد نشتاندهنتده
وضعیت کلی مناسب در تما کشورهای تحت بررسی است و بالعکس .الز به ذکتر استت کته بته
علت اینکه کشورها بته چهتار دستته تقستیمبنتدی شتده انتد لتذا اعتداد ستتون میتانگین بترای همته
زیرشاخصها فقط تفسیری کلی بترای وضتعیت عمتومی کشتورها نشتان متیدهتد .بتهعنتوان مثتال
زیرشاخصهای از قبیل اقتصادی ،کارآفرینی و فرصت و همچنین سالمت و بهداشتت ،بتر میتانگین
کل کشورهای موردبررسی ،نقش مثبتی در جهت افزایش رفاه داشته است .منفیشتدن زیرشتاخص
دیگر ازجمله حکومت بیانگر این است که در کتل کشتورهای موردبررستی ،رعایتت حقتوقهتای
مدنی شهروندی به علت آشوبها و شتورشهتای موجتود در جامعته کمتتر از مقتدار موردانتظتار
(مثبت) است و در کل ،این زیرشاخص ممکن است در بسیاری از کشورهای برتر ،قدرت نهادهتا و
کیفیت نظارت و مقررات را نشان دهد اما در اکثتر کشتورها هنتوز نتوانستته استت رفتاه و رضتایت
جامعه را آنگونه که باید افزایش دهد.
جدول  - 2فراوانی و فراوانی تجمعی گروههای موردبررسی
فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

گروه کشورها

21/13
50/00
78/87
100

21/13
28/87
28/87
21/13

30
41
41
30

1
2
3
4

100

142

جمع کل

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج الگوی الجیت ترتیبی نیز در جدول  3آورده شده است .در این الگو ،متغیر وابستته ،متغیتر
ترتیبی گروهبندیشده  142کشور توسط مؤسسه لگاتیو شامل گروه اول کشورهای با رفتاه پتایین،
گروه دو کشورهای با رفاه پایینتر از حد متوستط ،گتروه ستو کشتورهای بتا رفتاه بتاالتر از حتد
متوسط و گروه چهار کشورهای با رفاه باال میباشد.
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جدول  - 3توصیف متغیرهای مورداستفاده در الگوی الجیت ترتیبی
توصیف متغیر
متغیر وابسته :گروهبندی کشورها بر اساس چهار
دسته
زیر شاخص اقتصادی
زیر شاخص کارآفرینی و فرصت
زیر شاخص حکومت
زیر شاخص آموزش
زیر شاخص سالمت و بهداشت
زیر شاخص سرمایههای انسانی

ماکزیمم

مینیمم

4

1

4/0410
4/2580
4/4656
2/7002
3/9339
4/7957

-3/3504
-3/9393
-3/3862
-5/3538
-5/2670
-5/0544

خطای
استاندارد

میانگین

متغیر
Cou

1/5275
1/9445
1/9430
2/0483
1/9748
1/8538

0/5211
0/5858
-0/2685
-0/3826
0/9258
-0/3100

1

Eco
Ent
Gov
Edu
Hel
Scp

منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس آمارههای ذکرشده در پایین جدول  4و آماره  ،Pseudo R2میتوان گفت که الگتوی
الجیت ترتیبی برآورد شده از سطح باالیی از نیکویی برازش برخوردار استت 2و متغیرهتای مستتقل
مورداستفاده در الگتو ،میتزان بتاالیی از تغییترات رفتاه کشتورها را در گتروههتای مختلتف ستطوح
درآمدی نشان میدهد .بهعبارتدیگر ،مقدار عددی آماره  Pseudo R2نشان متیدهتد کته الگتوی
الجیت ترتیبی ،تقریبام  86درصد تغییرات رفاه در سطوح مختلتف درآمتدی کشتورها را بتهدرستتی
پیشبینی میکند ) .(Pai & Saleh, 2008بنابراین با توجه بته نتتایج منتدرر در جددول  ،4مشتاهده
میشود که تمامی متغیرها بهجز متغیر آموزش تا سطح ده درصد معنیدار هستند .متغیرهای ستالمت
و سرمایه اجتماعی در سطح یک درصد ،متغیرهای کارآفرینی و حکومت در ستطح پتنج درصتد و
متغیر زیر شاخص اقتصادی نیز در سطح ده درصد معنیدار هستند .بنابراین با توجه بته معنتیداری و
ضرایب مثبت متغیرهای مذکور ،می توان نتیجه گرفت که این متغیرها در جهتی مثبتت بتر رفتاه هتر
کشور تأثیر میگذارند .بتهعبتارت دیگتر ،افتزایش هتر یتک از متغیرهتای مستتقل ،احتمتال ایتنکته
________________________________________________________________
 -1متغیر وابسته به چهار دسته تقسیمبندی شده است :کشورهای با رفاه پایین= ،1رفاه پایینتر از حد متوسط= ،2رفاه باالتر از حد
متوسط= 3و رفاه باال=.4
 -2به علت اینکه در الگوهای الجستیک ،تابع توزیع ،دیگر نرمال نیست بنابراین روشهای برآوردی حددال مربادام مالدول  )OLSکدارای الزم را
ندارد و روش برآوردی براساس حداکثر درستنلای  )MLبرآورد م شود .بنابراین از آماره  Pseudo R2به جای  R2متاارف که لددرم بدرازش در
الگوهای  OLSرا نشان م داد) استفاده شده است .برای کسب اطالعام بیشتر م توان از آدرس سایت زیر بهره برد:
https://stats.idre.ucla.edu/other/mult-pkg/faq/general/faq-what-are-pseudo-r-squareds
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کشورهای یک گروه رفاهی معین را به گروه کشورهای با رفاه باالتر برساند افزایش میدهد.
جدول  - 4نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت ترتیبی
|p>|z

آماره z

خطای استاندارد

ضرایب

متغیر

**0/ 0510
***0/0460
***0/0290
*0/1030
****0/0010
****0/0010

1/96
2/00
2/19
1/63
3/48
3/35

0/4249
0/8468
0/6626
0/5880
0/8355
0/4226
3/3585

0/8328
1/6224
1/4492
0/9592
2/9049
1/4169
-15/0912

Eco

آستانه اول ( ) τ1

0/9982
2/9638

-0/0236
13/9564

آستانه دوم ( ) τ 2
آستانه سوم ( ) τ 3

= -27/6712Log likelihood
= )334/94LR chi2(5

Ent
Gov
Edu
Hel
Scp

=0/0000Prob > chi2
=0/8582Pseudo R-Square

****** ،*** ،و *به ترتیب معنیداری در سطح یک ،پنج ،ده و بیست درصد.
منبع :یافتههای تحقیق

همان طور که قبالم ذکر شد ،منطقی بودن فرضیه برابری پارامترها برای تمتامی گتروههتا ،توستط
آزمون رگرسیونهای موازی ارزیابی میگردد .نتایج این آزمون در جدول  5بیانشده است.
جدول  - 5نتایج آزمون رگرسیونهای موازی
درجه آزادی ()df

P>Chi2

Chi2

متغیر

12
12
12
12
12
12

0/311
0/761
0/321
0/771
0/919
0/683

2/34
0/55
2/27
0/52
0/17
0/76

Eco

12

0/870

6/82
منبع :یافتههای تحقیق

Ent
Gov
Edu
Hel
Scp

کل متغیرها ()All
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با توجه نتایج برآورد شده در جدول  ، 5مشاهده متیشتود کته فرضتیه صتفر آزمتون رگرستیون
موازی (برابری پارامترها در تمامی گروها) برای کل متغیرهای انتختابشتده بتا احتمتال  87درصتد
تأیید میشود .در ضمن مشاهده میشود که حتی برای تکتک متغیرها نیز فرضیه صتفر رگرستیون
موازی تأیید می شود .این بدین معنا است که استفاده و برآورد مدل الجیت ترتیبی در این تحقیق از
مبانی محکمی برخوردار است.
الز به ذکر است که عالمتهای ضرایب برآورد شده ،تنها میتوانند در این مورد که کشتورها
در گروه کشورهای با رفاه پایین ،رفاه پایین تر از متوستط ،رفتاه بتاالتر از متوستط و رفتاه بتاال قترار
گیرند ،تفسیر میشوند .بنابراین بهمنظور نتیجه گیتری بهتتر از الگتوی بترآورد شتده ،بایستتی اثترات
نهایی برای هر گروه از کشورها با سطوح رفاهی مختلف ،محاسبه شود .به این منظور اثترات نهتایی
برای هر یک از گروهها با سطوح مختلف رفاه کشورها ،موردمحاستبه قرارگرفتته کته نتتایج آن در
جدول  6اراهه شتده استت .در کشتورهای بتا رفتاه پتایین و پتایینتتر از متوستط ،بتا توجته بته اینکته
زیرشاخصهای موردنظر بهشدت به زیرستاختهتای اقتصتادی ،اجتمتاعی و موقعیتتهتای سیاستی
کشورها وابسته است لذا در اینگونه کشورها همانطور که اثرات نهایی منفی نیز نشتان متیدهنتد،
بهکارگیری مستقل یک زیرشاخص نمیتواند رفاه باالتر را به ارمغان بیاورد .به بیان سادهتر ،ممکتن
است تلفیقی از تمامی زیرشاخصها ،رفاه کشورهای با رفاه پایین و پتایینتتر از متوستط را افتزایش
دهد اما اتخاذ جداگانه زیرشاخصها به علت درهتمتنیتدگی مستاهل سیاستی ،اقتصتادی و منطقتهای
این گونه کشورها به سایر کشورهای دیگر ،نه تنها بتر رفتاه بتاالتر کشتورهای در ایتن دستته افتزوده
نمیکند بلکه آن را کاهش میدهد .این مسئله همانگونه که از اثرات نهتایی مثبتت در کشتورهای
گروه سو و چهار دیده میشود ،در این دسته از کشورها به علت ثبات سیاستی و اقتصتادی بیشتتر
آنها تقریبام حل شده است .بهبیاندیگر ،در کشورهای با رفاه باالتر از متوسط حتی اتخاذ جداگانته
زیرشاخصها ،می تواند به کسب رفاه بیشتر در کشورها منجر شود .بر اساس نتایج جدول  ، 6زمتانی
که زیر شاخص اقتصادی ( )Ecoدر گروه کشورهای با رفاه باالتر از متوسط و رفاه باال بهبتود یابتد،
احتمال دستیابی این کشورها به رفاه (رفاهی که متدنظر مؤسسته لگتاتیو استت) افتزایش متییابتد.
همچنین با بهبود و ارتقاء زیرشاخصهتای حکومتت ،آمتوزش ،ستالمتی و سترمایههتای اجتمتاعی،
احتمال افزایش رفاه کشورهای گتروه ستو و چهتار نیتز افتزایش متییابتد .از طرفتی زیرشتاخص
کارآفرینی ،فقط در گروه چهار میتواند ارتقا رفاه کشورها را تضمین کند .بتا توجته بته جددول 6
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مشاهده میشود که بیشترین اثر نهایی متعلق به گروه سو و در حوزه زیتر شتاخص ستالمت استت.
آن به این معناست که با افزایش یک واحد در این زیر شاخص و با فرض ثابت بودن سایر متغیرهتا،
احتمال انتقال گروه سو به گروه باالتر بهاندازه  67درصد افزایش مییابد.
جدول  - 6اثرات نهایی محاسبهشده برای گروههای مختلف کشورها
اثر نهایی گروه 4

اثر نهایی گروه 3

اثر نهایی گروه 2

اثر نهایی گروه 1

(کشورهای با رفاه

(کشورهای با رفاه

(کشورهای با رفاه

(کشورهای با رفاه

باال)

باالتر از متوسط)

پایینتر از متوسط)

پایین)

1/487e-07
2/919e-07
2/371e-07
1/571e-07
4/851e-07
2/425e-07

0/1942
0/3956
0/3387
0/2242
0/6790
0/3319

-0/1942
-0/3956
-0/3387
-0/2242
-0/6790
-0/3319

-1/409e-07
-2/871e-07
-2/459e-07
-1/627e-07
-4/928e-07
-2/404e-07

Scp

1/429e-07

0/3525

-0/3525

1/696e-07

)Pr (y x

متغیر
Eco
Ent
Gov
Edu
Hel

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها

هرساله مؤسسه لگاتیو  ،کشورها را بر اساس شاخص رفاه آنها رتبهبندی میکند .این شتاخص
به یکسری زیر شاخصهای مختلف مرتبط است و هر زیر شاخص ،خود از مجموعتهای از متغیرهتا
محاسبه می گردد .این تحقیق نیز با توجه به رتبهبندی کشورها و بر اساس الگوی الجیت ترتیبتی بته
برازش و تأثیر این زیر شاخصها بر رفاه  142کشور پرداخت .زیر شاخصهای موردبررستی شتامل
زیر شاخصهای اقتصادی ،کارآفرینی ،حکومت ،آموزش ،ستالمت و سترمایههتای اجتمتاعی بتود.
همانطور که از نتایج جدول  4پیداست ،تنها زیر شاخص آموزش بتر رفتاه کشتورهای موردمطالعته
بیاثر است .این بدین معناست که الزامام کشورهای با رفاه کمتر ،ستطح آمتوزش کمتتری ندارنتد و
ازاین رو صرف افزایش آموزش و سواد بدون بهرهبرداری مفیتد از آن نمتیتوانتد موجتب افتزایش
رفاه گردد .درواقع امروزه در اکثر کشورهای جهان ،کیفیت آمتوزش تقریبتام بته یتک ستطح معتین
رسیده است و کشورهای در سطوح پایینتتر نیتز بعضتام در ایتن زیتر شتاخص از بعضتی کشتورهای
سطوح باال نیز دارای رتبه بهتری هستند .بهعنوانمثال طبق گزارش رستمی مؤسسته لگتاتیو  ،کشتور
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ایران که در گروه کشورهای با رفاه پایینتر از متوسط است در زیر شتاخص آمتوزش ،رتبته  65را
در بین  142کشور (در جدیدترین رتبهبندیهای مؤسسته لگتاتیو  ،رتبته ایتران از بتین  149کشتور،
 118گردیده است) داراست .ایتن در حتالی استت کته کشتورهای آذربایجتان ،انتدونزی ،کلمبیتا،
مکزیکو ،جاماهیکا ،ازبکستان ،برزیل ،تایلند و پاناما که در گروه کشورهای با ستطح رفتاه بتاالتر از
متوسط قرار دارند ،رتبه زیر شاخص آنها به ترتیتب  69 ،84 ،70 ،91 ،87 ،80 ،78 ،71و  75استت
که رتبه همگی آنها از رتبه کشور ایران بیشتر است .همچنین با توجته بته نتتایج جددول  ،6مشتاهده
میشود که زیرشاخص سالمت دارای بیشترین تأثیر بتر میتزان احتمتال افتزایش رفتاه در بتین چهتار
گروه طبقهبندیشده است .این بدین معناست که کشورهایی که در گروه سو قرار دارند ،چنانچته
به معیارهای موجود در زیرشاخص سالمت توجه بیشتری داشتته باشتند ،احتمتال دستتیابی آنهتا بته
رفاه و کامیابی بیشتر می شود .در کشورهای گروه چهتار (کشتورهای بتا رفتاه بتاال) نیتز ،اثتر نهتایی
زیرشاخص سالمت همانند کشورهای گروه سو بیشترین مقدار مثبت را دارد که توجته بیشتتر ایتن
کشورها را به این زیرشاخص معطوف میسازد .بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  4و
معنی داری بیشتر متغیرهای زیرشاخص سالمت و سرمایههای اجتماعی و همچنین بیشترین مقدار اثر
نهایی زیرشاخص سالمت مندرر در جدول  ،6پیشنهاد میشود که کشورها ،توجته ختود را بته ایتن
زیرشاخص بیشتر معطوف سازند.
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