
 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 های ایرانبررسی همگرایی رفاه اجتماعی استان

  1با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی 

 الهام وفائی
 Elham.vafaei@yahoo.comدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز، 

 دکتر پرویز محمدزاده
 Pmohamadzadeh@tabrizu.ac.irاقتصاد دانشگاه تبریز، دانشیار 

 دکتر فیروز فالحی
                                                       Ffallahi@tabrizu.ac.ir ،اقتصاد دانشگاه تبریزدانشیار 

 دکتر حسین اصغرپور
  Asgharpurh@gmail.com ،تبریز اقتصاد دانشگاهدانشیار 

                                        

 چکیده
رفاه اجتماعی یکی از معیارهای مناسب برای بررسی وضعیت کالن و ارزیابی عملکرد 

اران در جامعه است که در صورت واگرایی رفاه اقتصادی بین مناطق مختلف، ذگتسیاس
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 مقدمه -1
امروزه یکی از معیارهای مناسب برای سنجش شرایط هر کشوری، ارزیابی وضعیت 

ای به هر جامعه 2اجتماعی و رفاهی آن کشور بوده و بایستی بهبود وضعیت رفاه اجتماعی

های د، چرا که برای اعمال سیاستعنوان یکی از اهداف کالن اقتصادی مد نظر قرار گیر

 ای ضروری است. درست، ارزیابی شرایط رفاهی افراد هر جامعه

به بعد، تعریف رفاه اجتماعی دچار تغییر و تحوالت زیادی شده است. رفاه  2320از دهه 

نشاندهنده قدرت خرید و توانایی در کسب تسهیالت و امکانات زندگی است 

ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید جزء اساسی( که 2922، 1فیتزپتریـــک)

، گذاراناز آن برخوردار باشند، از اینرو با شناخت این مهم توسط اقتصاددانان و سیاست

عوامل مؤثر بر رفاه افراد همچون کاهش شکاف رشد اقتصادی، توزیع برابر درآمد و ... مورد 

 ریزی بخشی به سمتعه اقتصادی ایران از برنامههای توستوجه آنان قرار گرفته و برنامه

ای گرایش پیدا نموده است. بنابراین، امروزه مسأله توزیع عادالنه ریزی منطقهبرنامه

امکانات رفاهی در هر کشوری در کنار رفاه آن از اهداف اساسی اقتصاد هر کشوری تلقی 

های گذشته اهمیت ان طی دورهشود و لزوم توجه به این دو جنبه از عملکرد اقتصاد ایرمی

باالیی پیدا نموده است. لذا اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی و اجتماعی توسط 

گذاران و اقتصاددانان، در هر کشوری برای نیل به این اهداف توسعه ضروری است سیاست

گردد های اقتصادی و اجتماعی نمایان میکه چگونگی اجرای این تصمیمات در شاخص

های صحیح اقتصادی و اجتماعی باید گذاران در اتخاذ تصمیممک به سیاستکه برای ک

عملکرد آنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. از یک سو، با توجه به اینکه رفاه اجتماعی 

خصلتی پویا و متحول دارد و متناسب با تغییرات به وجود آمده در جوامع و رشد انتظارها 

عه های توسزیستی آن با شاخصپذیری و همذا ویژگی انعطافشود، لو نیازها دگرگون می

های موضعی و اتخاذ اقتصادی و مالحظات سیاسی جامعه، کارکرد آن را از ترمیم

رو در سنجش و ارزیابی رفاه (. از این2922، 9جوسازد )حقهای مقطعی خارج میتصمیم

های گذاران باید مؤلفهاجتماعی به عنوان شاخصی برای بررسی چگونگی عملکرد سیاست

مهم آن مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، اگر چه رشد اقتصادی به عنوان یکی از 

                                                 
1 Social Welfare 
2 Fitzpatrick (2002) 
3 Haghju (2003) 
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تواند به تنهایی به عنوان یک های مؤثر در رفاه اجتماعی است ولی نمیترین مؤلفهمهم

اهمیت معیار جامع برای رفاه جوامع در نظر گرفته شود، زیرا هر هدفی هر قدر هم که حائز 

باشد در کنار مزایایی که دارد دارای معایبی نیز خواهد بود و یکی از معایب اساسی برای 

باشد. در این صورت اگر افزایش درآمد توأم با رشد اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد می

تواند منجر به کاهش رفاه افراد جامعه گردد. بنابراین افزایش نابرابری در جامعه باشد، می

ؤامًا برای سنجش رفاه اجتماعی افراد در نظر گرفته و رشد اقتصادی و توزیع درآمد ت باید

کارگیری و تخصیص منابع در مناطق مختلف به صورتی باشد که رفاه اجتماعی افراد به

تمامی مناطق یک جامعه را فراهم سازد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه تحوالت ساختاری 

ث وابستگی اقتصاد مناطق مختلف به یکدیگر شده لذا شرایط و شرایط اجتماعی باع

اقتصادی هر منطقه عالوه بر اینکه به شرایط داخلی هر منطقه بستگی دارد بلکه تحت 

تأثیر موقعیت و شرایط مناطق دیگر نیز قرار دارد و رفاه اجتماعی مناطق از این امر 

 اقتصاد مناطق بحث همگراییمستثنی نیست. لذا در بررسی شرایط داخلی و جهت حرکت 

مناطق مطرح شده و الزم است تا این همگرایی با لحاظ اثرات مکانی و فضایی برای 

بستان بین  نادیده گرفتن بدهگذاران مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا سنجش عملکرد سیاست

امکانات و شرایط مناطق مختلف با همدیگر و عدم توجه به عوامل مکانی )مانند بروز 

های ناگهانی منفی در یک منطقه که منجر به نفوذ و انتشار آن به مناطق مجاورش شوک

تواند منجر به عدم تصریح پارامترهای تأثیرگذار شود( در تخمین پارامترهای مدل میمی

ستار های اقتصادسنجی اشده و نتایج قابل اتکایی به دست نیاید. از اینرو، استفاده از مدل

توانند مورد استفاده قرار بگیرند که چارچوبی ح فرآیندهای فضایی میبرای اصال 2فضایی

قال زایی انتبرای استنباط آماری در رابطه با نوسانات پارامترهای فضایی و بررسی درون

هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی رفاه اجتماعی  سازد.ها را فراهم میمالیم بین رژیم

-2933ز تکنیک غیرخطی استار فضایی طی دوره زمانی های ایران با استفاده ااستان

سازماندهی این مقاله به این شرح است که بعد از ارائه این مقدمه، ادبیات است.  2931

تحقیق که خود شامل مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه است، 

در بخش بعدی به شناسی، به معرفی مدل تحقیق و شود. سپس در بخش روشارائه می

خواهیم  گیریشود و در نهایت نیز به نتیجههای تحقیق پرداخته میتجزیه و تحلیل یافته

 پرداخت.

                                                 
1 Spatial Star 
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 ادبیات تحقیق -2

 مبانی نظری  -2-1

های رفاه اجتماعی مطرح شده و سپس به بررسی رابطه رشد در این مبحث، ابتدا نظریه

های رفاه اجتماعی و همگرایی آنها با فهترین مؤلاقتصادی و توزیع درآمد به عنوان مهم

 رفاه اجتماعی پرداخته شده است. 

ها ریزهای کالن است که در مورد آن نظریهترین اهداف برنامهرفاه اجتماعی یکی از مهم

 به پردازان مطرح شده است که اشارههای متعددی از سوی اندیشمندان و نظریهو نگرش

 افراد هاینظریه عاطفی و شناختی مختلف رفتاری، ایهجنبه بر تأکیدی ها،این نگرش

 (. 2922، 2پرور و همکاران)گل است اجتماعی رفاه به نسبت

توان از پرداز در ارتباط با توابع رفاه اجتماعی میدر این زمینه، از اولین اقتصاددانان نظریه

و  9اردینالهای اصلی و ک( نام برد که نظریات آن بر اساس فرض رجحان2310) 1پیگو

ی عقالنی های اقتصادکارگیری سیاستقابل مقایسه بنا شده است و بیانگر این است که به

، بر پایه 2391در سال  0گردد. سپس نظریه رابینستواند باعث افزایش رفاه اجتماعی می

و نظریه کارایی پارتو مطرح گردید. این نظریه به علت عملیاتی نبودن  9های ترتیبیرجحان

مورد استقبال قرار نگرفت. سپس برای رفع مشکل غیر واقعی بودن آن، دو رهیافت آن 

( 2300) 3( و هیکس2393) 1در رهیافت اول، افرادی از جمله کالدور ،علمی مطرح گردید

از  های اقتصادیدیدگان سیاستبا معرفی برخی معیارها، الگویی برای جبران زیان آسیب

( و 2392) 2ند. رهیافت دوم توسط افرادی مانند برگسونمحل منافع برندگان ارائه نمود

 اند. این تابع( مطرح گردیده که به معرفی تابع رفاه اجتماعی پرداخته2303) 3ساموئلسن

های اجتماعی مختلف محتوی برخی معیارهای هنجاری برای توضیح و مقایسه وضعیت

اجتماعی مانند تابع رفاه است و با تغییر هنجارهای مذکور، انواع مختلف توابع رفاه 

                                                 
1 Golparvar et al. (2009) 
2 Pigou 
3 Cardinal Preference 
4 Robbins 
5 Ordinal Preference 
6 Kaldor 
7 Hicks 
8 Bergson 
9 Samuelson 
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شود و ... تعریف می 1تابع رفاه اجتماعی هرسانی، 2اجتماعی برگسون و ساموئلسون

توان به تابع رفاه ترین توابع رفاه، میدر این میان، از جمله مهم(. 2930، 9)عبدالملکی

زان های افراد جامعه بوده و در آن میتابعی از مطلوبیتاشاره داشت که  0اجتماعی سن

( در نظر گرفته Xجامعه ) iU(x)(( به صورت تابعی از مطلوبیت تک تک افراد )Wرفاه )

رابطه  توان به صورتشود که با فرض یکسان بودن تابع مطلوبیت کلیه افراد جامعه، میمی

 ( نشان داد:2)
(2) 

SW(X) = ∫ U(x)dx
n

1

 

 ( بیان شده است:1)که در نهایت به صورت رابطه 
(1) SW = μ(1 − G) 

)کاکوانی  درآمد سرانه است μضریب جینی و  Gشاخص رفاه اجتماعی و  SWکه در آن 

ضریب جینی در تابع رفاه اجتماعی نقش تأثیرات اندازه (. در این راستا، 1021، 9و سان

(. لذا 1029کند )کاکوانی و سان، گیری مینابرابری در جامعه را بر رفاه اجتماعی اندازه

رسیدن به توسعه اقتصادی سن از اهمیت خاصی برخورداراست؛ زیرا تابع رفاه اجتماعی 

به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از اهدافی است که 

های مختلف جهان به دنبال آن هستند و در رسیدن به این هدف دو متغیر رشد دولت

متغیری است که ضامن سطح  . رشد اقتصادیای دارنداقتصادی و توزیع درآمد نقش عمده

یع گذاری بیشتر است و توزتولیدات و امکانات باالتر در اقتصاد به منظور مصرف و سرمایه

 گردد. اینعادالنه درآمد نیز سبب استفاده متناسب همگان از امکانات و منافع موجود می

ات موجب گیری سایر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی،دو متغیر در کنار هم با شکل

عه آورند و در رسیدن به توستسهیل و تسریع فرآیند توسعه اقتصادی در کشور را فراهم می

، 1اقتصادی، نحوه و اثرگذاری این دو متغیر بسیار مهم است )مهدوی عادلی و رنجبرکی

ترین با توجه به مطالب ذکر شده، رشد اقتصادی و توزیع درآمد از جمله مهم (.2920

توان بیان نمود که اگر رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی هستند، از این رو میمتغیرهای مؤثر 

                                                 
1 Bergson & Samuelson 
2 Harsanyi 
3 Abdolmaleki (2011) 
4 Sen 
5 Kakwani & Son 
6 Mahdavi Adeli & Ranjbaraki (2005) 
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و توزیع درآمد منجر به رفاه اجتماعی افراد گردد، انتظار بر آن خواهد بود که همگرایی 

رشد اقتصادی و توزیع درآمد نیز منجر به همگرایی رفاه اجتماعی هر چند در بلندمدت 

اوانی به ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد با رفاه شود. بر این اساس، مطالعات فر

، منافع رشد 2310و  2390اند. بر اساس دیدگاه مطرح در دهه اجتماعی تأکید داشته

ابتدا نصیب ثروتمندان شده و افراد فقیر به طور غیرمستقیم از منافع حاصل از رشد 

 ر ابتدا از آن به عنوان معیاری برایتوانند نفع ببرند. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی دمی

شد ولی به دلیل عدم توجه به توزیع درآمد شاخص رفاه اجتماعی در نظر گرفته می

گیرد. از طرفی هر مشخص گردید که این شاخص تمامی ابعاد رفاه اجتماعی را در بر نمی

اعث ند و بکچه توزیع درآمد نابرابر شود، شکاف بین فقرا و ثروتمندان افزایش پیدا می

هایی مانند تغذیه، گردد. درآمد و سطح زندگی پایین فقرا که در شاخصافزایش فقر می

وری اقتصادی شده و در نتیجه یابد باعث کاهش بهرهآموزش نامناسب و بهداشت تجلی می

لذا در کنار رشد اقتصادی، توجه  (.2931، 2گردد )لشکریباعث کاهش رشد اقتصادی می

 1برابر درآمد نیز برای نیل به رفاه اجتماعی ضروری است. در این باره، راولز به مسأله توزیع

معتقد است که رفاه اجتماعی ناشی از سرریزهای عدالت اجتماعی است و هاروی و 

ای یابد که عدالت افقی منطقهنیز معتقدند که هنگامی عدالت اجتماعی تحقق می 9اسمیت

( نمایش داده شده 2یت و جان راولز در نمودار )اسم-تحقق یابد که مدل مفهومی هاروی

 است:

 

 

 

            

 ایدر تعادل منطقه اسمیت و جان راولز-مدل مفهومی هاروی(: 1نمودار )
 (2930) 0تاش و همکارانمنبع: شهیکی

ای با در نظر داشتن اصول هاروی بر این باور است که برای دستیابی به عدالت منطقه

جتماعی باید توزیع درآمد به طریقی باشد که اوالً نیازهای جمعیت منطقه برآورده عدالت ا

                                                 
1 Lashkary (2013) 
2 Rawls 
3 Harvey & Smith  
4 Shahiki Tash et al. (2015) 

 جان راولز

رفاه 
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ای به شود؛ ثانیًا تخصیص منابع به طریقی صورت گیرد که ضرایب فزایندگی بین منطقه

حداکثر برسد؛ ثالثًا تخصیص منابع اضافی به طریقی باشد که در رفع مشکالت خاص 

ؤثر باشد؛ و سازوکارهای نهادی، سازمانی، سیاسی و ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی م

 ترین مناطق تا حد امکان بهترای باشد که دورنمای زندگی در محروماقتصادی نیز به گونه

های سنجش عدالت رو یکی از شاخصشده و به توزیع عادالنه دست پیدا نماییم. از این

با توجه به اطالعات درآمد  باشد که این شاخصای، شاخص کاردینالی رفاه میمنطقه

کننده سطح رفاه شود و منعکسای محاسبه میسرانه مناطق و ضریب نابرابری منطقه

(. در این زمینه، تغییر ساختار اقتصاد 2930تاش و همکاران، باشد )شهیکیمناطق می

مناطق به سمت کسب منافع بیشتر در گرو گسترش همکاری بین مناطق است و لذا 

تصاد مناطق کامالً ملموس است. لذا در نظام اقتصادی جدید، وضعیت و جهت وابستگی اق

حرکت اقتصاد هر منطقه عالوه بر اینکه تحت تأثیر شرایط داخلی آن منطقه است، از 

 رو، در بررسی ارتباط میانپذیرد. از اینموقعیت و جهت حرکت مناطق دیگر نیز تأثیر می

حث همگرایی اقتصادی متغیرهای کالن اقتصادی شرایط داخلی و جهت اقتصاد مناطق، ب

ها و (. بر اساس نظریه2930، 2شود )شکیبایی و همکارانمانند رفاه اجتماعی مطرح می

مطالعات مربوط به همگرایی، انتظار بر این است که جهت برقراری عدالت اجتماعی، رشد 

 مختلف مناطق اقتصادی مناطق به سمت یکدیگر همگرا شوند. برای تحقق این هدف،

با  تجارت و تولید عوامل ارتباطات، تحرک تکنولوژی، و دانش سرریز قالب درتوانند می

و ده نمایند کار، دانش، منابع و امکانات یکدیگر استفاداشته و از نیروی ارتباط هم

 مجاور مناطق از مستقل را منطقه یک توانای، نمیدرحقیقت در فرآیند رشد منطقه

و  است وابسته دیگر مکان به مکانی هر»توبلر  جغرافیایی اول قانون راساسب دانست، زیرا

 یکدیگر بر دورتر، هایمکان به نسبت را بیشترین تأثیر نزدیکترند، به هم که هاییمکان

گردد )شهبازی و  بررسی فضایی وابستگی با لحاظ مناطق ارتباط باید رواین از و «دارند

های مختلفی همچون مدل ها و مدلبا این مسأله نظریهدر ارتباط  .(2930، 1همکاران

مطرح شده است. در مدل سولو، پویایی تولید  0تکنولوژی انتقال و نظریه 9سولوی فضایی

کار، سرمایه و تکنولوژی است. لذا در ناخالص داخلی تحت تأثیر متغیرهایی مانند نیروی

                                                 
1 Shakibaei et al. (2015) 
2 Shahbazi et al. (2015) 
3 Spatial Solow model 
4 Technology transfer theory 
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آالت، عوامل تولید همچون ماشینمدل سولوی کالسیک صرفاً سرمایه فیزیکی که اشاره به 

گردد. ولی در مدل سولوی فضایی، دانش نیز در قالب نوع ساختمان و ... دارد، لحاظ می

شود. از اینرو، در این نوع مدل هر دو نوع دیگر سرمایه به نام سرمایه انسانی بیان می

ی و یتهای شخصسرمایه یعنی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی شامل دانش، ویژگی

 (. در1029، 2گردد )گیلبرتو و همکاراناجتماعی، خالقیت و ... نیز در مدل لحاظ می

تفاوت در سرمایه سرانه اولیه و در نتیجه وجود اثرات سرریز دانش  فضایی، سولوی مدل

گردد از مناطق ثروتمند به مناطق عقب افتاده باعث بهبود رشد اقتصادی مناطق فقیر می

(. 1003، 1شوند )پافرمایقتصادی مناطق به سمت یکدیگر همگرا میرشد او در نتیجه 

 انتقال جریان که تأکید شده است نکته این بر نیز 9هیوم تکنولوژی انتقال نظریه در

کمتر  مناطق برای فرصتی یافته، توسعه کمتر مناطق به یافتهتوسعه مناطق از تکنولوژی

، 0شوند )راسخ و همکاران همگرا یافتههتوسع مناطق با تا کندمی ایجاد یافتهتوسعه

کشورهایی با شرایط اولیه مناسب برای  تکنولوژی در است تقلید معتقد هیوم (.1002

 نیز و مالی مؤسسات وجود سیاسی، ثبات و تکنیکی، مدیریتی هایمانند تواناییرشد 

 وریهرهب ی باهایفعالیت به سوی گذارانسرمایه هدایت برای دولت مناسب هایسیاست

(. در این میان، 1020، 9)تونالی و ییالنسی تواند منجر به رشد سریع گردد، میباال

یافته ناشی از توسعه مناطق و یافتههایی فضایی موجود در مناطق کمتر توسعهتفاوت

 ها عدالتهای اجتماعی و اقتصادی است که برای جلوگیری و یا کاهش این تفاوتتفاوت

قرار گیرد. هدف از عدالت فضایی، توزیع عادالنه امکانات، تسهیالت  فضایی باید مد نظر

ای دارای برتری فضایی نسبت به مناطق که هیچ منطقهدر مناطق مختلف است به طوری

در واقع عدالت اجتماعی بر مسأله توزیع درآمد و منابع  (.2331، 1هاروی)دیگر نباشد 

با (. 2323، 3باری)رفاه اجتماعی پیوند دارد مادی جمعیت تأکید دارد که توزیع درآمد با 

توجه به اینکه توزیع درآمد افراد یک منطقه تحت تأثیر عوامل و شرایط مناطق دیگر نیز 

                                                 
1 Gilberto et al. 
2 Pfaffermayr 
3 Hume 
4 Rassekh et al. 
5 Tunali and Yilanci 
6 Harvey 
7 Barry 
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وابستگی فضایی باید لحاظ شده و در بررسی ارتباط  است، لذا در بررسی توزیع درآمد

کرد اقتصادی یک پذیری عملمیان شرایط داخلی و جهت اقتصاد مناطق به علت تأثیر

منطقه از عملکرد اقتصادی مناطق مجاور، بحث همگرایی توزیع درآمد نیز مدنظر قرار 

گیرد. توزیع عادالنه درآمد معیاری برای افزایش رضایتمندی قشر کم درآمد در جامعه 

ها و یا معافیت مالیاتی و ... به توزیع است که دولت نیز با استفاده از ابزاری مانند یارانه

ای توزیع درآمد ناعادالنه باشد، نماید. اگر در منطقهعادالنه درآمد در کشور کمک می

تر تر بیشناخوشنودی و نارضایتی در آن منطقه افزایش یافته و مهاجرت به مناطق مرفه

شود که این مهاجران معموالً نسبت به افراد منطقه مرفه کم درآمدتر هستند و توزیع می

دهند. لذا با آمدی این منطقه را تحت تأثیر قرار داده و کاهش میدرآمد و میانگین در

توانیم شاهد همگرایی توزیع درآمد مناطق کشور هر چند در بلندمدت ادامه این روند می

باشیم. در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران یک یا دو منطقه و در نهایت چند 

بع شکوفایی اقتصادی و اجتماعی دارند و منطقه وضعیت مناسب خدمات عمومی و بالط

کنند. این امر به بهای عقب گذاشتن ای در ایجاد درآمد و تولید ملی ایفا مینقش عمده

زارش ای که گمناطق دیگر و افزایش شکاف و نابرابری بین مناطق و نواحی است، به گونه

های ترین سیاستمهم ها پرداخته و یکی ازتوسعه انسانی در ایران به تبیین این تفاوت

ریزی فضایی به عنوان یک برنامه بلندمدت برای تحقق توسعه انسانی را توجه به برنامه

کند. وجود چنین شرایطی موجب توجه ای معرفی میعدالت اجتماعی و تعادل منطقه

وان توزیع تگسترده به مبحث توسعه و نابرابری فضایی شده است. نابرابری فضایی را می

 ت. نابرابری فضایی که شکل بارز آن نابرابرینسها و موانع اجتماعی در فضا دار فرصتنابراب

های مختلف به خود گیرد )ملکی و تواند جنبهای میای است در هر جامعهمنطقه

(. بنابراین برای پایداری اقتصادی باید مناطق مختلف دارای توسعه 2939، 2همکاران

های (. اندیشمندان نیز معتقدند که پدیده1002، 1متعادل باشند )مارتیک و ساویس

های تقریباً مشابه به طرف وضعیت مشابه اجتماعی جوامع با ساختارها و فرهنگ-اقتصادی

بر  ؤثرکه توزیع درآمد و رشد اقتصادی دو عامل مهم مکنند. لذا با توجه به اینحرکت می

رایی این دو مؤلفه منجر به همگرایی باشند. انتظار بر این است که همگرفاه اجتماعی می

رفاه اجتماعی هر چند در بلندمدت گردد. همگرایی رفاه اجتماعی یکی از معیارهای مهم 

                                                 
1 Maleki et al. (2014) 
2 Martic & Savic 
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ریزان است که در صورت واگرایی رفاه اقتصادی های برنامهبرای بررسی و ارزیابی سیاست

ابرابری و افزایش نیابد شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه افزایش می بین مناطق مختلف،

تواند آثار و تبعات نامطلوب مانند سرقت، افزایش بزهکاری )جرم و جنایت( از خود بر می

های دولت و در نتیجه منجر به جای بگذارد که خود جرم و جنایت باعث افزایش هزینه

کسری بودجه دولت خواهد شد که کسری بودجه منجر به انتشار پول و تورم شده و تورم 

تواند رفاه اقتصادی اهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و ادامه این روند مینیز ک

باشد، از اینرو از منظر گذاری مطلوب نمیرا کاهش دهد که این امر از منظر سیاست

 گذاران اقتصادی باید تالش جهت همگرایی رفاه اجتماعی مناطق صورت پذیرد.سیاست

ریزان برای بهبود وضعیت گذاران و برنامهدر این صورت نیاز به تالش بیشتر سیاست

نیافته سرعت رشد باالتری نسبت به مناطق غنی گردد تا مناطق فقیر و توسعهاحساس می

ه ک توان بیان کردداشته و توسعه متوازن بین مناطق کشور صورت پذیرد. از اینرو می

توان منجر به تالش برای همگرایی رشد اقتصادی به همراه توزیع عادالنه درآمد می

 همگرایی رفاه اجتماعی مناطق هر چند در بلندمدت گردد.

 مطالعات تجربی -2-2

توان به برخی از مطالعات خارجی و داخلی زیر اشاره در زمینه موضوع مورد تحقیق، می 

 نمود.
ای به ارزیابی سطح رفاه در کشور هندوستان پرداخته است. وی ( در مقاله1001) 2کوال

احی وفایده، به این نتیجه رسیده است که ن-هایی و با استفاده از تحلیل هزینهاز طریق وزن

دارای فقر بیشتر در هندوستان وزن رفاهی باالتری نسبت به مناطق ثروتمندتر دارد. ودون 

« رشد و همگرایی: چارچوبی از رفاه اجتماعی»ای تحت عنوان ( در مقاله1009) 1و ییتژاکی

 2332-23310به بررسی رابطه بین رشد، نابرابری و رفاه اجتماعی طی دوره زمانی 

اند که در برخی از مناطق جهان همگرایی وجود دارد و این نتیجه رسیده اند و بهپرداخته

همگرایی در »ای تحت عنوان (، در مقاله1001) 9باشند. دنیستمامی مناطق همگرا نمی

به بررسی همگرایی کشورهای اتحادیه اروپا و « های رفاه اجتماعیسیستم

های اجتماعی برای ارزیابی خصدر سطح کالن اقتصادی با استفاده از شا OECDکشورهای

                                                 
1 Kula 
2 Wodon & Yitzhaki 
3 Denis 
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دهد که تجزیه و تحلیل ملی اند. این مقاله نشان میهای اجتماعی پرداختههمگرایی هزینه

تواند تجزیه و تحلیل مخارج اجتماعی و ارتباط اجتماعی و ارتباط با توسعه اقتصادی می

ه کشورهای سازد. همچنین، در همهمگرایی یا واگرایی در حمایت اجتماعی را غنی می

های قانونی ملی هستند. آتیا و های رفاه اجتماعی بر اساس چارچوبیافته سیستمتوسعه

ای تحت عنوان پیوستن به اتحادیه اروپا و همگرایی اجتماعی، به ( در مقاله1003) 2برنگر

های رفاه اجتماعی مختلف و تأثیر پیمان ارزیابی کیفی وجود همگرایی بین سیستم

این فرآیند پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که فرآیندی برای ماستریخت در 

ای به ( در مقاله1020) 1همگرایی اجتماعی در اتحادیه اروپا وجود دارد. تیان و همکاران

بررسی اثرات جانبی فضایی رشد اقتصادی منطقه چین با استفاده از روش اقتصادسنجی 

اند. بر اساس تئوری مدل رشد سولو با تهپرداخ 1003-2332فضایی طی دوره زمانی 

سرریز تکنولوژی، مدل رشد اقتصادی دوربین فضایی برای بررسی اثرات جانبی فضایی به 

دهد اگر اثرات سرریز فضایی کنترل شده کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می

ی قابتی ناشباشد، همگرایی شرطی وجود خواهد داشت. همچنین نتایج نشاندهنده اثرات ر

 9باشد. اسچیت و استارکاز انباشت سرمایه و رشد شهرنشینی در میان مناطق مجاور می

: یک رویکرد OECDهای رفاه توضیح همگرایی دولت»ای تحت عنوان ( در مقاله1022)

کشور  12به بررسی همگرایی شرطی انواع مختلفی از مخارج اجتماعی در « شرطی

OECD اند. نتایج های تصحیح خطا پرداختهبا استفاده از مدل 1009-2320های طی سال

ها نشاندهنده این است که شواهد بسیار قوی از همگرایی در تمامی به دست آمده آن

اند و همچنین های مخارج اجتماعی زمانی که عوامل مشروط در نظر گرفته شدهمجموعه

 ای تحت عنوان( در مقاله1020) 0باشند. پد و همکاراندارای سرعت همگرایی باالتری می

و یک  9سازی مونت کارلو، شبیهLMهای های استار اقتصادسنجی فضایی: آزمونمدل»

های فرآیند فضایی با استفاده از فرآیند اتورگرسیو انتقال به بررسی مدل« کاربرد تجربی

اند. نمودهبرای بررسی غیرخطی بودن مدل استفاده  LMهای اند و از آزمونمالیم پرداخته

همچنین به بررسی همگرایی رشد اقتصادی شهرهای ایاالت متحده طی دوره زمانی 

                                                 
1 Attia & Berenger 
2 Tian et al. 
3 Schmitt & Starke  
4 Pede et al. 
5 Monte Carlo simulations 

http://esp.sagepub.com/search?author1=Carina+Schmitt&sortspec=date&submit=Submit
http://esp.sagepub.com/search?author1=Carina+Schmitt&sortspec=date&submit=Submit
http://esp.sagepub.com/search?author1=Peter+Starke&sortspec=date&submit=Submit
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تواند برای دهند که روش پیشنهاد شده میاند. نتایج نشان میپرداخته 2330-1003

های فضایی یا برای تناسب مدل مقطعی رگرسیو آزمون ناهمگنی فضایی در اشکال رژیم

( در 1020) 2دار فضایی به کار برده شود. ریسزای وقفهفضایی شامل متغیرهای برون

، با 1000-2231ای به بررسی نابرابری درآمد فضایی در برزیل طی دوره زمانی مقاله

دهد استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می

وری درآمد سرانه و بهره های اقتصادی،که نابرابری فضایی در تراکم )انبوه( فعالیت

کار، با کاهش ناچیزی عمالً تغییر نیافته است و سرعت همگرایی درآمد سرانه و نیروی

ین باشد. سید حسکار نسبت به کشورهای دیگر بسیار کند میوری نیرویهمچنین بهره

ای رفاه تجزیه و تحلیل منطقه»ای تحت عنوان (، در مقاله1029) 1محققی و همکاران

های کشور ایران پرداخته است. نتایج نشان به بررسی رفاه اجتماعی استان« ماعی ایراناجت

ای کشور بسیار پایین است و بهترین دهد که ارزش رفاه اجتماعی در مناطق حاشیهمی

عملکرد مربوط به استان یزد و باالترین عملکرد رفاه اجتماعی مربوط به استان سیستان 

های رفاهی در ای به تعیین وزن( در مطالعه2923) 9و شیردل و بلوچستان است. عبدلی

-اند. در این مطالعه، تابع رفاه اجتماعی در شکل برگسونهای کشور پرداختهاستان

های رفاهی هر یک از پذیر تصریح شده است و وزنساموئلسن و به صورت جمع و جدایی

هنده لزوم تخصیص منابع های بیشتر نشاندهای کشور محاسبه شده است. وزناستان

 0بیشتر جهت حداکثرسازی رفاه اجتماعی در کل کشور است. هزار جریبی و صفری شالی

ؤثر بر آن: مطالعه موردی شهر رفاه اجتماعی و عوامل م»ای تحت عنوان ( در مقاله2930)

ادی صاند که رفاه دارای ابعاد متفاوت فردی، روانشناختی، سیاسی و اقتبیان نموده« تهران

درصد از میزان احساس برخورداری از رفاه  00دهد که است و نتایج تحقیق نشان می

اعی های اقتصادی و اجتماجتماعی تابع متغیرهایی مانند اعتماد به کارایی مسئوالن، پایگاه

افراد، احساس عدالت اجتماعی، احساس بیگانگی اجتماعی و تقدیرگرایی است. 

ای به بررسی شدت عدم تعادل فضایی و ( در مقاله2930تاش و همکاران )شهیکی

اند. نتایج آنها نشاندهنده رفاه پرداخته 2930های ایران در سال ای رفاه در استانمنطقه

اند که در راستای متعادل و متوازن باشد. همچنین به این نتیجه رسیدهها میمختلف استان

                                                 
1 Reis 
2 Mohaqeqi et al.  
3 Abdoli & Shirdel (2010) 
4 Jaribi & Safari Shali (2011) 
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ها، عه همه جانبه بر مبنای قابلیتساختن توسعه مناطق مختلف، رویکرد مبتنی بر توس

رسد. با توجه به ای به نظر میهای منطقهها و محدودیتهای نسبی، توانمندیمزیت

ای در مورد همگرایی رفاه اجتماعی انجام نشده و مطالعات ذکر شده، در ایران مطالعه

ه اهمیت وجه بتکنیک استار فضایی نیز در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. لذا با ت

موضوع، در این مقاله به بررسی همگرایی رفاه اجتماعی با استفاده از تکنیک استار فضایی 

 ایم.در ایران پرداخته

 معرفی مدل تحقیق  -3
اند، یکی بخش غیرخطی که در های غیرخطی استار فضایی از دو جزء تشکیل شدهمدل 

فضایی. در تبیین بخش غیرخطی  اند و دیگری بخشهای استار بیان شدهچارچوب مدل

های غیرخطی های زمانی مدلک روش برای مدلسازی سرییتوان بیان نمود که مدل، می

و سپس رفتار پویای  دههای مختلف تعریف شهای مختلف و یا رژیماین است که وضعیت

های های استار یکی از مدل. مدلشوندها مطالعه متغیرهای اقتصادی وابسته به وضعیت

کنند و حالت باشند که در آن پارامترهای اتورگرسیو به آرامی تغییر میغیرخطی می

 :2باشدعمومی مدل آنها به صورت زیر می

(9) Y = Xα + Xδ O G(s, γ, c) + ε   

y  بردارN × Nماتریس  Xاز متغیرهای وابسته و  1 × K  است.از متغیرهای توضیحی 

ک است. این مدل حاالت حدی و انتهایی ، تابع انتقال پیوسته است که بین صفر و ی Gتابع

 s تواند توضیح دهد.های پیوسته بین مقادیر انتهایی را میو همچنین، وضعیت Gتابع 

توان از متغیرهای توضیحی در دوره جاری یا متغیرهای باشد که میمتغیر انتقال می

ه ک ودقال استفاده نمدار و یا روند به عنوان متغیر انتدار، متغیر وابسته وقفهتوضیحی وقفه

پارامتر شیب است که نشاندهنده  γ تواند متفاوت باشد.با توجه به اهداف تحقیق می

پارامتر مکانی تابع انتقال است که نشاندهنده نقطه انتقال  c باشد.سرعت انتقال تابع می

𝑁بردار  ε باشد.و یا تغییر رژیم در مدل می × تقل از جمالت اخالل که دارای توزیع مس 1

 باشد.واریانس ثابت میو  میانگین صفر و یکنواخت با

در تبیین بخش فضایی مدل، اولین قدم ایجاد ماتریس همسایگی است. دو روش برای 

ساخت ماتریس همسایگی وجود دارد، روش اول بر اساس نقشه مجاورت است که در این 

                                                 
 مراجعه شود. Trasvirta (1994)لعه برای مطالعات بیشتر به مطا 1
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ل ماتریس مجاورت تشکیروش با تعیین اینکه کدام مناطق با هم همسایه یا مجاور هستند 

شود. روش دوم بر اساس طول و عرض جغرافیایی )فاصله جغرافیایی( است که در این می

روش نیز مناطقی که با منطقه مورد نظر فاصله نزدیکتری داشته باشند همسایه آن تلقی 

(. در این مطالعه، با توجه به اینکه اطالعات دقیق و شناخت اولیه 1000، 2شوند )لسیجمی

از وضعیت ساختار فضایی رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد، لذا نقشه برای تعیین 

همسایگی مناسب بوده و برخالف روش فاصله، تعداد مشخصی همسایه برای هر مشاهده 

شود. بدین ترتیب عناصر روی قطر اصلی این ماتریس برابر صفر است به مدل تحمیل نمی

ها همجوار یکدیگر باشند عدد یک و در غیر اینصورت که استانو عناصر دیگر در صورتی

ای سپس ماتریس مجاورت باید استاندارد شود به گونه 1اند.عدد صفر به خود اختصاص داده

که مجموع سطرهای این ماتریس برابر با یک شود که ماتریس مرتبه اول استاندارد شده 

پد و همکاران ، (1002همکاران ) بر اساس مطالعات پد وشود. در این چارچوب و نامیده می

، که با یک متغیر فضایی 9فضایی STARمدل ( فرم کلی 1020پد و همکاران ) و (1003)

 :توان به صورت زیر بیان نموددر تابع انتقال ترکیب شده است را می
(0) y = Xα + Xδ O G(Wx, γ, c) + ε 

 و در نتیجه خواهیم داشت:
(9) y = [α0 + α1(x)] + [δ0 + δ1 (x)] ∗ G(s, γ, c) + ε 

y بردار N × N بردار x مشاهدات،از  1 × تابع  G تعداد مناطق، N، از متغیر توضیحی 1

Nبردار  εو  پارامتر مکان c، پارامتر شیب γ، متغیر انتقال s، انتقال ×  از جمالت اخالل 1

ور ای مذکدار متغیرهتواند متغیر وابسته، متغیر مستقل، مقادیر وقفهمتغیر انتقال میاست. 

( به عنوان متغیر انتقال Wx) xو یا روند باشد. در این مقاله از متغیر مستقل فضایی 

Nماتریس وزنی  Wایم. استفاده نموده × N  است که در این ماتریس برای مناطقی که در

باشند عدد صفر همسایگی هم قرار دارند عدد یک و مناطقی که در همسایگی هم نمی

Nر نیز بردا Wxدهیم. قرار می × به دست  xو  Wاز مشاهدات است و از حاصلضرب  1

                                                 
1 Lessage 

الزم به ذکر است که مجاورت مراتب باالتر نیز مورد بررسی قرار گرفته و منظور از مجاورت مرتبه دوم همسایه  2

و در نهایت های مراتبط باال گزارش نشده است های مناطق است. از اینرو، به علت عدم اثرگذاری، مجاورتهمسایه

 ورت مرتبه اول ذکر شده است.نتایج مجا
3 Spatial Star Model  
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 2با استفاده از روش حداکثر راستنماییصورت زیر بیان شده و آید و معادله نهایی به می

 :شودتخمین زده می
(1) y = [α0 + α1(x)] + [δ0 + δ1 (x)] ∗ G(Wx, γ, c) + ε 

از تابع لجستیک برای در این مقاله، برای تسهیل در نشان دادن فرآیند غیرخطی مدل 

 :نماییمبه صورت زیر استفاده می Gتابع انتقال 
(3) G(Wx, γ, c) = [1 + exp(−γ(Wx − c)]−1 

بین صفر و یک تغییر می نماید. برای  Wxبر اساس ارزش متغیر انتقال  Gتابع انتقال 

قدار باالتر است به م cاز حد آستانه  Wx، تابع لجستیک زمانی که γمقادیر بزرگ پارامتر 

تر است به مقدار صفر میل پایین cاز حد آستانه  Wx نماید و زمانی کهیک میل می

. با در نظر گرفتن تقریب مرتبه اول سری تیلور برای تابع لجستیک و جاگذاری نمایدمی

 آید:(، مدل غیرخطی استار فضایی به صورت زیر به دست می9آن در معادله )
(2) G(Wx, γ, c) ≈

1

2
+

((Wx)−c)

4
γ = 

1

2
−

cγ

4
+

γ

4
(Wx) = λ0 − λ1(Wx)  

 و خواهیم داشت:
(3)   y = [α0 + α1x] + [δ0 + δ1 x][λ0 − λ1(Wx)] + μ    

  = α0 + α1x + λ0[δ0 + δ1 x] + λ1(Wx)[δ0 + δ1 x] + μ 
  = [α0 + λ0δ0] + [α1 + λ0δ1] + λ1δ0(Wx) + λ1δ1 (Wx) + μ 

  = [α0 +
1

2
δ0 −

cγ

4
δ0] + [α1 +

1

2
δ1 −

cγ

4
δ1] +

γ

4
δ0(Wx)  

   +
γ

4
δ1(Wx)x + μ = β0 + β1x + β2(Wx) + β3(Wx)x + ε 

,βiکه  i = 0, 1, 2, دارای توزیع مستقل  εهستند.  (2)تابعی از پارامترهای اصلی معادله  3

نیز برای بررسی آزمون  LMفر و واریانس ثابت است. از آزمون و یکنواخت با میانگین ص

 شود:شود که فرضیه صفر به صورت زیر بیان میغیرخطی بودن استفاده می
(20) H0: β2 = β3 = 0 

 در این مقاله نیز از آزموناز اینرو، که در صورت رد فرضیه صفر، مدل غیرخطی است. 

طی دوره زمانی  1های کشور ایرانرفاه اجتماعی استان استار فضایی برای بررسی همگرایی

ایم که بر اساس تئوری رشد نئوکالسیکی، از مدل رشد استفاده نموده 2933-2931

                                                 
1 Maximum Likelihood 

های های البرز و تهران ادغام شده است و دادهاستان است. به علت کمبود آمار استان 90جامعه آماری مورد نظر  2

 .تفکیک و برآورد شده است 2933های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی برای سال مربوط به استان
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، شکل عمومی مدل 2غیرشرطی استفاده شده است. در همگرایی نئوکالسیکی غیرشرطی

 به صورت زیر است:
(22) y = β0 + β1 x + ε 

در فرضیه همگرایی مقدار متغیر در سال مبدأ مورد مطالعه است.  xنرخ رشد متغیر و  yکه 

غیرشرطی، اگر کشورها یا مناطق مختلف سطح تولید سرانه تعادلی بلندمدت و یکسانی 

در چارچوب مدل رشد نئوکالسیک داشته باشند، کشورها یا مناطق دارای تولید سرانه 

د و بالعکس کشورها یا مناطق دارای تر دارای نرخ رشد تولید سرانه باالتری هستنپائین

ر همگرا تری هستند تا به سمت یکدیگتولید سرانه باالتر دارای نرخ رشد تولید سرانه پایین

شود. در ادامه، برای شوند که این مسأله در مدل با منفی بودن ضرایب شیب بیان می

گاریتم تن لتخمین مدل به روش استار فضایی، مدل نئوکالسیکی غیرشرطی بعد از گرف

 به صورت زیر قابل بازنویسی است: 
(21) 

Ln(
xT

xt0
) = [α01 + α11Ln(xt0)] + [(β02 + β12 )] ∗ G(WLn(xt0), γ, c) + ε 

xT است و  2931 رفاه اجتماعی در سالxt0  رفاه اجتماعی در زمان اولیه یعنی سال

مورد استفاده قرار نگرفته  2931تا  2933های ین سالهای مربوط مابداده است و 2933

دوره زمانی  های مقطعی تبدیل شده است. لذا هر چندهای تابلویی به دادهاست و داده

های های مابین سالبه علت عدم استفاده از دادهولی است  2931-2933مورد مطالعه 

طالعات روند نیز قابل اهای مربوط به پانل متعارف صادق نیست و بحث 2931و  2933

توان دار نمیدار متغیرهای وابسته و وقفهاستفاده نبوده و از متغیرهای روند و مقادیر وقفه

به عنوان متغیر انتقال استفاده نمود. در رابطه با عدم استفاده از متغیر وابسته به عنوان 

 تر از اطالعاتملت سطح متغیرها کاتوان بین نمود که که اطالعامتغیر انتقال نیز می

ل گردد. لذا از متغیر مستقتغییرات است و در محاسبه تغییرات بعضی از اطالعات حذف می

که رفاه اجتماعی در زمان اولیه است برای متغیر انتقال استفاده شده است. الزم به ذکر 

                                                 
های ساختاری در نقطه شروع و یا به عبارتی در عرض از مبدأ مدل نشان داده شده تفاوت اوالً با توجه به اینکه 2

است و ثانیًا چون تعداد مشاهدات کمتر است و دوره زمانی به مفهوم سری زمانی متعارف در این مدل استفاده 

ویی جبرای صرفهیابد، لذا از یک سوی جه آزادی کاهش میگردد، اگر سایر متغیرها نیز به مدل اضافه گردد، درنمی

در کاهش درجه آزادی و از سوی دیگر، با انتخاب متغیر سطح رفاه، برآیند همه متغیرهای سرمایه انسانی و نیروی 

 ایم.بنابراین از مدل غیرشرطی استفاده نموده کار، مخارج دولت، سرمایه و ... نشان داده شده است
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ج های اقتصادی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استخراهای مذکور از گزارشاست که داده

 :و داریمشده و رفاه اجتماعی بر اساس تابع رفاه سن محاسبه شده 
(29) 

Wel(x) = 2 ∫ GDP
1

0

 L(p)d(p) = GDP(1 − G) 

  .باشد، ضریب جینی میG، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و GDPکه 

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته -0
استفاده شده  LMمون برای بررسی وجود رابطه غیرخطی در مدل از آزدر این مطالعه 

 ( ارائه شده است:2است که نتایج آن در جدول )

 (: آزمون غیرخطی بودن مدل1جدول )
𝐻0 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0 

 2302/1 مقدار آماره آزمون 

 P-value 0193/0مقدار 
 های تحقیقمنبع: یافته

ده و ( فرضیه صفر مبنی بر وجود رابطه خطی در مدل رد ش2بر اساس نتایج جدول )

 کنند. بنابراین امکان تخمینها از مدل غیرخطی تبعیت میبنابراین رفاه اجتماعی استان

پذیر بوده که نتایج آن در همگرایی رفاه اجتماعی با استفاده از روش استار فضایی امکان

 ( به شرح زیر است:1جدول )

 (: تخمین مدل رشد رفاه اجتماعی2جدول )

 تار فضاییروش اس عرض از مبدأ و ضرایب

 0032/1**  (000/9) 1عرض از مبدأ رژیم 

 -9901/0*( -931/1)  1لگاریتم رفاه اجتماعی سال مبدأ رژیم 

 0/ 0319( 099/0) 2عرض از مبدأ رژیم 

 0012/0( 293/0) 2لگاریتم رفاه اجتماعی سال مبدأ رژیم 

 𝜸 (099/0 )9992/00پارامتر شیب 

 𝑪  (001/90 )***2309/0پارامتر مکان

 2123/9 نرخ همگرایی

 است. tاعداد داخل پرانتز مقدار آماره   
 درصد 20معنی داری در سطح ***درصد   9معنی داری در سطح **درصد    2داری در سطح معنی*

 های تحقیقمنبع: یافته
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را برای تجزیه و  1و  2نوع رژیم  1(، در این روش 1بر اساس نتایج مندرج در جدول )

از رابطه  2توان در نظر گرفت که رشد رفاه اجتماعی مناطق موجود در رژیم تحلیل می

خطی تبعیت نموده و لذا رشد رفاه اجتماعی این مناطق صرفَا تحت تأثیر رفاه اجتماعی 

های این گروه، اثرات سرریز همسایگی گیرند و لذا در بین استانخود آن منطقه قرار می

از رابطه غیرخطی  1تماعی مناطق موجود در رژیم شود ولی رشد رفاه اجمشاهده نمی

تبعیت نموده و رشد رفاه اجتماعی این مناطق عالوه بر اینکه تحت تأثیر رفاه اجتماعی 

گیرد، بلکه تحت تأثیر رفاه مناطق دیگر نیز است. لذا اثرات سرریز خود آن منطقه قرار می

داری معنید وجود داشته باشد که توانها میدر بین مناطق موجود در این گروه از استان

تواند نشاندهنده وجود رابطه غیرخطی در فرآیند رشد رفاه اجتماعی نیز میپارامتر مکان 

به دست آورده  9230/0بنابراین با توجه به اینکه مقدار حد آستانه برابر با  2ها باشد.استان

ار متغیر انتقال برای آنها شده است، لذا در دوره زمانی مورد مطالعه، برخی مناطق که مقد

کنند و ضرایب قرار گرفته و از رابطه خطی تبعیت می 2از حد آستانه عبور نکند، در رژیم 

 -9901/0گردد که ضریب به دست آمده برای آن مناطق رابطه خطی برای آنها منظور می

ستان، غربی، اردبیل، کردشرقی، آذربایجانهای آذربایجاناست. این گروه شامل استان

کرمانشاه، ایالم، لرستان، همدان، مازندران، مرکزی، قزوین، سیستان و بلوچستان، 

هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گیالن، 

تهران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان و زنجان هستند. همچنین، مناطقی که مقدار 

قرار گرفته و  1های رژیم کند، در گروه استانحد آستانه عبور  متغیر انتقال برای آنها از

گردد. ها منظور میاز رابطه غیرخطی تبعیت نموده و ضرایب رابطه غیرخطی برای آن

های برآورد شده است. استان 1-1222/0مقدار شیب در مدل غیرخطی در این گروه برابر با 

ال و بختیاری، فارس و بوشهر هستند. این گروه شامل قم، اصفهان، خوزستان، چهارمح

دار است که بوده و معنی 9230/0همچنین، بر اساس نتایج، مقدار پارامتر مکان برابر با 

ها باشد. لذا در دهنده وجود رابطه غیرخطی در فرآیند رفاه اجتماعی استانتواند نشانمی

اه اجتماعی خود آن منطقه ای متأثر از رف، رشد رفاه اجتماعی هر منطقه2های گروه استان

پذیرد و در گروه دوم، رشد رفاه اجتماعی در یک استان است و از مناطق همجوار تأثیر نمی

                                                 
 مراجعه شود. 200Pede et al) .(8یحات بیشتر به مطالعه برای توض 1
های غیرخطی ضرایب رژیم اول و دوم است. برای مطالعه بیشتر به مقاالت مربوط به مدلاین مقدار برابرمجموع  2

 و ... مراجعه شود.  Trasvirta (1994)مثل
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 تواند متأثر از رفاه اجتماعی سایرنه تنها تابعی از رفاه اجتماعی همان منطقه است بلکه می

ه تواند نشاندهندمیمناطق نیز باشد. در واقع، سرریز رفاه از یک منطقه به مناطق دیگر 

 سرریز اثرات قدرتاین مهم باشد. از اینرو، ضریب فضایی به دست آمده نشاندهنده 

 از وریبهره ارتقای و یادگیری برای مناطق مختلف قابلیت و توانایی است که به فضایی

، نتایج 2داری ضرایب رژیم همچنین با توجه به معنی دارد. بستگی خود همسایگان

تواند به سمت یکدیگر همگرا می 2های گروه که رفاه استانین مهم است نشاندهنده ا

توان به این مسأله می 2 که با توجه به منفی بودن ضریب شیب در رژیمشوند، به طوری

ها وجود دارد و لذا ضریب همگرایی در رفاه اجتماعی استان βدست یافت که همگرایی 

طوری که بر اساس است، به 2123/9ابر با )کامالً خطی( باشد بر G=0در حالتی که 

هایی که از سطح رفاه باالتری برخوردارند، نسبت به همگرایی غیرشرطی بتا، استان

هایی که از سطح رفاه کمتری برخوردارند، رشد رفاه در آنها کمتر خواهد بود. به استان

ر ریعتری برخورداهای مرفه از رشد رفاه سهای فقیر نسبت به استانعبارت دیگر، استان

 1با توجه به منفی بودن ضریب شیب رژیم خواهند بود تا به سمت هم همگرا شوند. و 

در  1باشند.به سمت یکدیگر همگرا نمی 1های گروه رفاه استان داری آن،ولی عدم معنی

ها مناطق نفتی ایران هستند و اثرات این زمینه مسأله مهم این است که بیشتر این استان

در این مناطق باعث افزایش رفاه مناطق مجاور شده است ولی مناطقی که دارای  فضایی

ی باشند، رشد بیشترتر هستند نسبت به مناطقی که دارای رفاه باالتر میرفاه پایین

اند، زیرا مناطق دارای رفاه باالتر مناطق نفتی ایران بوده و همواره نسبت به سایر نداشته

اند. در این زمینه با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر پایه نفت است، مناطق رشد باالیی داشته

لذا تا زمانی که وابستگی اقتصاد ایران به منابع نفتی کم نشود همگرایی این مناطق احتمااًل 

های ، همسایه1های موجود در گروه ممکن نباشد. همچنین به جز استان قم، بقیه استان

هستند و با توجه به اینکه این استان نیز جزء مناطق نفتی استان کهکیلویه و بویراحمد 

بوده است و این استان در گروه  -9023/0ایران است ولی رشد این منطقه طی این مدت 

قرار دارد. بنابراین احتمااًل بد بستان ناکارا بین این منطقه با مناطق همجوار صورت  2

اند اه این منطقه تحت تأثیر قرار گرفتهگرفته و در واقع مناطق همجوار این استان از رف

های ولی رفاه این استان تحت تأثیر رفاه مناطق مجاور قرار نگرفته و نتوانسته از مزیت

خود منطقه نیز برای افزایش رفاه استفاده نماید. همچنین، با توجه به اینکه رشد رفاه اکثر 
                                                 

 .نیز مطابقت دارد 200Pede et al) .(8این نتیجه با نتایج مطالعه  1
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با میانگین  0323/2حداکثر و  -0220/0به یکدیگر نزدیکتر است )حداقل  2مناطق رژیم 

های دارای رفاه پایین رشد بیشتری نسبت به ( و به طور متوسط اکثر استان1000/0

دارای رشد  1اند ولی برخی از مناطق موجود در رژیم های دارای رفاه باالتر داشتهاستان

 3930/2و حداکثر  1203/0رفاه بیشتر و برخی دارای رشد رفاه کمتری هستند )حداقل 

استان هستند و وجود دو  1ها اندک و ( و همچنین تعداد این استان2001/0با میانگین 

استان قم که با رفاه کمتر طی زمان رشد کمتری داشته و بوشهر که رشد بسیار باالیی 

کنند، ممکن است به علت تبعیت می 1داشته است، لذا عدم همگرایی مناطقی که از رژیم 

در مورد اینکه چرا رشد رفاه برخی از  1اطق در این رژیم باشد.اختالف شدید رشد رفاه من

کنند، نیازمند انجام تبعیت می 1کنند و برخی دیگر از رژیم تبعیت می 2مناطق از رژیم 

ر این ساز مطالعات بیشتری دتواند زمینهتحقیقات بیشتری بوده و نتایج این تحقیق می

ست. لیکن در این ارتباط شاید بتوان گفت زمینه باشد که از حوصله بحث حاضر خارج ا

های ارتباطی بهتر، وجود عوامل متعددی مانند موقعیت و شرایط مکانی منطقه، وجود راه

ای و ... باعث شده که رشد رفاه شرایط مناسب برای اشتغال، وجود وابستگی منطقه

ر رفاه این تبعیت نموده و اثر سرریز همسایگی د 1اجتماعی برخی از مناطق از رژیم 

تر این است که اگر رشد رفاه اکثر مناطق به مهم مناطق وجود داشته باشد. ولی مسأله

یکدیگر نزدیکتر باشد، احتمال وجود همگرایی بیشتر خواهد بود، لذا برای ایجاد همگرایی 

تری برخوردار رفاه اجتماعی مناطق، باید در جهت افزایش رفاه مناطقی که از رفاه پایین

د تالش بیشتری صورت بگیرد. همچنین، با توجه به اینکه در مدل تخمینی، پارامتر هستن

𝛾 ،هر چه پارامتر نشاندهنده شدت و سرعت انتقال بین دو رژیم است 𝛾 تری مقدار کوچک

باشد نشاندهنده این است که انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر مالیم است و تابع انتقال 

مقدار بزرگتری  𝛾 تواند به خود بگیرد و هر چه پارامتررا میهر مقدار بین صفر و یک 

ع انتقال پذیرد و تابباشد یعنی اینکه انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر سریعتر صورت می

گیرد. از اینرو با توجه به مقدار سرعت انتقال برآورد بیشتر مقادیر صفر و یک را به خود می

توان استدالل کرد که تغییر رژیم در تحقیق حاضر ین می(، بنابرا9992/00شده )برابر با 

 مالیم نیست که از نظر آماری تأیید نشده است. 

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه -6
                                                 

همچنین علت تفاوت موجود در رشد رفاه در مناطق مختلف در محدوده بحث این مطالعه نیست و نیاز به مطالعات  1

  تری در مورد این مسأله است.جامع
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ن پردازد. برای ایمی های ایراندر بین استان این مقاله به بررسی همگرایی رفاه اجتماعی 

با  2931-2933های ی و طی سالبا استفاده از روش غیرخطی استار فضایمنظور مدل 

نتایج مدل حاکی از آن است که در گروه  شود.تخمین زده می Rاستفاده از نرم افزار

رشد رفاه اجتماعی صرفاَ تحت تأثیر رفاه اجتماعی خود آن منطقه هایی که در آنها استان

اعی عالوه رشد رفاه اجتمهایی که در آنها همگرایی وجود دارد. ولی در گروه استان است،

بر رفاه اجتماعی خود آن منطقه، تحت تأثیر رفاه اجتماعی مناطق دیگر نیز است، همگرایی 

احتمال وجود همگرایی در بین  همچنین نتایج نشاندهنده آن است کهوجود ندارد. 

مناطقی که دارای رشد رفاه نزدیکتری هستند، بیشتر است. بنابراین، اگر هدف 

های کشور باشد، توصیه سیاستی تحقیق اه اجتماعی استانگذاران همگرایی رفسیاست

 حاضر این است که: 

های کلیدی با آثار هایی که در آن رابطه غیرخطی وجود دارد صنایع و فعالیتاستان -

های همجوار نیز از آثار سرریز این سرریز قابل توجه شناسایی و تقویت گردند تا استان

آنچه که حائز اهمیت است این است که بد و بستان کارا ها برخوردار گردند ولی فعالیت

هایی که از رابطه خطی برخوردار بوده و از بین مناطق صورت پذیرد. همچنین در استان

نطقه های مهای پیشران و مؤثر متناسب با ظرفیتآثار سرریز برخوردار نیستند فعالیت

 های اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.ریزیشناسایی و به منظور استقرار در استان در برنامه

ای و بر پایه نفت هست، سعی شود پایهبا توجه به اینکه اقتصاد ایران بیشتر تک -

ردد هایی تمرکز گهای پربازده شناسایی و در اولویت قرار گرفته و بر روی فعالیتفعالیت

 که باعث خروج اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی گردد.

تر و دارای رفاه کمتر بیشتر ای مناطق محرومهای کشوری سهم بودجهریزیر برنامهد -

های کلیدی مد نظر قرار ها و فعالیتگذاری در زیرساختمورد توجه قرار گیرد و سرمایه

 گیرد.
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  منابعفهرست 
ی مـروری بـر کـارکرد برخـ)رفــاه اجتمــاعی و توســعه  .(2922) ناصرجــو، حــق .2

دانشـــگاه علـــوم بهزیستی و  فصـــلنامه رفـــاه اجتمـــاعی .(نهادهـای حمـایتی
 .31-39، (1)1، توانبخشی

(. تأثیر 2930نژاد، محمدرضا )الدینی، زهرا، طالقانی، فاطمه و احمدیشکیبایی، علیرضا، کمال .1
ر نتخب کشوهای مشهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در استان

 .200-203(، 93)29، پژوهشنامه اقتصادیایران )با رویکرد اقتصاسنجی فضایی(. 

 اقتصادی همگرایی (. بررسی2930رزی، داود )شهبازی، کیومرث، رضایی، ابراهیم و حمیدی .9

 تابلویی. فضایی اقتصادسنجی : رهیافت))اکو همکاری اقتصادی سازمان عضو کشورهای
 .231-299(، 30)23، پژوهشنامه بازرگانی

(. بررسی شدت عدم تعادل 2930تاش، محمدنبی، یغفوری، حسین و درویشی، باقر )شهیکی .0
ای رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروی های ایران )مطالعه مقایسهای رفاه در استانفضایی و منطقه

 .90-29(، 23)9، ایریزی منطقهفصلنامه برنامهو اسمیت. 

(. کشش مطلوبیت نهایی تابع رفاه اجتماعی و 2923ین )عبدلی، قهرمان و شیردل، رام .9
 .211-203(، 91)20، رفاه اجتماعیها در ایران. های رفاهی استانوزن

ای بر فرآیند طراحی و برآورد تابع رفاه اجتماعی شهری (. مقدمه2930اهلل )عبدالملکی، حجت .1
انشگاه ، دقتصاد شهری ایرانمقاالت اولین کنفرانس اریزی شهری. و تحلیل نقش آن در برنامه

 .21-2فردوسی مشهد، 

 تهـران: .پـورهمـایون هرمز ترجمه ،رفـــاه هـــاینظریـــه .(2922) تـــونی فیتزپتریـــک، .3
  .نو گام و اجتماعی تأمین پژوهش عـالی سسـهؤم

 توزیع و رشداقتصادی تقدم با رابطه در مختلف هاینظریه مقایسه (.2931) محمد لشکری، .2
 .33-19 ،0 ،مشهد نور پیام دانشگاه انسانی علوم نشریه درآمد.

 رفاه به نگرش (. نقش2922پرور، محسن، عریضی، حمیدرضا و مدنی قهفرخی، سعید )گل .3

 اجتماعی، رفاه فصلنامةاجتماعی.  عدالت با اجتماعی گرایش همدلی و رابطه در اجتماعی

3(91 ،)292-211. 

 و فضایی توزیع (. بررسی2939دی منجزی، انیس )ملکی، سعید، احمدی، رضا و داو .20
 و مالی هایسیاست فصلنامهخوزستان.  استان هایدر شهرستان اقتصادی توسعه بندیرتبه

 .11-9(، 1)1، اقتصادی

بررسی رابطه بلندمدت بین رشد  .(2920ی )عل، رنجبرکی و محمدحسین مهدوی عادلی، .22
 .292-229، )22)9، پژوهشنامه اقتصادی. اقتصادی و توزیع درآمد در ایران

(. رفاه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه 2930شالی، رضا )هزار جریبی، جعفر و صفری .21
 .11-2(، 9)1 ،ریزی شهریجله پژوهش و برنامهمموردی شهر تهران. 
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