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Abstract: The convergence of social welfare is one of the criteria for evaluating regional development policies.
The purpose of this paper is to analyze the convergence of social welfare for evaluating regional development
from 2000 to 2013. To this end, a nonlinear spatial error star econometrics technique is used to separate linear
and nonlinear regimes.
According to the results, the provinces can be divided into two groups: in the first group of provinces, the social
welfare growth is affected by the welfare of the regions themselves and spatial effects are not observed among
them. In the second one, however, spatial effects are observed among the provinces, which include Qom,
Isfahan, Khuzestan, Chaharmahal and Bakhtiari, Fars and Bushehr. Other provinces are in the first group.
Moreover, the results show a convergence among the regions of the first group while there is no convergence
among the second group. Therefore, Policies have failed to eliminate the regional inequalities and imbalances.
Keywords: Convergence, Social Welfare, Regional Development, Spatial Error Star Econometrics Technique.
JEL Classifications: I31, C20, R12.
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 هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی. همگرایی رفاه اجتماعی مناطق یکی از معیارها برای ارزیابی سیاستهای توسعه منطقهای است:چکیده
 برای این منظور از تکنیک غیرخطی استار جزء اخالل. می باشد1392- 1379 رفاه اجتماعی برای ارزیابی توسعه منطقهای طی دوره زمانی
.فضایی برای تفکیک رژیمهای خطی و غیرخطی استفادهشده است
 استانهایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آنها صرفاً متأثر از، گروه اول. گروه استانها قابلتفکیک است2 نتایج مدل حاکی از آن است که
 استانهایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آنها صرفاً متأثر، گروه دوم.رفاه اجتماعی خود مناطق بوده و اثرات فضایی در آنها مشاهده نمیشود
، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان،از رفاه اجتماعی خود مناطق نبوده و اثرات فضایی در آنها مشاهده میشود که شامل استانهای قم
.فارس و بوشهر هستند و بقیه استانها در گروه اول قرار دارند
 همگرایی وجود ندارد؛ بنابراین2  در بین مناطق گروه اول همگرایی وجود دارد ولی در بین استانهای گروه،همچنین بر اساس نتایج این تحقیق
.به نظر میرسد سیاستهای اعمالشده نتوانستهاند شکاف و نابرابری منطقهای را از بین برده و توازن منطقهای را ایجاد نمایند
. تکنیک اقتصادسنجی استار جزء اخالل فضایی، توسعه منطقهای، رفاه اجتماعی، همگرایی:واژگان کلیدی
.R12, C20,I31:JEL طبقهبندی
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مقدمه

استفاده از تکنیک اقتصادسنجی غیرخطی فضایی

رفاه اجتماعی معیاری مناسب برای سنجش وضعیت

پرداختهشده است .سازماندهی این مقاله به شرح زیر است:

افراد و یکی از شاخصهای مهم در جهت پیشرفت و توسعه

بعد از ارائه این مقدمه ،ادبیات تحقیق ارائه میشود.

هر جامعهای است .رفاه نشاندهنده قدرت خرید و توانایی

سپس در بخش روش شناسی ،به معرفی مدل تحقیق و در

در کسب تسهیالت و امکانات زندگی است (فیتزپتریک ،1

بخش بعدی به تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق و در نهایت

 .)1381احساس سالمت ،امنیت ،آرامش و اطمینان بیشتر

نیز به نتیجهگیری پرداخته شده است.

افراد جامعه ،از ویژگیهای مهم رفاه اجتماعی است
(هستون و استرو  .)2001 ،2ازاینرو ،افزایش کیفیت زندگی

مبانی نظری

و رفاه اجتماعی افراد ،بهعنوان یکی از اهداف مهم

قبل از دهه  ، 1970توسعه منطقهای در کشورهای در

سیاستگذاران در هر جامعه باید همواره مدنظر قرار گرفته

حال توسعه ،بر پایه برنامهریزیهای اقتصادی و رشد

و سیاستهای اقتصادی برای بهکارگیری و تخصیص منابع

اقتصادی منطقه استوار بود .ناکامیهای استراتژیهای

در مناطق مختلف باید طوری باشد که رفاه اجتماعی تمامی

مطرحشده در این حوزه در ایجاد تعادل منطقهای باعث

افراد جامعه فراهم شود.

ایجاد نگرش سیستمی به توسعه مناطق گردید .از آن جمله

برای نیل به این هدف برنامه های توسعه اقتصادی ایران

میتوان به تئوری توسعه فضایی هیلهورست  3اشاره کرد که

از برنامهریزی بخشی به سمت برنامهریزی منطقهای گرایش

با توجه به اهمیت راهبردهای توسعه فضایی در از بین بردن

پیدا نموده است و در این راستا ،یکی از اهداف عمده

دوگانگیهای درون منطقهای و بخشی 4 ،استراتژی انسجام

مطالعات منطقهای ،ایجاد تعادل ،توازن و کاهش سطح

متمرکز ،استراتژی انسجام پراکنده ،استراتژی گسترش

اختالفات منطقهای است.

متمرکز و استراتژی گسترش پراکنده را مطرح نموده است

در این زمینه ،نکته حائز اهمیت این است که میتوان با

(زالی و احمدی 61 ،1393 ،و .)62

تقسیم کار ملی و تکمیل زنجیره تأمینها توسط استانهای

در این زمینه ،در رابطه با توسعه اقتصادی  2نظریه

مختلف و برقراری کانالهای مختلف ارتباطات اقتصادی،

عمده ،نظریه رشد متعادل  4و نظریه رشد نامتعادل

5

اجتماعی و فرهنگی بین استانهای مختلف ،تعامالت بین

مطرحشده است .نظریه رشد نامتعادل بر پایه  2اثر عمده

استانها را بیشتر کرده و استانها اثرات سرریز بر همدیگر

اثرات قطبی  6و اثرات سرریز  7استوار است و این نظریه بیان

داشته باشند .در چنین وضعیتی ،توسعه یک استان میتواند

میکند که رشد همهجانبه اتفاق نمیافتد بلکه رشد در نقاط

از طریق اثرات همسایگی موجبات توسعه استانهای دیگر

و مناطق توسعهای اتفاق میافتد که از قدرت جاذبه باالیی

را نیز فراهم نماید .هدف این مطالعه نیز ارزیابی سیاستهای

برخوردار باشد (اثر قطبی) و همچنین توسعه از این نقاط به

اعمالشده در طول سالهای مختلف از این حیث است تا

کانالهایی انتشار می یابد که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار

میزان توفیقات بهدستآمده بررسی شود .برای این منظور به

دهند (اثر سرریز) (کالنتری .)1380 ،همچنین بر اساس این

ارزیابی همگرایی رفاه اجتماعی استانها بهعنوان یکی از

نظریه رشد ،باید رشد صنایع در شهرهای بزرگ در اولویت

معیارهای توسعه منطقهای طی دوره زمانی  1392-1379با
3

. Hilhorst
. Balanced Growth Theory
5
. Unbalanced Growth Theory
6
. Polarization Effects
7
. Spread Effects
4

. Fitzpatrick
. Hewstone & strobe

1
2
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باشد .مشکل اساسی نظریه این است که باعث افزایش

تبعیض در بین مناطق باشد بهعنوان پدیدهای منفی است

نابرابری منطقهای و عقبماندگی مناطق محرومتر میشود.

(استوارد .)2002 ،4

امروزه اقتصاددانان نظریه رشد متوازن در مناطق

بر اساس نظریه  Uمعکوس ویلیامسون ،بعد از گذراندن

مختلف ،ضرورت برنامهریزی منطقهای صحیح را برای

مراحلی از توسعه ،اختالفات بین مناطق کاهش مییابد و بر

رسیدن به توسعه متوازن مطرح میکنند و معتقدند که

اساس این نظریه رشد اقتصادی ابتدا باعث واگرایی مناطق و

توسعه متعادل ناحیهای برای آن است که بهترین شرایط و

سپس باعث هم گرایی مناطق میشود (ویلیامسون .)1965 ،5

امکانات را برای توسعه همه نواحی فراهم آورده ،همچنین

ازاینرو ،اتخاذ سیاستهای صحیح توسعه منطقه ای ،نقش

تفاوتهای کیفیت زندگی بین ناحیهای و درون ناحیهای را

اساسی در تقویت فعالیتهای توسعهای مناطق و کاهش

به حداقل رسانده و نهایتاً از بین ببرد (موالیی.)244 ،1386 ،

نابرابریهای منطقهای دارد (ماتسوموتو .)2008 ،6

تحقیقات انجامشده در ایران نیز وجود تفاوت میان

بنابراین لزوم توجه به نابرابریهای منطقهای و توسعه

اسـتانهای کـشور از لحـاظ توسعه اقتصادی را نشان

متوازن برای نیل به اهداف توسعه مانند رفاه اجتماعی

میدهد و ازجمله اهداف برنامه های توسعه کشور ،از میان

همگانی باید مدنظر قرارگرفته و برای ارزیابی توسعه متوازن

بردن دوگانگی بین استانها و توسعه متوازن این مناطق

مناطق ،مؤلفههای مؤثر بر رفاه اجتماعی باید شناسایی و

است .الزمه دستیابی به این هدف ،باالتر بودن سرعت رشد

همگرایی رفاه اجتماعی باید بررسی گردد .در این زمینه،

در مناطق فقیر و توسعهنیافته نسبت به مناطق ثروتمند و

اگرچه توجه به رشد اقتصادی با هدف افزایش رفاه ازجمله

توسعهیافته است که به عنوان فرضیه همگرایی در مدلهای

پیشنیازهای الزم برای توسعه است (ربانی و همکاران،

رشد مطرح شده است (رحمانی و حسنزاده.)1390 ،

 )1387ولی نمیتواند بهتنهایی بهعنوان یک معیار جامع

در این زمینه ،نابرابریهای منطقهای چالشی اساسی برای

برای رفاه جوامع در نظر گرفته شود ،زیرا توجه به رشد و

توسعه مناطق است و این نابرابریها تهدید جدی برای

توسعه اقتصادی بدون لحاظ کردن توزیع عادالنه درآمدها،

ایجاد توسعه متوازن مناطق است (شانکار و شاه .)2003 ،1

تنها منجر به عمیقتر شدن شکاف طبقاتی و گسترش فقر و

در مورد نابرابریهای منطقهای  2دیدگاه مختلف وجود

درنهایت به چالش کشیده شدن فرآیند رشد اقتصادی در

دارد :بر اساس دیدگاه اول ،نابرابریهای منطقهای به دلیل

بلندمدت میگردد (کابلیزاده)1373 ،؛ بنابراین باید رشد

عدم استفاده صحیح از پتانسیلها و تواناییهای منطقهای

اقتصادی و توزیع درآمد ت ؤاماً برای سنجش رفاه اجتماعی

است .همچنین بر اساس دیدگاه دوم ،نابرابریهای منطقهای

افراد در نظر گرفته شود و می توان انتظار داشت که

به علت قابلیتها و تواناییهای وجود منابع در برخی از

همگرایی آنها منجر به همگرایی رفاه اجتماعی هر چند در

مناطق نسبت به مناطق دیگر است که توان رقابتی این مناطق

بلندمدت گردد.

را افزایش میدهد (کوتچرا  .)2010 ،2اگر نابرابریهای

همگرایی توسعه مناطق زمانی تحقق مییابد که مناطق

منطقهای بر اثر تخصصی شدن فعالیتها و درنتیجه تمایز

کم برخوردار نسبت به مناطق دیگر رشد باالتری داشته

این مناطق از سایر مناطق باشد ،مفید است (کیم .)2008 ،3

باشند وگرنه با شدت گرفتن توسعهیافتگی مناطق

ولی اگر نابرابریها به علت عدم عدالت اجتماعی و وجود

. Shankar & Shah

1

4

. Kutscherauer
. Kim

2

5

3

. Steward
. Williamson
6
. Matsumoto
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برخوردار ،واگرایی و عدم توازن منطقه ای رخ خواهد داد

مناطق مختلف ،شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه افزایش و

(پورهیت .)2008 ،1

رفاه اقتصادی کاهش مییابد که این امر از منظر

در ارتباط با همگرایی رشد اقتصادی بین مناطق،

سیاستگذاری مطلوب نیست (محمدزاده و همکاران،

نظریهها و مدلهای مختلفی همچون مدل سولوی فضایی و

 .)1396ازاینرو از منظر سیاستگذاران اقتصادی باید تالش

نظریه انتقال تکنولوژی مطرحشده است .در مدل سولوی

جهت همگرایی رفاه اجتماعی مناطق صورت پذیرد ،زیرا

فضایی هر دو نوع سرمایه یعنی سرمایه فیزیکی و سرمایه

همگرایی رفاه یکی از معیارها برای ارزیابی تصمیمات

انسانی شامل دانش ،ویژگیهای شخصیتی و اجتماعی،

صحیح سیاستگذاران برای ایجاد توازن منطقهای است .

خالقیت و  ...در مدل لحاظ میگردد (گیلبرتو و همکاران ،2

هدف این مقاله بررسی این نکته است که همگرایی رفاه

 .)4 ،2015در مدل سولوی فضایی ،تفاوت در سرمایه

اجتماعی بین کدامیک از مناطق ایران وجود دارد و آیا

سرانه اولیه و درنتیجه وجود اثرات سرریز دانش از مناطق

توازن منطقهای ایجادشده است یا خیر؟

ثروتمند به مناطق عقبافتاده باعث بهبود رشد اقتصادی
مناطق فقیر میگردد و درنتیجه به یک حالت پایدار میرسد
(پافرمای  .)2009 ،3در نظریه انتقال تکنولوژی ،هیوم  4معتقد

پیشینه پژوهش
در زمینه موضوع مورد تحقیق ،میتوان به برخی از

است که مناطق در صورت مساعد بودن شرایط اولیه برای

مطالعات خارجی و داخلی زیر اشاره نمود:

رشد ،با تقلید تکنولوژی و درنتیجه کاهش هزینهها باعث

الف -مطالعات خارجی
6

تسریع روند رشد مناطق میشوند (تونالی و ییالنسی ،5

سید حسین محققی و همکاران ( ،)2015به بررسی رفاه

 .)2010در ارتباط با همگرایی توزیع درآمد بین مناطق نیز

اجتماعی استانهای کشور ایران پرداخته است .نتایج نشان

میتوان بیان کرد که افزایش توزیع ناعادالنه درآمد باعث

میدهد که ارزش رفاه اجتماعی در مناطق حاشیهای کشور

گسترش ناخشنودی و مهاجرت افراد فقیر به مناطق مرفه

بسی ار پایین است و بهترین عملکرد مربوط به استان یزد و

شده و توزیع درآمد و میانگین درآمدی این مناطق را نیز

بد ترین عملکرد رفاه اجتماعی مربوط به استان سیستان و

تحت تأثیر قرار داده و کاهش میدهند .ازاینرو ،با ادامه

بلوچستان است.

این روند میتوانیم شاهد همگرایی توزیع درآمد مناطق

7

پد و همکاران ( )2014به بررسی مدلهای فرآیند
فضایی با استفاده از فرآیند اتورگرسیو انتقال مالیم

کشور باشیم.
در این زمینه ،با توجه به اینکه توزیع درآمد و رشد

پرداختهاند و از آزمونهای  LMبرای بررسی غیرخطی

اقتصادی دو عامل مهم مؤثر بر رفاه اجتماعی میباشند ،انتظار

بودن مدل استفاده نمودهاند .همچنین به بررسی همگرایی

بر این است که همگرایی این دو مؤلفه منجر به همگرایی

رشد اقتصادی شهرهای ایاالتمتحده طی دوره زمانی

رفاه اجتماعی گردد .همگرایی رفاه اجتماعی یکی از

 2007-1990پرداختهاند .نتایج نشان میدهند که روش

معیارهای مهم برای بررسی و ارزیابی سیاستهای

پیشنهادشده میتواند برای آزمون ناهمگنی فضایی در

برنامهریزان است که در صورت واگرایی رفاه اقتصادی بین

اشکال رژیمهای فضایی یا برای تناسب مدل مقطعی
رگرسیو فضایی شامل متغیرهای برونزای وقفهدار فضایی

1

Purohit
Gilberto et al.
3
Pfaffermayr
4
Hume
5
Tunali and Yilanci

بهکاربرده شود.

2

Seyed Hossein Mohaqeqi et al.
Pede et al.

6
7
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ریس  )2014( 1به بررسی نابرابری درآمد فضایی در

است .همچنین در راستای متعادل و متوازن ساختن توسعه

برزیل طی دوره زمانی  ،2000- 1872با استفاده از روش

مناطق مختلف ،رویکرد مبتنی بر توسعه همهجانبه بر مبنای

اقتصادسنجی فضایی پرداخته است .نتایج بهدستآمده نشان

قابلیتها ،مزیتهای نسبی ،توانمندیها و محدودیتهای

میدهد که نابرابری فضایی در تراکم (انبوه) فعالیتهای

منطقهای ضروری به نظر میرسد.

اقتصادی ،درآمد سرانه و بهرهوری نیروی کار ،با کاهش

هزارجریبی و صفری شالی ( )1390به بررسی رفاه

ناچیزی عمالً تغییرنیافته است و سرعت همگرایی درآمد

اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران پرداختهاند و

سرانه و همچنین بهرهوری نیرو ی کار نسبت به کشورهای

نتایج تحقیق نشان میدهد که  40درصد از میزان احساس

دیگر بسیار کند میباشد.

برخورد اری از رفاه اجتماعی تابع متغیرهایی مانند اعتماد به

اشمیت و استارک  )2011( 2به بررسی همگرایی شرطی

کارایی مسئوالن ،پایگاههای اقتصادی و اجتماعی افراد،

انواع مختلفی از مخارج اجتماعی در  21کشور  OECDطی

احساس عدالت اجتماعی ،احساس بیگانگی اجتماعی و

سالهای  2005-1980با استفاده از مدلهای تصحیح خطا

تقدیرگرایی است.

پرداختهاند .نتایج نشاندهنده آن است که در تمامی

موالیی ( )1386به مقایسه درجه توسعهیافتگی بخش

مجموعههای مخارج اجتماعی (با لحاظ عوامل مشروط)

خدمات و رفاه اجتماعی استانهای ایران طی سالهای 1373

همگرایی قوی وجود دارد.

و  1383با استفاده از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی

ودون و ییتژاکی  )2005( 3به بررسی رابطه بین رشد،

عددی پرداخته است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که

نابرابری و رفاه اجتماعی طی دوره زمانی 1998-19960

سطح توسعه خدمات و رفاه اجتماعی در استانهای کشور

پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که در برخی از مناطق

طی سالهای موردمطالعه افزایشیافته اما توزیع آن نامتوازنتر

جهان همگرایی وجود دارد و تمامی مناطق همگرا نمیباشند.

شده است .ازاینرو ،باید برای برخورداری از رشد و توسعه

نوربخش  )2003( 4به بررسی توسعه انسانی و تفاوتهای

متوازن به دنبال گسترش عادالنه خدمات و رفاه اجتماعی بود

منطقه ای بین ایاالت هند با استفاده از روش تحلیل عاملی در

که منجر به کاهش فقر و افزایش رفاه در اقصی نقاط کشور

دهه  1980پرداخته است .وی با استفاده از روشهای تحلیل

میشود .

مؤلفههای اصلی ،ضریب نابرابری و ترکیبی از آن ها ،ایاالت

با توجه به مطالعات ذکرشده ،در ایران مطالعهای در مورد

هند را بر اساس شاخصهای اقتصادی و اجتماعی رتبهبندی

همگرایی رفاه اجتماعی برای سنجش توسعه مناطق ایران

نموده است.

انجامنشده و روش غیرخطی استار جزء اخالل فضایی  5نیز در

ب -مطالعات داخلی

ایران مورداستفاده قرار نگرفته است؛ بنابراین با توجه به

شهیکیتاش و همکاران ( )1394به بررسی شدت عدم

اهمیت موضوع ،در این مقاله به بررسی همگرایی رفاه

تعادل فضایی و منطقهای رفاه در استانهای ایران در سال

اجتماعی مناطق ایران با استفاده از روش استار جزء اخالل

 1390پرداختهاند .نتایج بیانگر آن است که بیشترین سطح

فضایی پرداختهشده است .

رفاه سرانه مربوط به استانهای تهران ،بوشهر و مرکزی بوده
و کمترین سطح رفاه مربوط به استان سیستان و بلوچستان

روش پژوهش
بر اساس مطالعات پد و همکاران ( )2008و پد و همکاران

1

Reis
. Schmitt&Starke
3
Wodon & Yitzhaki
4
Noorbakhsh
2

( ،)2009مدل غیرخطی استار جزء اخالل فضایی یکی از
The Spatial Error STAR Nonlinear Model

5
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روشهای اقتصادسنجی غیرخطی فضایی است که برای

این مطالعه ،از نقشه مجاورت برای تعیین همسایگی

اصالح فرآیندهای فضایی میتواند مورداستفاده قرار بگیرد

استفادهشده است .ازاینرو ،عناصر روی قطر اصلی این

که چارچوبی برای استنباط آماری در رابطه با نوسانات

ماتریس برابر صفر است و عناصر دیگر درصورتیکه

پارامترهای فضایی و بررسی درونزایی انتقال مالیم بین رژیم

استانها همجوار یکدیگر باشند عدد یک و در غیر این
2

صورت عدد صفر به خود اختصاص دادهاند .سپس

ها را فراهم میسازد.
مدلهای غیرخطی استار جزء اخالل فضایی از دو جزء
تشکیلشدهاند:

ماتریس مجاورت باید استاندارد شود بهگونهای که مجموع
سطرهای این ماتریس برابر با یک شود که ماتریس مرتبه

 -1بخش غیرخطی :این بخش در چارچوب مدلهای

اول استانداردشده نامیده میشود.

استار بیانشدهاند .مدلهای استار یکی از مدلهای غیرخطی

در این چارچوب و بر اساس مفاهیم بیانشده اگر از

میباشند که در آن پارامترهای اتورگرسیو بهآرامی تغییر می

متغیر فضایی در تابع انتقال مدل استار استفاده شود ،مدل

کنند و حالت عمومی مدل آنها بهصورت زیر است :1

استار فضایی به دست میآید که بهصورت زیر بیان

()1

میشود :

 yبردار

از متغیرهای وابسته و  Xماتریس

()2

 N  Kاز متغیرهای توضیحی است .تابع  ،Gتابع انتقال
پیوسته است که بین صفر و یک است .این مدل حاالت
حدی و انتهایی تابع  Gو همچنین ،وضعیتهای پیوسته بین

در این مقاله از متغیر مستقل فضایی  )Wx( xبهعنوان
متغیر انتقال استفاده نمودهایم W .ماتریس وزنی

مقادیر انتهایی را میتواند توضیح دهد s .متغیر انتقال است

است Wx .نیز بردار

که میتوان از متغیرهای توضیحی در دوره جاری یا

حاصلضرب  Wو  xبه دست میآید و با استفاده از

متغیرهای توضیحی وقفهدار ،متغیر وابسته وقفهدار و یا روند

روش حداکثر راست نمایی 3تخمین زده میشود .در این

بهعنوان متغیر انتقال استفاده نمود که با توجه به اهداف

مقاله ،برای تسهیل در نشان دادن فرآیند غیرخطی مدل از

از مشاهدات است و از

تحقیق میتواند متفاوت باشد  .پارامتر شیب است که

تابع لجستیک برای تابع انتقال  Gبهصورت زیر استفاده

نشاندهنده سرعت انتقال تابع میباشد c .پارامتر مکانی تابع

مینماییم:

انتقال است که نشاندهنده نقطه انتقال و یا تغییر رژیم در

() 3

مدل میباشد  .بردار  N  1از جمالت اخالل که دارای

تابع انتقال  Gبر اساس ارزش متغیر انتقال  Wxبین

توزیع مستقل و یکنواخت با میانگین صفر و واریانس ثابت

صفر و یک تغییر مینماید .برای مقادیر بزرگ پارامتر ،

است.

تابع لجستیک زمانی که  Wxاز حد آستانه  cباالتر است

-1

بخش فضایی که خود شامل دو جزء متغیر فضایی در

به مقدار یک میل مینماید و زمانی که  Wxاز حد آستانه

متغیر انتقال و جزء اخالل فضایی است.

 cپایینتر است به مقدار صفر میل مینماید .

در تبیین بخش فضایی مدل ،اولین قدم ایجاد ماتریس
همسایگی است .دو روش (نقشه مجاورت و فاصله

 - 2الزم به ذکر است که مجاورت مراتب باالتر نیز مورد بررسی قرار گرفته و

جغرافیایی) برای ساخت ماتریس همسایگی وجود دارد .در

منظور از مجاورت مرتبه دوم همسایه همسایههای مناطق است .از اینرو ،به

 -1برای مطالعات بیشتر به مطالعه ) Trasvirta (1994مراجعه شود.

علت عدم اثرگذاری ،مجاورتهای مراتبط باال گزارش نشده است و در
نهایت نتایج مجاورت مرتبه اول ذکر شده است.

.Maximum Likelihood

3
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نئوکالسیکی غیرشرطی بعد از گرفتن لگاریتم بهصورت
زیر قابل بازنویسی است:

بهصورت زیر حاصل میگردد:

()9

()4
بهطوریکه خواهیم داشت:

رفاه اجتماعی در سال  1392است و

()5

رفاه

اجتماعی در زمان اولیه یعنی سال  1379است و دادههای
مربوط مابین سالهای  1379تا  1392مورداستفاده قرار

با جاگذاری ( )5در رابطه ( )4داریم:

نگرفته است و دادههای تابلویی به دادههای مقطعی

()6

تبدیلشده است؛ بنابراین هرچند دوره زمانی موردمطالعه
بر اساس معادله ( )6میتوان مدل استار جزء اخالل

فضایی که با یک متغیر فضایی در تابع انتقال و جزء
اخالل فضایی ترکیب میشود بهصورت زیر استخراج
کرد:

 1392-1379است ولی به علت عدم استفاده از دادههای
مابین سالهای  1379و  1392بحثهای مربوط به پانل
متعارف صادق نیست و اطالعات روند نیز قابلاستفاده
نبوده و از متغیرهای روند و مقادیر وقفهدار متغیرهای
وابسته و وقفهدار نمیتوان بهعنوان متغیر انتقال استفاده
نمود .در رابطه با عدم استفاده از متغیر وابسته بهعنوان

()7

متغیرانتقال نیز میتوان بین نمود که اطالعات سطح

که درنهایت بهصورت زیر قابل بازنویسی است:

متغیرها کاملتر از اطالعات تغییرات است و در محاسبه
تغییرات بعضی از اطالعات حذف میگردد .برای این

()8

منظور ،از متغیر مستقل که رفاه اجتماعی در زمان اولیه
پارامتر

است برای متغیرانتقال استفادهشده است .الزم به ذکر

فضایی وابسته به جزء اخالل است G .تابع انتقال s ،متغیر

است که دادههای مذکور از گزارشهای اقتصادی مرکز

انتقال ،پارامتر شیب c ،پارامتر مکان است.

آمار ایران و بانک مرکزی استخراجشده و رفاه اجتماعی

دارای توزیع یکنواخت و مستقل است.

ازاینرو ،در این مقاله نیز از آزمون استار جزء اخالل
فضایی برای بررسی همگرایی رفاه اجتماعی استانهای
کشور ایران 1طی دوره زمانی  1392- 1379استفاده

بر اساس تابع رفاه سن محاسبهشده و داریم:
()9

=)W(x

نمودهایم که بر اساس تئوری رشد نئوکالسیکی ،از مدل

که  ،GDPتولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و ،G

رشد غیرشرطی استفادهشده است .در ادامه ،مدل

ضریب جینی است .درواقع ،رفاه اجتماعی از
حاصلضرب تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در
تفاضل یک منهای ضریب جینی به دست میآید .تولید

 - 1جامعه آماری مورد نظر  30استان است .به علت کمبود آمار استانهای

ناخالص داخلی سرانه واقعی استانها نیز کل ارزش ریالی

البرز و تهران ادغام شده است و دادههای مربوط به استانهای خراسان شمالی،

محصوالت نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی

جنوبی و رضوی برای سال  1379تفکیک و برآورد شده است.
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مقیم استان در دوره زمانی معین (ساالنه) است .ضریب

تکنیک اقتصادسنجی غیرخطی فضایی در جدول ()1

جینی نیز یک واحد اندازهگیری پراکندگی آماری است

بیانشده است:

که معموالً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد

جدول  -1مدل رشد رفاه اجتماعی
عرض از مبدأ و شیب

یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده میشود.

استار جزء اخالل فضایی
**

در رابطه با علت استفاده از مدل استار جزء اخالل

عرض از مبدأ رژیم 1

فضایی میتوان بیان کرد که عملکرد رفاه اجتماعی هر
منطقه ممکن است تحت تأثیر عملکرد مناطق دیگر نیز
قرار بگیرد؛ بنابراین ،میبایست رفاه اجتماعی ازلحاظ بعد
فضایی موردتوجه قرار گیرد .ازاینرو ،اگرچه در دهههای
اخیر ،بررسی روش اقتصادسنجی فضایی در علوم شهری

رفاه اجتماعی رژیم 1
عرض از مبدأ رژیم 2
رفاه اجتماعی رژیم 2

و منطقهای که با اطالعات و دادههای مکانی سروکار
دارد ،رشد چشمگیری داشته است ولی بررسی رفتار
غیرخطی متغیرهای اقتصادی در اقتصادسنجی فضایی
موردتوجه کمتری قرارگرفته است.
تشخیص اینکه رفتار بسیاری از متغیرهای اقتصادی
بهصورت غیرخطی است چندان مشکل نیست ،اما تعیین
دقیق الگوی رفتار غیرخطی کار دشواری است .مسئله

پارامتر شیب
پارامتر مکان
پارامتر )  ( AR
نرخ همگرایی ()%

1/883

()3/529
*- 0/2928
()- 2/345
- 0/5586
()- 0/414
0/1668
()0/564
6/662
()0/003
***4/592
()56/680
- 0/3669
()- 1/2115
2/6649

اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  tاست.

تشخیص الگوی غیرخطی ازآنجهت اهمیت دارد که

*معنیداری در سطح  1درصد **معنیداری در سطح  5درصد ***معنیداری

اشتباهات ناشی از تصریح نادرست یک الگوی غیرخطی،

در سطح  10درصد

بیش از اشتباه ناشی از خطی انگاشتن الگوی تغییرات

بر اساس جدول ( )1میتوان نتیجه گرفت که در

متغیر است .بعالوه یک مدل خطی را میتوان همواره یک

روش استار جزء اخالل فضایی دو نوع رژیم قابلتفکیک

تقریب محلی 1از یک فرآیند غیرخطی دانست (اندرس،2

است .رژیم اول ،شامل مناطقی است که در آن رشد رفاه

 ،1386ص )408؛ بنابراین در این مقاله از روش

اجتماعی هر منطقه صرفاً به متغیر رفاه خود آن منطقه

غیرخطی استار جزء اخالل فضایی برای بررسی و

بستگی دارد و نمیتواند رشد رفاه اجتماعی سایر مناطق

ارزیابی همگرایی رفاه اجتماعی مناطق ایران استفادهشده

را تحت تأثیر قرار داده و یا از آنها تأثیر بپذیرد ،یعنی

است.

اثرات سرریز همسایگی در بین مناطق این استان وجود
ندارد و نمیتوان انتظار داشت که با افزایش رفاه در هر
یک از مناطق ،همسایههای آنها از آثار سرریز رفاه منطقه

یافتههای پژوهش
نتایج تخمین همگرایی رفاه اجتماعی استانها

موردنظر بهرهمند شوند .ولی رژیم دوم ،شامل مناطقی

بهعنوان یکی از معیارهای توسعه منطقهای با استفاده از

است که در آن رشد رفاه اجتماعی هر منطقه صرفاً به
متغیر رفاه خود آن بستگی ندارد و متأثر از متغیر رفاه
اجتماعی و سایر عوامل مؤثر بر رفاه در مناطق دیگر نیز

.Local
.Anders

1
2

است .درواقع مناطق بر یکدیگر اثرگذار هستند و اثرات

ارزیابی سیاستهای توسعه منطقهای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استانهای ایران :کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخالل فضایی
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سرریز همسایگی در این مناطق وجود دارد؛ که

و بالعکس ،بنابراین استانهای این گروه همگرا هستند؛

معنیداری پارامتر مکان ( )4/592نیز نشاندهنده وجود

بنابراین سیاستهای توسعه متوازن در این استانها

رابطه غیرخطی در مدل همگرایی رشد رفاه اجتماعی

هرچند نیازمند اقدامات اساسی هستند ولی مناسب بوده

استانها است.

1

است.

در این راستا ،تفکیک این دو رژیم با استفاده از حد

رژیم  2نیز شامل مناطقی است که در آنها مقدار

آستانه ( )4/592صورت می پذیرد ،ازاینرو در دوره

متغیرانتقال از حد آستانه عبور میکند .با توجه به مقدار

زمانی موردمطالعه ،رژیم  1شامل مناطقی است که در

حد آستانه ( )4/592و مقدار متغیرانتقال برای استانهای

آنها مقدار متغیرانتقال از حد آستانه عبور نمیکند .این

قم ( ،)4/7401اصفهان ( ،)4/5921خوزستان (، )4/6726

گروه شامل استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،

چهارمحال و بختیاری ( ،)5/1182فارس ( )4/8414و

اردبیل ،کردستان ،کرمانشاه ،ایالم ،لرستان ،همدان،

بوشهر ( ،)5/2303این گروه از استانها از رژیم  2تبعیت

مازندران ،مرکزی ،قزوین ،سیستان و بلوچستان،

نموده و ضریب رابطه غیرخطی ( 5)-0/1260برای آنها

هرمزگان ،کهکیلویه و بویراحمد ،کرمان ،یزد ،خراسان

لحاظ میگردد که ازنظر آماری منفی بوده ولی معنیدار

رضوی ،خراسان جنوبی ،گیالن ،تهران ،گلستان ،خراسان

نیست ،یعنی رفاه اجتماعی استانهای گروه  2نمیتوانند

شمالی ،سمنان و زنجان هستند .برای این مناطق ضریب

به سمت یکدیگر همگرا شوند 6.بنابراین اگرچه در بین

رابطه خطی ( )-0/2928لحاظ میگردد که ازنظر آماری

استانهای این گروه اثرات سرریز همسایگی مشاهدهشده

منفی و معنیدار بوده و درنتیجه رفاه اجتماعی استانهای

است ولی همگرایی در بین این استانها وجود ندارد.

گروه  1میتوانند به سمت یکدیگر همگرا شوند ،یعنی

احتماالً ،مهمترین عاملی که باعث شده است اثرات

استان های موجود در این گروه که دارای رفاه اجتماعی

سرریز بین این استانها دیده شود به علت وجود

کمتری هستند طی زمان رشد بیشتر و بالعکس استانهایی

استانهای نفتخی ز مانند استان خوزستان و بوشهر است

که رفاه اجتماعی باالتری دارند طی زمان رشد پایینتری

که درآمدهای نفتی این مناطق اوال باعث شده است که

خواهند داشت تا همگرایی ایجاد شود .سرعت همگرایی

تولید ناخالص داخلی و درنهایت رفاه اجتماعی این

نیز برابر با  2/6649درصد 2است .این ضریب بیانگر آن

مناطق نسبت به سایر مناطق بیشتر شود و درنتیجه باعث

است که بهطور متوسط هر منطقه با نرخ  2/66درصد در

رشد بیشتر این استانها نسبت به سایر استانهای این

مسیر رشد متوازن 3خود به سمت حالت پایدار 4حرکت

گروه و درنتیجه تشدید دوگانگی و تفاوتهای توسعه

میکند.

اقتصادی و شکاف رفاه مناطق این گروه و عدم همگرایی

نکته مهم این است که رشد رفاه اکثر مناطق این گروه

شده است و این مسئله نشان میدهد که اگر رشد رفاه

به یکدیگر نزدیک و بهطور متوسط برابر با  0/6004است

اکثر مناطق به یکدیگر نزدیکتر باشد ،احتمال وجود

و در حالت کلی ،اکثر استانهای این گروه که دارای رفاه

همگرایی بیشتر خواهد بود و بالعکس .ثانیاً احتماالً سایر

پایینتری هستند دارای رشد بیشتری طی زمان میباشند
- 5این مقدار برابرمجموع ضرایب رژیم اول و دوم است .برای مطالعه بیشتر

 - 1برای توضیحات بیشتر به مطالعه پد و همکاران ( )2008مراجعه شود.
 - 2برای مطالعه بیشتر در مورد محاسبه سرعت همگرایی به مقاالت پد و
همکاران سال ( )2009مراجعه شود.
. Balanced Growth Path
.Steady State

3
4

به مقاالت مربوط به مدلهای غیرخطی مثل ترازویرتا ( )1994و  ...مراجعه
شود.
- 6همچنین علت تفاوت موجود در رشد رفاه در مناطق مختلف در محدوده
بحث این مطالعه نیست و نیاز به مطالعات جامعتری در مورد این مسأله است.

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،2توالی  ،3سال 1396
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مناطق همجوار این استان توانستهاند از منافع حاصل از

است .درواقع توازن منطقهای زمانی ایجاد میشود که

درآمدهای نفتی بهره ببرند و درنتیجه اثرات سرریز بین

همگرایی در هر دو رژیم ایجاد شود و گرنه همگرایی در

این استانها و استانهای مجاور مشاهدهشده است.

یک رژیم هرچند نشاندهنده اعمال سیاستهای مناسب

در رابطه با این مسئله که چرا استان کهکیلویه و
بویراحمد اگرچه ازلحاظ جغرافیایی مابین استانهای

در آن استانها است ولی نمیتواند بیانگر توازن منطقهای
بین تمام استانها باشد.

گروه  2قرار دارد و دارای معادن اندک نفت نیز میباشد

همچنین در مدل تخمینی ،پارامتر 𝛾 نشاندهنده شدت

ولی جزء استانهای گروه اول قرارگرفته است میتوان

و سرعت انتقال بین دو رژیم است که با توجه به مقدار

بیان کرد با توجه به اینکه این استان ازلحاظ اقتصادی،

سرعت انتقال برآورد شده (برابر با  ،)6/662میتوان

فرهنگی و اجتماعی دارای بافت سنتی و زیستمحیطی

استدالل کرد که تغییر رژیم در تحقیق حاضر مالیم است

مجزایی است و معادن و نفت استخراجشده نیز بهصورت

که ازنظر آماری تأیید نشده است که این مهم با استفاده از

خام فقط بهرهبرداری شده و به سایر مناطق منتقل

نمودار ( )1کامالً مشخص است.

میشود ،بنابراین احتماالً برای افزایش رفاه این منطقه
مؤثر نبوده و اثرات سرریز نیز در این منطقه مشاهده
نشده است.
در حالت کلی عدم همگرایی بین استانهای گروه ،2
وجود تفاوت میان اسـتانهای کـشور ازلحاظ توسعه
اقتصادی را نشان میدهد و ازجمله اهداف برنامههای
توسعه کشور ،از میان بردن دوگانگی بین استانها و
توسعه متوازن این مناطق است .الزمه دستیابی به این
هدف ،باالتر بودن سرعت رشد در مناطق فقیر و
توسعهنیافته نسبت به مناطق ثروتمند و توسعهیافته است
که بهعنوان فرضیه همگرایی در مدلهای رشد مطرحشده
است.
الزم به ذکر است منظور از همگرایی رفاه اجتماعی
این است که طی زمان رفاه اجتماعی استانها به یکدیگر
نزدیکتر شود؛ بنابراین با توجه به اینکه همگرایی رفاه
اجتماعی میتواند بهعنوان معیاری برای عملکرد صحیح
سیاستگذاران در نظر گرفته شود ،بهطوریکه اگر
همگرایی بین رفاه اجتماعی مناطق وجود داشته باشد،
یعنی سیاستهای اتخاذشده در جهت از بین بردن
شکاف و ایجاد توازن منطقهای است ،ازاینرو عدم
همگرایی بین برخی از استانها نشاندهنده عدم توازن و
سیاستهای نامناسب منطقهای در ایجاد رفاه عمومی

نمودار  -1منحنی تابع انتقال در برابر متغیر انتقال

نتیجهگیری
این مقاله به بررسی همگرایی رفاه اجتماعی
استانهای ایران بهعنوان یکی از معیارهای توسعه
منطقهای با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی غیرخطی جزء
اخالل فضایی طی سالهای  1392- 1379با استفاده از
نرمافزار  Rپرداخته است .نتایج مدل حاکی از آن است
که همگرایی بین مناطقی که از رژیم  1تبعیت میکنند ،
وجود دارد .ولی همگرایی در بین گروه مناطقی که از
رژیم  2تبعیت میکنند ،وجود ندارد و درنتیجه برنامههای
منطقهای سیاستگذاران هرچند برای استانهای رژیم 1
تا حد ودی مناسب است ولی در حالت کلیتر ،برای
ایجاد توازن منطقهای مناسب نبوده و نیازمند تغییرات

ارزیابی سیاستهای توسعه منطقهای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استانهای ایران :کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخالل فضایی
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است؛ بنابراین ،اگر هدف سیاستگذاران همگرایی رفاه

منابع

اجتماعی استانهای کشور برای ایجاد توسعه و توازن

اندرس ،والتر ( .)1386اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد

منطقهای باشد ،توصیههای سیاستی تحقیق حاضر این
است که:

کاربردی ،جلد دوم ،چاپ سوم ،انتشارات دانشگاه امام صادق
(ع) ،تهران.
ربانی ،رسول؛ کالنتری ،صمد؛ قاسمی ،وحید؛ عریضی ،فروغالسادات

 -برای ایجاد توازن منطقهای در مناطقی که از

و اسماعیلی ،رضا ( .) 1387بررسی رابطه رفاه اجتماعی با سرمایه

رژیم  1تبعیت میکنند ،باید در مرحله اول اولویتهای

اجتماعی در فرآیند توسعه (مطالعه موردی :شهرستانهای استان

رفاهی مثل مسکن ،بهداشت و  ...شناساییشده و در

اصفهان) ،مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)،)1(29 ،

مرحله دوم مناطقی که از امکانات رفاهی برخوردار

.23- 46

نمیباشند در اولویت قرار بگیرند.
 -برای ایجاد توازن منطقهای در مناطقی که از

رحمانی ،تیمور و حسنزاده ،ابراهیم ( .)1390اثر مهاجرت بر رشد

اقتصادی و همگرایی منطقهای در ایران ،فصلنامه تحقیقات
مدلسازی اقتصادی.1- 19 ،5 ،

رژیم  2تبعیت میکنند ،در مرحله اول باید اولویتهای

زالی ،نادر و احمدی ،حسن ( .)1393سازماندهی فضایی استان

سرمایهگذاری و فعالیتهای مادر هر منطقه

آذربایجانشرقی با رویکرد برنامهریزی منطقهای در افق

ارزیابیشده و در مرحله دوم کانال های ارتباطی کارآ

چشمانداز ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای.59- 74 ،)14(5 ،

بین مناطق شناسایی و تقویت گردد تا اقتصاد ایران از

شهیکیتاش ،محمدنبی؛ یغفوری ،حسین و درویشی ،باقر (.)1394
بررسی شدت عدم تعادل فضایی و منطقهای رفاه در استانهای

وابستگی به درآمدهای نفتی نجاتیافته و باعث همسو

ایران مطالعه مقایسهای رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروی و اسمیت.

شدن رفاه مناطق به یکدیگر شود.

فصلنامه برنامهریزی منطقهای.15- 30 ،)17(5 ،

 -در حالت کلی در سیاستگذاری رفاه عمومی

فیتزپتریـــک ،تـــونی ( .)1381نظریـــههـــای رفـــاه ،ترجمه هرمز

برای توازن منطقهای  ،برای مکمل بودن استانها بهتر

همـایونپـور .تهـران :مؤسسـه عـالی پژوهش تأمین اجتماعی و

است یک نوع تقسیمکار ملی صورت پذیرد .همچنین،
کانالهای ارتباطی بین استانها شناسایی شود و زنجیره
تأمین تولید بخشهای مختلف توسط استانهای کشور
تکمیل شود .در این صورت از یک سوء اثرات سرریز

گام نو.

کابلی زاده ،احمد ( .)1384خصوصی سازی مردمی؛ کارایی همراه با
عدالت ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.

کالنتری ،خلیل ( .)1380برنامهریزی توسعه منطقهای (تئوریها و
تکنیکها) ،انتشارات خوشبین ،تهران.

بین استانهای مختلف در گروه  2میتواند بهصورت

محمدزاده ،پرویز؛ فالحی ،فیروز؛ اصغرپور ،حسین و وفائی ،الهام

کارا و اثربخش عمل کرده و همگرایی بین استانها را

( .)1396بررسی همگرایی رفاه اجتماعی استانهای ایران با استفاده

فراهم نماید .از سوی دیگر ،استانهای گروه  1نیز

از تکنیک غیرخطی استار فضایی ،مجله نظریههای کاربری
اقتصاد.79- 102 ،)2(4 ،

میتوانند با استفاده از اثرات سرریز همسایگی ،روند

موالیی ،محمد ( .)1386مقایسه درجه توسعهیافتگی بخش خدمات و

همگرایی را تسریع نمایند و درنهایت میتواند زمینه را
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