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مسألهیانبودمهمق
اخالقکردننهادینهطریقازاجتماعیسیستمکیفیتعنوانبه1اجتماعیيتوسعه

عدالتو(وفاق)همبستگیبهدستیابیبراي»عیاجتمايتوسعهاخالق«ویژهبهتوسعه
»اجتماعیامنیت«ضریبافزایشو»زندگیکیفیتسطح«بردنباالجهتدراجتماعی

حقیقتدراجتماعیيتوسعه).1391همکاران،وارمکی(آزادشودمیتعریفوتعبیر
ايحاشیههايهگروتوانمندسازيطریقازانسانینشأشایستهوپایداريجامعهارتقاء
وضعیتبهبودوفرديزندگیسطحدرتوسعهبهدستیابیمنظوربهمردانوزنانمانند

استجامعهدرخودمناسبجایگاهبهرسیدنجهتدرآناناقتصاديواجتماعی
متغیرهايازوبودهمتنوعیبسیارابعادداراياجتماعیيتوسعه).2،2010(بیالنس
يتوسعهبهدستیابیبرايمهمبسیارابعادازیکیراستا،ایندرد.پذیرمیاثرمختلفی

اجتماعیيتوسعهبهمربوطهايشاخصدرکهطورهماناست.اقتصاديبعداجتماعی،
يپدیدهماننداقتصاديماهیتباهايپدیدهوعواملهموارهشود؛میمشاهدهنیز

اجتماعیواقتصاديهايحمایتی،اجتماعيسرمایهزنان،اشتغالسطحشهرنشینی،
واقتصاديرفاهدرآمد،توزیعاجتماعی،-اقتصاديامنیتاحساسوجرایمها،بیمهمانند

سایهاقتصادوزیرزمینیاقتصادنشینی،حاشیهسیاه،بازاربامرتبطهايپدیدههمچنین
).1384نجی،گو(کالنتريکنندمیبازياجتماعیيتوسعهدرايکنندهتعییننقش
سطحواقتصاديهايلفهمؤبینناپذیرگسستوعمیقارتباطبیانگرعواملاینيهمه

هستند.اجتماعیيتوسعه
کهاجتماعیواقتصادييگستردهابعادوماهیتباپیچیدهبسیارهايپدیدهازیکی

گیريچشمخطربارامعاصرجهاناقتصاديواجتماعیيتوسعهآنيکنندهنگرانجوانب
،3مشاهدهقابلغیراقتصادمانندمختلفیعناوینتحتکهاستايپدیدهکند،میمواجه
و8رسمیغیراقتصاد،7سیاهاقتصاد،6پنهاناقتصاد،5سایهاقتصاد،4زیرزمینیاقتصاد

1 social development
2 Bilance
3 unobserve economic
4 underground economy
5 shadow economy
6 hidden economy
7 black economy
8 informal economy
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بهتوانمیراکشوریکاقتصادکلّی،بنديتقسیمیکدرشود.میشناخته1موازياقتصاد
خارجمشاهدهقابلغیرهايفعالیت.کردبنديتقسیم2مشاهدهقابلغیرورسمیبخشدو
شدتبهرااقتصاديواجتماعیيتوسعهورسمیبخشوگیرندمیقرارقانونيحوزهاز

ایندرموجودهايفعالیتجملهاز).3،2013کرنیو(اشنایدردهندمیقرارتأثیرتحت
پولشوییفساد،مالیاتی،فرارمخدر،موادوانسانقاچاقمانندهاییپدیدهبهتوانمیبخش

ها،پدیدهاینبهمربوطمخربومنفیپیامدهاينمود.اشارهآنازناشیهايپدیدهو
درجديمانعیعنوانبهتواندمیکهداشتخواهدپیدررااجتماعیمعضالتازبسیاري

کند.عملجامعهرداجتماعیيتوسعهبهدستیابیبرابر
يتوسعهبهدستیابیموانعبهراايویژهيتوجهتجربیونظريمطالعاتازبسیاري

دراقتصادزیرزمینیورسمیغیربخشنقشمطالعاتایناکثرامااند؛داشتهاجتماعی
فقرافزایشبا).4،2014دهلبرگو(کرتچکاانددادهقرارغفلتموردرااجتماعیيتوسعه

ساززمینهعامل،همینوشدهترمحرومجوامع،محرومطبقاتدرآمد،نابرابررشدو
سويبهمحروميطبقهافرادآوردنرويواجتماعیمعضالتوهارويکجازبسیاري
نیازهايآن،درآمدراهازبتوانندتاشودمیزیرزمینیاقتصادمانندقانونیغیرهايفعالیت

درمهمبسیارهايجنبهازیکیزیرزمینیاقتصادکنند.رفعراویشخاجتماعیواقتصادي
فرهنگیواخالقیقوانینبرايراگوناگونیهايچالشتواندمیکهاستاجتماعیيتوسعه

).5،2010همکارانوو(رادولسکوکندایجادجوامعدراجتماعیيتوسعههايپایهعنوانبه
وهنجارهاگسیختنهمازبهزیرزمینیاقتصادکهدندمعتق،)2000(6انستهواشنایدر

پیدراجتماعیيتوسعهبرمنفیاثراتتواندمیکهشدخواهدمنجراجتماعیهايارزش
ابهامباهنوزاجتماعیيتوسعهوزیرزمینیاقتصادبینيرابطهحال،اینباباشد.داشته
است؛مشاهدهقابلجوامعدربیشترینیزیرزماقتصادمنفیاثراتکهچندهراست.همراه
باشدداشتهاجتماعیيتوسعهبرنیزمثبتیاثراتتواندمیموارديدرزیرزمینیاقتصاد

توضیحاتهنوززیرزمینیاقتصاديزمینهدرموجودادبیات.)7،2012همکارانو(سینگ
کند.نمیبیانماعیاجتيتوسعهبرزیرزمینیاقتصاداثرگذاريچگونگیيدربارهشفافی

1 parallel economy
2 unobservable
3 Schnider and Kearney
4 Karetchka and Dahlberg
5 Radulescu, Popescu and Matei
6 Schneider and Enste
7 Singh, Jain-Chandra and Mohommad
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براثرگذاريطریقازرااجتماعیيتوسعهزیرزمینیاقتصادکهاستآنموضوعاینعلت
زیرزمینیاقتصاد).2014(کاترچکا،دهدمیقرارثیرأتتحتاجتماعیـاقتصاديمحیط
واقتصاديمتغیرهايبرآنمثبتومنفیابعادبهتوجهکهاستپیچیدهبسیارايپدیده

دلیل،همینبهاست.برخورداربسزاییاهمیتازاجتماعیيتوسعهویژهبهواجتماعی
عنوانبههمهنوزاجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصادمنفییامثبتپیامدهايبررسی

اینهدفرو،اینازاست.ماندهباقیموضوعادبیاتدرنشدهحلاالتسؤترینمهمازیکی
کشورهايازمنتخبیدراجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصاداثراتبررسیپژوهش

است.بوده2000-2015زمانیيدورهطیخاورمیانه
ونظريمبانیدومبخشدرمقدمه،ازپساست.اصلیبخشپنجشاملمطالعهاین
مدلوتحقیقروشسوم،بخشدرگرفت.خواهدقراربررسیموردتحقیقيپیشینه
درپردازد.مینتایجارزیابیومدلبرآوردنتایجبهچهارمبخششد.خواهدنبیامطالعه
است.گردیدهارائهپیشنهاداتوگیرينتیجهمقاله،نهاییوپنجمقسمت

پژوهشنظري مبانی
اجتماعیتوسعه- 

انیمياحوزهرایاجتماعيتوسعه،يآزادواقتصادبعددوبردیتأکبا1استس
درمردمیاجتماعويمادرفاهبهبوديجستجودرکهداندیمیبخشانیمويارشته
مردمتیرضانیتأماول،است:نکتهدويکنندهانیبفیتعرنیااست.جامعهسطوحيهمه

باکهيآزادسطحشیافزادوم،وازهاینآننیتأمراهازیاساسيازهاینحداقلسطحدر
باورنیابراستس.شودیميریگاندازه،باشندداشتهوانندتیممردمکهییهاانتخابرشته
نییتعدرممکنحدنیباالترتامردممشارکتقیطرازیاجتماعيتوسعهاهدافکهاست

يتوسعه2تزیگلیاست).1392ن،همکاراوی(فاضلشوندیمدنبالتوسعهجینتاواهداف
اجتماعیواقتصاديمنابعوندیپتضادها،زیآمصلححليبراجامعههرییتوانارایاجتماع

دراعتمادویاجتماعيهیسرمابروداندیممنافعاختالفهنگامبهمشترك،قیعالو
استکردهدیتأکیاجتماعيتوسعهدریمهمعناصرعنوانبهمتقابلمعاملهلیتسه
ساختاريدگرگونیایجادرباجتماعیيتوسعهتعریفدرجهانیبانک).2002تز،یگلی(است

1 Estes
2 Stiglitz
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هاينسازماهمچنینوکارگزارانبودنپاسخگوواجتماعیانسجامافزایشيزمینهدر
).2002جهانی،(بانکاستکردهتأکیدقدرتدارنده

یانسانجوامعییتواناشیافزاصورتبهتوانمیرایاجتماعيتوسعهکلی،طوربه
مربوطجوامعيبقايمسألهبهکهنمودفتعرییطیمحيهایدگیچیپبامواجههيبرا

وبقاءباکهیاجتماعیزندگابعادیتمامییشناسايبراعلمییتواناعدمبهتوجهبااست.
باکهاستالیسیهوممفیاجتماعيتوسعهمفهوماست،ارتباطدرجامعهکیزوال

نیا،کنندیمدیتهدرایانسانجوامعيبقاکهیمخاطراترامونیپيبشردانشگسترش
يتوسعهزانیمنظرازیجوامع،منظرنیااز.کندیمدایپيترگستردهابعادمفهوم
بامواجههدرجوامعریساباسهیمقادرکهدارندقراريباالترسطوحدریاجتماع

يبقااحتماليجهینتدرودارنديبهتريهاواکنشوعملکردهای،طیمحيهایدگیچیپ
مفهوم).1392همکاران،وی(فاضلانددادهشیافزاجوامعریساباسهیقامدرراخود
اتیحيهچهارگانهايحوزهازیکیمقامدرايجامعهاجتماعبرناظری،اجتماعيهتوسع

بایاجتماعيهتوسعاست.میتحکوضیتعربسط،یمعنبهوجامعههردرانسانیاجتماع
جانبههمهيهتوسعامروزهاست.یفرهنگویاسیسي،اقتصاديهتوسعمکملمضموننیا
اتیحبعدچهارنیاکهشودیمگرفتهنظردرنديآیفربراظرنجامعهکیدرمتوازنو

همکاران،وی(آزادارمکباشندداشتهقرارهمبامتقابلارتباطدروهمزمانی،اجتماع
1391 :30-7.(

زیرزمینیاقتصاد- 
مانندکالسیکیجرائموقانونیغیرهايفعالیتيهمهشاملزیرزمینیاقتصاد

1خانگیرسمیغیراقتصاداست.الکلیمشروباتومخدرموادفروشوخریدسرقت،

سایهاقتصاداند.نشدهثبتملّیقوانیندرکهاستخانگیمهمهايفعالیتيهمهشامل
جملهازدالیلیبهکهاستبازاربرمبتنیقانونیتولیديخدماتوکاالهايهمهشامل
شوند:میداشتهنگهپنهانعمومیمقاماتنظارتازتعمداًزیر،دالیل

دیگریاافزودهارزشدرآمد،برمالیاتپرداختازخودداريومالیاتیفرارالف)
ها؛مالیات

اجتماعی؛تأمینهايهزینهپرداختازخودداريب) 

1 household informal economy
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حداکثردستمزد،حداقلمانندمشخصقانونیمعیارهايرعایتازاجتنابپ)
بهداشتی؛یاحفاظتیمعیارهايکار،ساعات

یااداريهايپرسشنامهتکمیلمانندمشخصاداريهايروشرعایتازاجتنابت)
).1،2016اشنایدرو(ویلیامزاداريهايفرمدیگر

رسمیبخشباهمراهوداشتهوجودجهاناقتصادهاييهمهدرزیرزمینیبخش
اعمالبهپاسخدررازیرزمینیاقتصادهايفعالیتافرادمعموالًورودمیپیشبهاقتصاد
زیرزمینیاقتصادياندازهدهند.میانجامغیرهوستانیمالیاتگذاري،مقرراتماننددولت
و(اشنایدراستجامعههردراقتصاديهايفعالیتباقويارتباطوهمبستگیداراي

اینواندنشدهتعریفکاملطوربههنوززیرزمینیاقتصادهايریشه).2،2010مکارانه
واشنایدربگیرند.قرارسیاسیواجتماعیاقتصادي،عواملثیرتأتحتتوانندمیهاریشه
ستانی،مالیاتشاملزیرزمینیاقتصادعللترینمهمکهنمودندبیان،)2000(3انسته

اهمیتبرنیزپژوهشگرانسایراست.فسادو4بوروکراسیحد،ازبیشگذاريمقررات
کیدأتزیرزمینیاقتصادپیشرفتدرهامالیاتبامقایسهدر5نهاديهاينقصبیشتر

کیفیتثیرأتبهپژوهشگرانازبسیاريکهشدباعثموضوعاین).6،2003(بوويکنندمی
).7،2012اشنایدرو(تئوبالدلیازندبپردزیرزمینیاقتصادسطحبراجتماعینهادهاي

اقتصادپیشرفتيبرانامطلوبمحیطیایجادمانعتواندمینهادهایطرفیبودولتتیفیک
تواندمیزیرزمینیاقتصادپیشرفتهمچنینگردد.اجتماعیيتوسعهکاهشوزیرزمینی

بافرادا).2014همکاران،و(سینگشودکشوریکدرنهادهاکیفیتکاهشموجب
توانمیعواملاینجملهازکهکنندمیمشارکتاقتصادزیرزمینیدرمتفاوتیهايانگیزه

فقدانوآندرپولیمنافعوجودمشارکت،درسهولتجرم،کشفپایینریسکبه
).2013انسته،و(اشنایدرنموداشاره»کیفیتوجودبراياخالقیوجدان«

نمود.تقسیماصلیدستهدوبهتوانمیراتصاداقزیرزمینیبخشدرحاضرافراد
ومالیاتپرداختازفرارودولتکردنگمراهبرايتالشدرکههستندافرادياول،گروه

دوم،گروهدارند.فعالیتزیرزمینیبخشدرخودآمدهدستبهسودهاينمودنپنهان

1 Williams, C. C., & Schneider, F.
2 Schneider, Buehn, Montenegro
3 Schneider and Enste
4 efficiency of bureaucracy
5 institutional failures
6 Bovi
7 Teobaldelli and Schneider
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یافتنازناامیديخاطربهبرايرازیرزمینیبخشدرفعالیتکهشودمیشاملراافرادي
امراربرايراهیزیرزمینی،اقتصادحقیقتدروکنندمیانتخابرسمیبخشدرشغل

کهنمودبیان)،2014(1فرناندز و رومروآید.میحساببهافراداینزندگیيادامهومعاش
گرانکارتواناییوهامهارتدرتفاوتدلیلبهتنهازیرزمینیبخشدرافرادحضورکه

درافراداستخدامبرايکافیومناسبشغلوجودعدمدلیلبهتواندمیبلکهنیست؛
اعتمادسطحباجوامعکهدارنداعتقاددیدگاهاینبهمطالعاتازبرخیباشد.رسمیاقتصاد
(دهرنوکورتکنندمیتجربهرازیرزمینیاقتصادازتريپایینسطحافراد،بینباالترمتقابل

کاهشجهتاصلیعواملازیکیعنوانبهتواندمیآموزشسطحافزایش).2،2008نمئوو
.)3،2013اال(شودمطرحزیرزمینیاقتصاد

اجتماعیتوسعهبرزیرزمینیاقتصادمنفیومثبتاثرات- 
وزیرزمینیاقتصادمورددرشدهانجامتجربیمطالعاتونظريمبانیبرمروريبا
تواندمیزیرزمینیاقتصادکهدریافتتوانمیاجتماعی،واقتصاديتغیرهايمبرآناثرات

مثبتاثريمواردازبرخیدرومنفیاثريعمدتاًجامعه،یکدرموجودشرایطحسببر
.)2014همکاران،و(سینگباشدداشتهمختلفکشورهايدراجتماعیيتوسعهبر

رويبراقتصاديمحیططریقازعمدتاًاثراتاینکهدهندمینشانمطالعاتازبسیاري
بهشدهآوريجمعهايمالیاتدرکاهشمثال،عنوانبهآیند.میپدیداجتماعیيتوسعه
کشورکهشودموجبتواندمیلهمسأاینبنابراین،انجامد.میدولتمخارجدرکاهش
کندتجربهغیرهوعمومیسالمتآموزشی،بهداشتی،هايزمینهدرراتوسعهفقدان

).2014(کاترچکا،
دالیلازاستفادهباتوانمیرااجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصادمنفیاثر
کاهشکهشودمیباعثزیرزمینیاقتصادياندازهافزایشاوالً،نمود.تفسیرمتفاوتی

درکهیابدکاهشعمومیکاالهايبرنظارتودادهرويمالیاتیدرآمدهايدرمعناداري
درآمدهايدرکاهشنمود.خواهدعملاقتصاديرشدبرابردرمانعیعنوانبهنهایت

منجر شده و در نهایت از طریق کاهش کیفیت محیط دولتمخارجدرکاهشبهمالیاتی
مطمئناًموضوعاین.اجتماعی به افزایش در سطح اقتصاد زیرزمینی منجر خواهد شد

1 Fernández-Serrano, J., & Romero, I.
2 D’Hernoncourt and Méon
3 Ela
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خواهدمنجراجتماعیيتوسعهفرآیندکنديبهنهایتدروادهدکاهشرانهادهاکیفیت
خدماتبودندسترسدرزیرزمینیاقتصادپیدایشزماندرثانیاً،).1،2011(ماراشد

اقتصاديرشدنتیجهدرویافتهکاهشاقتصادیکدرحاضرافرادازیکهربرايعمومی
کاهشموجبتواندمیزیرزمینیصاداقترشدکهمعناستبداناینشد.خواهدترضعیف

باعمومیکاالهاييعرضهبرايرااقتصادظرفیتنهایتدروشدهدولتیدرآمدهاي
منجراجتماعیيتوسعهنزولوزندگیکیفیتنزولبهودادهکاهشراباالکیفیت

رندگانگیتصمیمغلط،دهیعالمت«بازیرزمینیاقتصادثالثاً،).2،2011(لوزایاشودمی
اقتصادکند.میتشویق»کالناقتصاددرنامناسبهاياستراتژياتخاذسويبهرااقتصادي
زمانی که اقتصاد غیر شود.دولتيبهینهگیريتصمیمدراخاللموجبتواندمیزیرزمینی

گیري بهینه توسط دولت غیرکند، تصمیمرسمی بخش مهمی از یک اقتصاد را اشغال می
يبود. در نتیجه، این فرآیند به کاهش در رفاه اجتماعی و کاهش توسعهممکن خواهد 

درملیناخالصتولیدبینجانشینیاثراتوجود). 2011، 3اجتماعی منجر خواهد شد (مارا
اقتصادهايفعالیتکهاستایدهاینبرمبتنیاساساًزیرزمینی،اقتصادورسمیاقتصاد

طریقازمنابعتخصیصبررامنفیاثراتوشدهدالنهناعارقابتایجادموجبزیرزمینی
منفیاثراتباهموارهزیرزمینیاقتصاد).4،2008همکارانوپور(نیکگذاشتخواهدبازار

اقتصاديمنابع»شدیداتالف«توانمیآنجملهازکهاستهمراهرفاهيزمینهدرمتنوعی
ترینمهمازیکینمود.بیانراقانونرعایتعدمدلیلبهاجتماعیگستردهمشکالتو

استزیرزمینیاقتصاددر»5باطلدور«وجودزیرزمینی،اقتصادمورددرهانگرانیومسائل
انسته،و(اشنایدرشدخواهدعمومیمالیمینتأکاهشبهمنجرمالیاتیبارآندرکه

2013.(
زیرزمینیاقتصادمثبتثراتازیرزمینیاقتصاديزمینهدرموجودادبیاتپیشرفتبا

اقتصادمثبتاثراتبهمربوطمکانیسمبرايگرفت.قراربحثموردپیشازبیشنیز
زیرزمینیاقتصادکهنمودبیان،)1990(اسمیتدارد.وجودمتنوعیدالیلنیززیرزمینی

سیاستشود.منجر»رسمی«اقتصادرشدبهخاصیفروضبرقراريتحتتواندمی
مینیززیراقتصاددرهمورسمیاقتصاددرهممثبت،محركاثراتدارايمالیيتوسعه

1 Mara
2 Lozaya
3 Mara
4 Nikpour, Habibullah and Schneider
5 vicious circle
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دولتیحکمرانیزماندرومالیاتازباالتريسطوحوجوددلیلبهشرایطایندراست.
دراصلینهادیکعنوانبهدولتباالترکیفیتبهتواندمیموضوعایندوراندیش،ومحتاط
ایجادبهتواندمیزمینه،ایندردوراندیشیواحتیاطدمعطرفی،ازکند.کمککشور

بینجامد.شرایطشدنبدتربهوشدهمنجرناعادالنهوفاسددولتیکبرايفضایی
مقیاسدرصنایعوشهريخدماتبراياقتصاديمحیطتقاضايبهزیرزمینیاقتصاد

دررازیرزمینیاقتصادکنئوکالسیاقتصادينظریهدلیلهمینبهودهدمیپاسخکوچک
پتانسیلبهتواندمیشرایطچنینگیرد.مینظردربهینهيپدیدهیکعنوانبهمفهوم،این

رشدوزیرزمینیاقتصادبینمثبتيرابطهينتیجهعنوانبهاقتصاديرشدبرايباالتر
باشدداشتهپیدررااجتماعیيتوسعهبرمثبتیاثراتنهایتدروشودمنجراقتصادي

درصد66ازبیشکهنمودندبیان،)2000(انستهواشنایدر).2008همکاران،وپور(نیک
خرجرسمیبخشدرواسطهبیومستقیمصورتبهزیرزمینیاقتصادازحاصلدرآمداز

باشد.داشتهمالیاتیدرآمدهايواقتصاديرشدرويبرمثبتیاثرتواندمیکهشودمی
تواندمیموارديدرزیرزمینیاقتصادکهداشتندبیاننیز،)2012(ارانهمکوسینک

اقتصادکند.عملرسمیاقتصاددروندراقتصاديرشدافزایشبرايايزمینهعنوانبه
ودرستشکلبهکهدانستمسائلیبرايجایگزینیحلراهعنوانبهتوانمیرازیرزمینی

،1افینگرو(فائواندنشدهحلکاربازارورفاهدولتبهمتعلقرسمینهادهايتوسطمناسبی
بخششده،ریزيبرنامهاقتصادهايدرکهنمودبیان،)1999(2گرژانی).1،2003افینگر

اقتصادکهمعناستبدانایندانست.سیاسیهاينارضایتیعنوانبهتوانمیرازیرزمینی
شرایطتحتوباشدداشتهبالدنبهرسمیاقتصادبرايرامنافعیاست،ممکنزیرزمینی

گردد.نیزاجتماعیيتوسعهافزایشموجببتواندخاصی
افزایشينتیجهدروباشداجتماعیيتوسعهازانعکاسیتواندمیزیرزمینیاقتصاد

قیدهايوهامحدودیتبهواکنشیعنوانبهتوانمیرازیرزمینیبخشبهافرادمهاجرت
آنآخرينکته).2016(اشنایدر،دانستبوروکراسیونهادهاتوسطشدهایجادفزآینده

اقتصاديوسیاسیهايشوكکنندهجذبعنوانبهخودتواندمیزیرزمینیاقتصادکهاست
واردبرايآمدهپدیدهايموقعیتقالبدرمعکوسپذیريانعطافزیرانماید؛عملبالقوه
بهنسبترابخشایندرشدهواردهايشوكاثراتتواندمیزیرزمینیبخشبهشدن

زابرونهايشوكبرابردردولتورسمیاقتصاد.)2011(مارا،دهدکاهشرسمیاقتصاد

1 Pfau-Effinger
2 Gerxhani
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اقتصادسطحبههاشوكبرابردرکشوریکپذیريآسیبمیزانهستند.پذیرآسیب
عواملبرايشکنموجیکعنوانبهتواندمیکهداردبستگیکشورهاآندرزیرزمینی
هاآناثراتاستنتوانستهدولتکهکندعملهاییشوكبرابردرمقاومتجهتاقتصادي

موارديدرزیرزمینیاقتصادرو،اینازدهد.کاهشرسمیاقتصادرويبرزمانطولدررا
شود.میگرفتهنظردر»1هادولتيبیمه«عنوانبه

پیشینه پژوهش
حجمبرآوردبهزیرزمینیاقتصادمورددرشدهانجاممطالعاتازايعمدهبخش

کالناقتصاداصلیمتغیرهايرويبرپدیدهاینپیامدهايبررسیوزیرزمینیاقتصاد
موردعموماًاجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصاداثراتيمطالعهرو،اینازاند.پرداخته

اقتصاداثراتروشنیهبکهدارندوجودکمیبسیارمطالعاتاست.شدهواقعغفلت
درتاکنوناین،برعالوهباشند.دادهقراربررسیموردرااجتماعیيتوسعهبرزیرزمینی

دراست.نپرداختهاجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصاداثراتبررسیبهايمطالعهایران
شود.میاشارهتحقیقموضوعبامرتبطمطالعاتازبرخیبهادامه

یقات داخلیالف) تحق
برزیرزمینیاقتصاداثراتبررسیبهکهاستنشدهانجامايمطالعهایراندرتاکنون

ي زمینهدرشدهانجاممطالعاتازبرخیبعد،بخشدربپردازد.اجتماعیيتوسعه
شود.میپرداختهایراندراجتماعیيتوسعه

اجتماعی،يسعهتوموضوعبررسیبهپژوهشیدر، )1392(همکارانوفاضلی
بکارمقالهایندرکهشاخصیبهتوجهباپرداختند.جهاندرایرانجایگاهوهاشاخص

نتایج،مطابق.استگردیدهمقایسهجهانکشورهايسایرباایرانيرتبهوضعیتاند،برده
همچنینوجهانکشورهايسایربامقایسهدرایران،دراجتماعیيتوسعهکنونیوضعیت

جديتأملینیازمندامراینچراییونیستمناسبچندانمنطقهيگانه11يورهاکش
).119- 152: 1392اجتماعی است (فاضلی و همکاران، ين توسعهپیرامو

رویکردي(ایراناجتماعیيتوسعههايشاخصواکاويپژوهشیدر، )1396(متقی
توصیفیرویکرديباواجتماعیيسعهتوهايشاخصازاستفادهبارا)توسعههايبرنامهبر

1 insurance of governments
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بررسیمورد1368-1394زمانیي دورهدروتوسعهپنجمتااولهايبرنامهطیتحلیلیـ
عمومیهايعرصهنشدنشناختهرسمیتبهکهدادنشانمطالعهنتایج.استدادهقرار

هايالیهوهاواقعیتيهمهانعکاسازایراندرتوسعههايبرنامهتااستشدهسبب
سومواوليبرنامهتوسعه،هايبرنامهمیاندر.باشدناتوانکشوردرتوسعهيچندگانه

).1396(متقی، استداشتهتأکیدارگانیکیغیرهايشاخصبرهابرنامهدیگرازبیش
يتوسعههايلفهمؤوابعادبررسیبهتحقیقیدر، )1396(همکارانوموسوي

روشباایرانفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،يتوسعهيگانهپنجهايهبرنامدراجتماعی
توجهباکهدادنشانپژوهشاینازحاصلنتایجپرداختند.کمیوکیفیمحتوايتحلیل

واجتماعیهايآسیبرشدبهروروندوایراني جامعهرهنگیـ فاجتماعیمقتضیاتبه
گذاريسیاستانداز،چشمسنداساسبرانیجهمناسبجایگاهبهدستیابیعدمهمچنین

(موسوي و همکاران، باشدراهگشاامريتواندمیتوسعهدرشدهفراموشهايلفهؤمدر
1396.(

ب) تحقیقات خارجی
غیراقتصاددرانسانیيتوسعهونهادهانقشبررسیبهپژوهشیدر،)2010(1دالنو

نهاديچارچوبهايشاخصگرفتننظردرابمطالعهاینپرداخت.التینآمریکايرسمی
باوبیکارينرخوعمومیاجتماعیهايهزینهنهایی،مالیاتنرخانسانی،يتوسعهمانند

ساختارکهدادنشانمطالعهنتایجاست.شدهانجامترکیبیهايدادهروشکارگیريبه
کشورهاایندررسمیغیراقتصادياندازهبرايکلیديشاخصیکجامعههرنهادي
جهانکشورهايدرزیرزمینیاقتصادبررسیبه،)2012(2اشنایدروبوهن.است

بیشتريسهمکهشدندمتوجه،میمیکمدلازاستفادهابپژوهشایندرپرداختند.
ازمعناداريطوربه،قوانینازپیرويبرايدولتیکارکنانآرمانومحلیهايدولتاشتغال
کهدادنشانمطالعهنتایجهمچنین.کندمیجلوگیرياقتصاديمینیزیرزهايفعالیت

،اجتماعیمتغیرهايورسمیاقتصادیتوضعهمچنینومقرراتومالیاتبارفزایشا
.هستندزیرزمینیاقتصادگیريشکلدرمهمیعوامل

1 Dell’Anno
2 Buehn & Schneider
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دراجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصادثیرأتبررسیبه،)2014(1کاترچکا
باو1970-2008زمانیيدورهطیتوسعهحالدرویافتهتوسعهکشورهايازیمنتخب

کمترکشور58براي2ترکیبیهايدادهروشومتغیرهچندرگرسیونروشازاستفاده
نرخایدز،شیوعزندگی،بهامیدشاملشاخصچهارازمطالعهاینپرداخت.یافتهتوسعه
هايشاخصعنوانبهمدارسدرنامثبتنرخولسا5ازکمترکودکاندرومیرمرگ

بهزیرزمینیاقتصادکهدادنشانمطالعهایننتایجاست.نمودهاستفادهاجتماعیيتوسعه
داشتهتوسعهحالدرکشورهايدراجتماعیيتوسعهبرمعناداريومنفیتاثیرعمدهطور
نشدهانجامايمطالعهایراندرونتاکن.استکشوريتوسعهسطحبهوابستهاثراینواست
بعد،بخشدربپردازد.اجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصاداثراتبررسیبهکهاست

شود.میپرداختهایراندراجتماعیتوسعهيزمینهدرشدهانجاممطالعاتازبرخی

مطالعهایندراستفادهموردهايمدلوشناسی پژوهش روش
4پدرونیاست.یافتهتوجهیقابليتوسعهاخیرهايسالدر3رکیبیتهايدادهروش

پیشنهادترکیبیهايدادهدرجمعیهمآزمونبرايراهاییروش،)1999(کائوو)1999(
درمتغیرهابینجمعیهمبررسیبرايمتنوعیهايروشاخیرهايسالطیدرنمودند.

حتی،5معمولیمربعاتحداقلبرآوردگرکهحالعیندراست.شدهارائهترکیبیهايداده
مجانبیاریبروشایناست؛سازگارروشیکترکیبیهايدادهازاستفادهشرایطتحت
و(کائونیستمعتبرروشاینازآمدهدستبهاستانداردخطايکهطوريبهاست،

درکهاستهادهداازايمجموعهيدارندهبردرترکیبیهايدادهروش).6،2000چیانگ
مقطعیمتغیرهاياززیاديتعداديوسیلهبهو)T(مانندمشخصزمانیيدورهیکطول

روشدلیل،همینبهشوند.میانتخابتصادفیرتصوبهاغلبکهشوندمیگرفتهنظردر
مجموعهگیرد.میبردررامقطعیوزمانیسريهايدادهجنبهدوهرترکیبیهايداده
سريهايدادهومقطعیهايدادهبامقایسهدرزیاديهايمزیتدارايترکیبیهايداده

نمود:اشارهزیراردموبهتوانمیهاآنجملهازکهاستزمانی

1 katrechka & dahlberg
2 panel data approach
3 panel data
4 Pedroni
5 ordinary least square
6 Kao and Chiang
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واستشتریباریبسعموماًیبیترکيهادادهروشدرهادادهومشاهداتتعداد)الف
.دهدیمشیافزارابرآوردهابهاعتماد

تاکنندآزمونونییتبرايترشرفتهیپيهامدلدهد،یماجازهحققانمبه)ب
باشند.داشتهيکمتريکنندهدیمقيهاهیفرض

يادیزحدودتارایاقتصادسنجدریخطهميمسألهمشاهداتتعدادبودنادیز)ج
الاحتمکنند،یمرییتغافرادانیمدرهموزمانطولدرهمهادادهچون.کندیمحل

باشند.داشتهیخطهمگریکدیبارهایمتغرودیميکمتر
درکهکرديریگاندازهوییشناسارایاثراتتوانیمهادادهمجموعهنیابا)د

استداللیگاه.ستینییشناساقابلخالصیزمانيسرایمحضیمقطعيهاداده
يسريهادادهدریولدهد،یمنشانرابلندمدتيرفتارها،یمقطعيهادادهشودیم

.شودیمدیتأکمدتکوتاهاثراتبریزمان
ممکنکهرا1اریبیتوانندمیواحد،هزارانبرايدادهيارائهباترکیبیهايداده)ه

سازد.حداقلشود،حاصل)کلیوجمعیصورتبه(هابنگاهیاافرادلحاظينتیجهدراست
سريومقطعیهايدادهدرسادگیبهکهرایراتیتأثشود،میسببروشاینازاستفاده

بردستمزدقوانیناثراتمثالبراينمود.نیمعيبهترشکلبهست،نیمشاهدهقابلزمانی
).2،2005بالتاجی(کردمطالعهتوانمیبهتررادرآمدکسبواشتغال

مطالعهمدل
ازپیرويباایراندراجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصاداثربررسیمنظوربه
اثربررسیبرايزیرمدل)،2017(4همکارانوآستیماو)2014(3کاترچکايمطالعه
استفادهموردخاورمیانهکشورهايازمنتخبیدراجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصاد

است:گرفتهقرار

)1(

1 bias
2 Baltagi
3 Katrechka
4 Astima & et al
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بسیارياساسبرکهتاساجتماعیيتوسعهشاخصبیانگر،SD)،1(يرابطهمطابق
اجتماعیيتوسعهبرايجایگزینمتغیرترینمناسبعنوانبه،HDIشاخصازمطالعاتاز

مخارجيدهندهنشانترتیببهEEو HEمتغیرهاي).2014(کاترچکا،شودمیاستفاده
متغیرهمچنیناست؛دولتسويازآموزشرويبرگرفتهصورتمخارجودولتبهداشتی

GIجامعهدردرآمدتوزیعبرايشاخصیعنوانبهکهاستجینیضریبيدهندهنشانزنی
بانکسایتازمطالعهایندراستفادهموردهايدادهيهمهاست.گرفتهقراراستفادهمورد

آوريجمع2000-2015زمانیيدورهبرايwww.worldbank.irآدرسبهجهانی
بامطالعهموردکشورهايبرايزیرزمینیاقتصاددیرمقاکهاستذکربهالزماند.شده

درزیرزمینیاقتصادحجمبراي)2014(اشنایدرتوسطشدهانجامبرآوردازاستفاده
است.آمدهدستبهجهانکشورهاي

نتایجتحلیلومدلبرآورد
نظرموردرگرسیونیيرابطهنبودنکاذبازتااستالزمهاي،مدلبرآوردازپیش

چوولوینلین،آزموناساسبرمتغیرهاماناییابتدامنظوربدیننمود.حاصلاطمینان
)LLC(برايماناییهايآزمونانجامازحاصلنتایجاست.گرفتهقراربررسیمورد

است.شدهارائه1جدولدرنظرموردمدلدرموجودمتغیرهاي

(سطح))LLC(چوولوینلین،واحديریشهآزموننتایج:1جدول
ییستایانایاایستاییاحتمالآزمونيآمارهارزیابیروشمتغیر

سطح

SD
نامانا90133/08163/0ثابتمقدار 00801/10000/0روندوثابتمقدار

HE
مانا0055/0-54482/2ثابتمقدار 0133/0-21833/2روندوثابتمقدار

EE
نامانا68758/40000/1ثابتمقدار 3777/0-31143/0روندوثابتمقدار

UND
مانا0130/0-22667/2ثابتمقدار 0158/0-14882/2روندوثابتمقدار

GI
مانا0439/0-70701/1ثابتمقدار 0014/0-99750/2روندوثابتمقدار
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دستبهمقادیريمقایسهبامتغیرها،ماناییهايآزمونازآمدهدستبهنتایجمطابق
مقدارهمچنینودرصد5خطايسطحدربحرانیمقادیربامحاسباتیيآمارهبرايآمده

probمقدارکهجاآنازمانایی،هايآزمونازآمدهدستبهprobسطحدرآمدهدستبه
،HEمتغیرهايکهگفتتوانمیاست؛بوده05/0مقدارازکمتردرصد95اطمینان

UNDوGIمتغیرهايهمچنین،اند؛بودهماناسطحدرSDوEEماناییویژگیداراي
يمرتبهتفاضلبراي)،LLC(چوولوینلین،ماناییهايآزمونمجدداًبنابراین،نیستند.

شود.میمشاهده2جدولدرآزمونایننتایجاست.شدهتکرارنامانامتغیرهاياول

اوليمرتبه(تفاضل)LLC(چوولینولوینروشبهمتغیرهاماناییآزموننتایج:2جدول
متغیرها)

ییستایانایاایستاییاحتمالآزمونيآمارهارزیابیروشمتغیر

اوليمرتبهتفاضل
SD

ایستا0019/0-89273/2ثابتمقدار 0027/0-78794/2روندوثابتمقدار

EE
ایستا0049/0-57966/2ثابتمقدار 0000/0-17196/4روندوثابتمقدار

تحقیقنتایجمنبع:

ماناییهايآزمونبرايآمدهدستبهprobمقدارکهآنجااز،2جدولنتایجمطابق
کهجاآنازاند.بودهمانانظرموردمتغیرهاياوليمرتبهتفاضلاست،بوده05/0ازکمتر
منظوربهبنابراین،اند.نبودهمانادیگربرخیوبودهماناسطحدرمدلمتغیرهايازبرخی

جمعیهمهايآزمونازبایستیمدلمتغیرهايبینبلندمدتيرابطهوجودازاطمینان
جمعیهمآزمونازمتغیرهابینجمعیهموجودبررسیبرايمطالعهایندرنمود.استفاده

ارائه3جدولدرکائوجمعیهمآزموننتایجاست.هشداستفادهترکیبیهايدادهدرکائو
است.شده

ترکیبیهايدادهروشبرايکائوجمعیهمآزموننتایج:3جدول

tيآمارهADF(Prob(کائوآزمونيآماره

0004/0324728/3-
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يرهایمتغنیببلندمدتيرابطهاییجمعهموجودعدمکائوآزموندرصفرفرض
وجودومدليرهایمتغنیبجمعیهموجوديمعنابهصفرفرضردنیبنابرا.استمدل
مشاهدهکهطورهمانبود.خواهدیبیترکهايدادهروشدرمتغیرهابینبلندمدتيرابطه

05/0ازکمترکائوجمعیهمآزمونبرايشدهمحاسبهprobمقدارکهجاآنازشود،می
يرابطهوجودوشدهردمدلمتغیرهايبینجمعیهمعدمیعنیآزمون،صفرفرضاست،
گردد.میییدتأمتغیرهابینتدبلندم

ترکیبیهايدادهروشدرهاسمنوچاوهايآزمونانجامنتایج
ازاست.2هاسمنو1چاوهايآزمونترکیبیهايدادهروشدرهاآزمونترینمهم

استفاده4ترکیبیهايدادهروشو3یقیتلفهايدادهروشبینانتخاببرايچاوآزمون
سپساست.شدهزدهتخمینزمانیثابتاثرمدلابتداچاو،آزمونانجامبرايشود.می

قراربررسیموردلیمرFيآمارهاساسبرنظرموردآزمونودادهانجامراچاوآزمون
است.آمده4جدولدرخالصهصورتبهچاوآزموننتایجگرفت.خواهد

تلفیقیاییبیترکيهادادهيالگوصیتشخيبراچاوآزمون:4جدول

Chow Test
نتیجهداريمعنیسطحFيشدهمحاسبهمقدار

0Hرد202904/500000/0

خطايسطحدرآزموناینصفرفرضچاو،آزمونبرايآمدهدستبهنتایجمطابق
است.ترکیبیهايدادهنوعازلعهمطاموردهايدادهدهد،مینشانکهشدهرد05/0

آزمونازاستفادهباترکیبیهايدادهروشکمکبهمدلبرآوردازاطمینانازپس
ازتصادفیاثراتیاثابتاثراتمدلازاستفادهبامدلبرآوردينحوهتعیینبرايچاو،

است.شدههارائ5جدولدرهاسمنآزمونانجامنتایجشود.میاستفادههاسمنآزمون

1 Chow
2 Hausman
3 pooled data
4 panel data
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ترکیبیهايدادهروشبرايهاسمنآزموننتایج:5جدول
هاسمنآزمون

)Hausman(
نتیجهداريمعنیسطحآزادييدرجه2Xتوزیعمحاسباتیيآماره

ثابتاثراتییدأت726386/2840000/0
تحقیقنتایجمنبع:

موردمدلبنابراینوهشدردهاسمنآزمونصفرفرضهاسمن،آزموننتایجمطابق
شود.برآوردثابتاثراترویکردازاستفادهباوترکیبیهايدادهروشبهبایدنظر

هايدادهمختصهايآزمونهمچنینومدلشناسیآسیبهايآزمونانجامازپس
بامطالعهاصلیمدلشده،برآوردرگرسیونمدلنبودنکاذبازاطمینانوترکیبی
برآرودنتایجاست.شدهبرآوردثابتاثراترویکردباوترکیبیهايدادهوشرازاستفاده

شود.میمشاهده6جدولدرمدل

ثابتاثراترویکردوترکیبیهايدادهروشازاستفادهبامدلبرآورد:6جدول
tProbيآمارهشدهبرآوردضریبدهندهتوضیحمتغیرهاي

C35/4155/80000/0
HE039/0091/20380/0
EE237/095/40000/0

UND081/0 -123/2 -0352/0
GI0008/0-31/5 -0000/0
0000/0Prob (F-statistic)900382/02R

اکنونهمترکیبی،هايدادهروشازاستفادهبامطالعهمدلنمودنبرآوردازپس
کشورهايدراجتماعیيتوسعهبرمدلمتغیرهايازیکهراثراتبررسیبهتوانمی

پرداخت.مطالعهمورد
اقتصادحجممتغیربرايشدهبرآوردضریب،6جدولازآمدهدستبهنتایجبامطابق

استبوده0352/0بابرابرضریباینبرايشدهبرآوردprobو- 081/0بابرابرزیرزمینی
کشورهايدراجتماعیيسعهتوبرزیرزمینیاقتصادمعنادارومنفیاثريدهندهنشانکه

درافزایشدرصدیکازايبهشرایطسایربودنثابتابدیگر،عبارتبهاست.مطالعهمورد
بنابراین،یابد.میکاهش081/0میزانبهاجتماعیيتوسعهسطحزیرزمینیاقتصادحجم
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کشورهايدراجتماعیيتوسعهبرمعنادارومنفیاثريزیرزمینیاقتصادکهگفتتوانمی
اقتصادگردید،بیاننیزنظريمبانیبخشدرکهطورهماناست.داشتهخاورمیانه
جملهازکهباشداثرگذاراجتماعیيتوسعهبرمختلفهايشکلبهتواندمیزیرزمینی

پیامدهايهمچنینواجتماعیاقتصاديمحیطبرزیرزمینیاقتصاداثراتبهتوانمیهاآن
نمود.اشارهاقتصاددرزیرزمینیبخشگسترشازناشیفرهنگیوعیاجتماناگوار

برابرآنprobو039/0بابرابردولتبهداشتیمخارجمتغیربرايشدهبرآوردضریب
واحدیکهرازايبهشرایط،سایربودنثابتباکندمیبیانکهاستبوده0380/0با

039/0میزانبهاجتماعیيتوسعهسطح،دولتسويازبهداشتیمخارجسطحدرافزایش
سطحبرمعنادارومثبتاثريدارايدولتیمخارجافزایشبنابراین،یابد.میافزایشواحد

است.بودهاجتماعیيتوسعه
آموزشرويبردولتسويازشدهانجاممخارجبرايشدهبرآوردضریبطرفی،از

کهاستبوده0000/0بابرابرمتغیراینبرايشدهبرآوردprobمقدارو237/0بابرابرنیز
مخارجسطحدرافزایشواحدیکهرازايبهشرایط،سایربودنثابتبادهد،مینشان

یدمؤلهأمساینیابد.میافزایشواحد237/0میزانبهاجتماعیيتوسعهسطحدولتی،
اجتماعیيتوسعهسطحبرزشآمورويبرشدهانجامدولتیمخارجمعنادارومثبتاثرات
ازیکیعنوانبهتواندمیآموزشسطحافزایش،)2013(آالنظراساسبرهمچنیناست.
نمودمشاهدهتوانمیجاایندرشود.مطرحزیرزمینیاقتصادکاهشجهتاصلیعوامل

ازدولتمالیاتیدرآمدکاهشموجبتواندمیزیرزمینیبخشدرمالیاتیفرارافزایشکه
وآموزشرويبردولتیمخارجسطحکاهشبهنهایتدروشدهستانیمالیاتطریق

يتوسعهسطحنزولدرشدیدترياثراتبهتواندمینهایتدرکهبینجامدبهداشت
شود.منجراجتماعی
شکلبهرااجتماعیيتوسعهسطحبرجینیضریباثراتتوانمینهایتدر

يبرابرباشد،صفرعددبهکینزدینیجبیضرچقدرهرداد.ارقربررسیموردتريدقیق
عددبهکینزدینیجبیضرچقدرهربالعکسودهدیمنشانرادرآمدعیتوزدرشتریب
برايشدهبرآوردضریبکهجاآناز.کندیممشخصرادرآمدترنابرابرعیتوزباشد،کی

بودهصفربابرابرمتغیراینبرايشدهردبرآوprobو-0008/0بابرابرجینیضریبمتغیر
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توزیعدرکمتربرابريهمانکهجینیضریبافزایشکهدهدمینشانلهأمسایناست،
گفتتوانمیبنابراین،است.داشتهاجتماعیيتوسعهبرمعنادارومنفیاثرياست،درآمد

دراجتماعیيسعهتوسطحکاهشبهتواندمیدرآمدتوزیعدرنابرابريافزایشکه
يهدهندنشانمدلبرآوردازحاصلنتایجکلی،طوربهشود.منجرمطالعهموردکشورهاي

يتوسعهسطحبردرآمدتوزیعدرنابرابريافزایشوزیرزمینیاقتصادمعنادارومنفیاثر
سطحرويبردولتیمخارجافزایشکهنمودمشاهدهتوانمیطرفی،ازاست.اجتماعی
موردکشورهايدراجتماعیيتوسعهسطحبرمعنادارومثبتاثريآموزشوبهداشت
است.داشتهمطالعه

گیرينتیجه
حتیوفرهنگیسیاسی،اجتماعی،اقتصادي،هايپدیدهوزیرزمینیاقتصادامروزه

زابسیاريدرهادولتهايدغدغهترینمهمازیکیبهتبدیلآنبامرتبطمحیطیزیست
زیرزمینیاقتصاديحیطهدرگرفتنقراربراياصلیمالكاست.شدهجهانکشورهاي

انجامطرفی،ازاست.اقتصاديهايفعالیتازشدهتولیدافزودهارزش»بودنقانونیغیر«
ودولتسويازشدهتعیینحریمبهتجاوزمعنايبهقانونیغیراقتصاديهايفعالیت

است.جامعههردرموجودیقانونوحقوقینظمنقض
درریشهزیرزمینیاقتصادپیدایشکهرسدمینظربهگونهایننگرش،اینبهتوجهبا

هايویژگیوحاکم)حقوقی(نظمموجودرسمیهايمحدودیتونهادهاخصوصیات
حتیوسیاسیاجتماعی،(فرهنگی،محیطیعواملسایرهمچنینواقتصاديمحیط

گیريتصمیمبسترکهاستمحیطیهايویژگیاینيمجموعهواقعدرد.دار)جغرافیایی
وانتخابعللودهدمیتشکیلرامختلفهايحیطهدرفعالیتانتخابدرهابنگاهوافراد

).1384یزدي،مازار(عربکردجستجوواردهمیندربایدرازیرزمینیبخشدرحضور
جوانببررسیبهعمدتاًزیرزمینیاقتصادردمودرشدهانجاممطالعاتازبسیاري

ازپردازند.میمختلفهايروشاززیرزمینیاقتصادحجمبرآوردیاوپدیدهایناقتصادي
اینسیاسیوفرهنگیپیامدهايواجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصاداثراترو،این

بررسیمطالعهایناصلیهدفاست.گرفتهقرارتوجهموردکمترجوامعيتوسعهبرپدیده
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منظور،اینبرايبود.خاورمیانهکشورهايدراجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصاداثر
منفیومثبتاثراتوزیرزمینیاقتصاداجتماعی،توسعهمفاهیمبرجامعبررسیازپس

برمروريهمچنینوجامعهاقتصاديواجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصادگسترش
براثرگذارمتغیرهايسایروزیرزمینیاقتصاداثرزمینه،ایندرشدهانجامتجربیمطالعات

گرفت.قراربررسیمورداجتماعیيتوسعه
وترکیبیهايدادهروشازاستفادهباموجودهايدادهتحلیلوتجزیهازپس
ترکیبیهايدادهشروبهمربوطخاصهايآزمونوتشخیصیهايآزمونانجامهمچنین

کهدادنشانمدلبرآوردازحاصلنتایجگردید.برآوردمطالعهاصلیمدلهاسمن)،و(چاو
دراجتماعیيتوسعهبرمعنادارومنفیاثرآنبامرتبطهايپدیدهوزیرزمینیاقتصاد

ومثبتاثراتمطالعه،نتایجاساسبرطرفی،ازاست.داشتهمطالعهموردکشورهاي
اجتماعیيتوسعهسطحبهبوددرآموزشرويبردولتمخارجوبهداشتیمخارجمعنادار

گرفت.قرارییدتأمورد
جامعهدردرآمدتوزیعدرنابرابريافزایشکهدادنشانمطالعهنتایجدیگر،سوياز

دارمعناومنفیاثراتبهتوجهباشود.منجراجتماعیيتوسعهسطحدرکاهشبهتواندمی
راايویژهتالشگذارانسیاستکهشودمیتوصیهاجتماعیيتوسعهبرزیرزمینیاقتصاد
ونمایندقانونیغیرهايفعالیتوزیرزمینیاقتصادمنفیپیامدهاينمودنمحدودصرف
زماندرچهوگذاريسیاستزماندرچهرازیرزمینیاقتصاديپیچیدهوگستردهاثرات

دهند.قرارنظرمدمختلفيهاسیاستاجراي
همچنینوزیرزمینیاقتصادسطحکاهشبرايمناسبراهکارهايترینمهمجملهاز
کیفیتافزایشبرايتالششفافیت،افزایشاجتماعی،واقتصادييتوسعهوضعیتبهبود

بهزندگینیازهايحداقلمینتأودولتکارآمديافزایشفقر،کاهشوتورممهارنهادها،
اثراتبهتوجهباهمچنیناست؛زیرزمینیاقتصادسمتبهافرادکمترگرایشمنظور
سرمایهاستالزماجتماعیيتوسعهسطحبرآموزشیمخارجوبهداشتیمخارجمثبت

سطحارتقاءوروانیسالمتایجادجهتبهداشتیوآموزشیبخشدرمناسبیهايگذاري
شود.انجامافراداینزندگیشرایطبهبودجهتنیزیرزمیبخشدرشاغلافرادمهارت
ارقاموآماردقیقشدنثبتومالیاتیشفافیتراستايدردولتتالشاین،برعالوه
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جملهازدرآمدنابرابرتوزیعکاهشبرايتالشوزیرزمینیبخشدرآمدهايبهمربوط
شود.میمحسوببخشایندردولتوظایفترینمهم
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