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  )هاي مذهبی یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت(
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  12/11/94:   تاریخ پذیرش       20/2/1394: تاریخ دریافت

    
 چکیده  

ي از اقتصاددانان، افزایش شادي در جامعه سبب افزایش سطح از نظر بسیار
دنبال  ، آنها بهلذا. وري و درنتیجه رشد اقتصادي و رفاه باالتر خواهد شد بهره

  بر این اساس . باعث افزایش سطح شادي جامعه شود کهعواملی هستندیافتن 
ادي را در مقالۀ حاضر بر آن شدیم تا عوامل اجتماعی ـ اقتصادي مؤثر بر ش

به این منظور از متغیرهاي درآمد سرانه، نرخ بیکاري، امید به . شناسایی کنیم
 و GLSزن  هاي مذهبی و تخمین هاي تحصیل و محدودیت زندگی، متوسط سال
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نتایج حاکی از . اده شده است استف2010 کشور در سال 61اطالعات مقطعی 
اي که با افزایش  گونه وجود یک رابطۀ خطی بین درآمد سرانه و شادي است؛ به

هاي  نرخ بیکاري اثر کاهنده و متوسط سال. یابد درآمد، شادي نیز افزایش می
تري نسبت به سایر متغیرهاي مدل، اثر  تحصیل نیز در سطح معناداري پایین

هاي اجتماعی نیز  هاي دولت و خصومت ایش محدودیتافز. مثبت بر شادي دارد
تري در هاي مذهبی با شادي کم گیري محدودیت هاي اندازه عنوان شاخص به

گیري کلی حاصل از بررسی عوامل  در یک نتیجه .جوامع همراه شده است
توان گفت کشورهاي ثروتمندتر، با نرخ  اجتماعی ـ اقتصادي مؤثر بر شادي می

تر و با متوسط عمر و سطح تحصیالت  هاي مذهبی کم یتبیکاري و محدود
  .باالتر، شادتر هستند

زن  وري، تخمین ، بهرههاي مذهبی محدودیتشادي، درآمد سرانه، : مفاهیم کلیدي
GLS.  

  
  مسئلۀ پژوهش

ترین تغییرات در علم اقتـصاد، حـداقل در           ترین و جالب    شاید بتوان گفت یکی از مهیج     
ـ      سال در گذشـته بـسیاري از      .  بـوده اسـت    1»شـادي «اي بـه نـام        دههاي اخیر، معرفی ای

ترین توجه خـود را بـر روي          گیري رفاه فردي بیش     اقتصاددانان نئوکالسیک براي اندازه   
ولـی  . کردنـد  ثروت، دارایی، مصرف و یا کل پول موجود در دسـت فـرد معطـوف مـی      

یگـاه مناسـبی در   امروزه، مفهومی به نام شادي، در مقایـسه بـا مفـاهیم رفـاه مـادي، جا        
این مفهوم بـراي  . )Graham, 2008(هاي رفاهی بین اقتصاددانان پیدا کرده است  تحلیل

خـوبی    که چگونه فاکتورهاي اقتـصادي ماننـد درآمـد، ثـروت و اشـتغال بـه                 تحلیل این 
ها و خصوصیات شخصی و فاکتورهاي جمعیتـی،          فاکتورهاي غیراقتصادي مانند ویژگی   

                                                
1. Happy  
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تر بر مطلوبیت افراد تأثیرگذار است، مـورد اسـتفاده    عبارت ساده هبر رفاه و شادي و یا ب      
  ). 140: 1392محمدزاده و همکاران، (گیرد  قرار می

مطالعات تجربی مختلف نشان داده است که میزان شـادي و رضـایت از زنـدگی                
اي در عملکردهاي اقتصادي آنها برخوردار است؛ زیرا رضـایت از   انسان از اهمیت ویژه  

. وري خواهـد شـد      دنبال آن افزایش بهره     سبب بهبود هوش، توانایی، انگیزه و به      زندگی  
. شـود  وري می تفاوتی و رخوت و در نتیجه کاهش بهره        که غم و اندوه سبب بی       درحالی

ترند، رشد اقتصادي نیز بـاالتر   بنابراین در کشورهایی که مردم شادتر و از زندگی راضی        
رو شناسایی عوامل مؤثر بر شـادي از اهمیـت    از این). Li & Lu, 2009: 2(خواهد بود 

باره براساس مبانی نظري و مطالعات تجربی، متغیرهـایی           در این . باالیی برخوردار است  
هاي اجتمـاعی و حقـوق    امید به زندگی، توزیع درآمد، تحصیالت، بیکاري، آزادي  : نظیر

بـا توجـه بـه ایـن     ). Ibid(تواند از جمله عوامل مؤثر بر ایـن متغیـر باشـند        سیاسی می 
است تا عوامل مؤثر بر سطح شادي در کـشورهاي   توضیحات، در این مقاله سعی بر آن

عنـوان    بنـابراین آنچـه بـه     . جهان با تفکیک به عوامل اجتماعی و اقتصادي بررسی شود         
شود این است که نوع و میزان اثرگذاري متغیرهاي    سؤال اساسی این پژوهش مطرح می     

هـاي مـذهبی، تحـصیالت،        امیـد بـه زنـدگی، محـدودیت       : شامل(ادي   اقتص ـاجتماعی  
منظـور   گیري شادي چگونه است؟ به     بر شاخص اندازه  ) بیکاري، درآمد و مجذور درآمد    

کـشورهایی کـه تمـام     ( کـشور جهـان      61گویی به این سؤال از اطالعات آمـاري           پاسخ
ها  ال وجود تمام دادهآخرین س  (2010در سال   ) اند  هاي آن موجود بوده     اطالعات و داده  

ــاالخص داده  ــه ب ــورد مطالع ــراي کــشورهاي م ــب برآوردهــاي ) هــاي شــادي ب در قال
  . اقتصادسنجی استفاده شده است

پس از بیان مسئله، . در این راستا، مقالۀ حاضر در شش بخش تنظیم شده است
بخش سوم . پردازد ترتیب به پیشینۀ پژوهش و چارچوب نظري می بخش دوم و سوم به

هاي پژوهش پرداخته شده  در بخش چهارم به یافته. ه روش پژوهش اختصاص داردب
  .گیري پژوهش آمده است در بخش پایانی نیز نتیجه. است
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  پیشینۀ پژوهش
هاي اخیر روبه افزایش بوده اسـت و در حـال حاضـر               پژوهش در مورد شادي در سال     

). Johns and Ormerod, 2008: 139( هزار مقاله دربارة شـادي وجـود دارد   10بیش از 
هاي شادي در اقتصاد وجود  پیش از این نیز تعدادي مقاله مرجع در مورد استفاده از داده

شـده در   در این قسمت به بررسی اهم مطالعات تجربی انجـام ). Frey, 2008: 2(داشت 
  .ترتیب مطالعات داخلی و خارجی پرداخته شده است زمینۀ عوامل مؤثر بر شادي به

منـــدي  احـــساس بهزیـــستی و رضـــایت) 1389(نـــوري و همکـــاران کُرُمـــی 
هاي گوناگونی نظیر اقتصادي، اجتماعی،  دانشجوي دانشگاه تهران را براساس مؤلفه 275

نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه رشـتۀ      . انـد   خانوادگی و عاطفی مورد مطالعـه قـرار داده        
از میـان  .  داردمنـدي، نقـش مـؤثري    تحصیلی و زندگی با خانواده در احساس رضـایت      

ترین مؤلفه و وضعیت اقتصادي، استقالل و   هاي گوناگون، سالمت جسمانی اصلی      مؤلفه
همچنـین جنـسیت نیـز بـر ایـن شـاخص          . شغل در مراتب بعدي قرار خواهند گرفـت       

  . تأثیرات متفاوتی داشته است
در بررسی عوامل مؤثر بر شادکامی دانـشجویان بـه          ) 1389(خسروي و همکاران    

اند که میـزان درآمـد، تأهـل و رشـته تحـصیلی بیـشترین قـدرت                یجه دست یافته  این نت 
  .بینی را در میزان شادکامی خواهد داشت پیش

تــأثیر بیکــاري و تــورم را بــا شــادي و رفــاه در ) 1389(آبــادي  بختیـاري و فــتح 
کـارگیري روش   نتـایج ایـن پـژوهش بـا بـه     . اند  کشورهاي آسیایی منتخب بررسی کرده    

لفیقی نامتوازن، بیانگر آن است که تورم و بیکاري هر دو باعث کاهش سطح              هاي ت   داده
تـر از نـرخ تـورم     اند؛ که اثرگذاري بیکاري بـیش  شادي در کشورهاي مورد مطالعه شده  

  .  بوده است
به بررسی رابطۀ سبک زندگی اسالمی با شادکامی در        ) 1390(کجباف و همکاران    

آنها در پژوهش خـود روش   . اند  اصفهان پرداخته رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه      
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نامه که حاوي سؤاالتی در زمینۀ شادکامی، رضـایت    پرسش300اي که شامل    نامه  پرسش
 مـورد اسـتفاده    1389 ـ 90از زندگی و سبک زندگی اسالمی بوده را در سال تحصیلی            

بـر مبنـاي   . انـد  ردهمنظور برآورد نتایج استفاده کـ  اند و از رگرسیون چندگانه به     قرار داده 
نتایج مطالعۀ آنها سبک زندگی اسالمی و شادکامی با رضایت از زندگی رابطۀ مثبـت و               

  .معناداري دارد
اي به شناسایی عوامـل مـؤثر بـر رفـاه      در مطالعه) 1391(خراسانی  نیلی و بابازادة   

کلی، از طور  هاي پژوهش به یافته. اند  پرداخته2005 و 2003ذهنی در ایران طی دو سال 
تأثیر عوامل درآمد، وضعیت شغلی، سالمت فردي، اعتقادات مذهبی، روابط و پیوندهاي 

  . خانوادگی، سن و جمعیت بر سطح رفاه شهروندان ایرانی حکایت دارند
اي بـه بررسـی تـأثیر درآمـد بـر شـادي           در مطالعه ) 1392(محمدزاده و همکاران    

هـاي    نمـایی داده    وهش روش حـداکثر راسـت     در این پژ  . اند  کار در ایران پرداخته     نیروي
کـار    بـه 2005 و 2000اي دو سـال   نامـه  هاي پرسش  تابلویی احتماالت ترتیبی براي داده    

دهندة تأثیر مثبت و معنـادار درآمـد بـر شـادي            هاي تجربی نشان    یافته. گرفته شده است  
  .کار در ایران است نیروي

بـین ثـروت ملـی و رضـایت از          اي به بررسی رابطـۀ        در مطالعه ) 1989 (1وینهون
نتایج پژوهش او نشان داده که در جوامع اروپـایی بعـد از           . زندگی فردي پرداخته است   

دلیل بهبود وضعیت اقتـصادي، رضـایت از زنـدگی و خوشـحالی نیـز در ایـن             جنگ به 
درواقع او برخالف کسانی که رضایت از زندگی و شـادي           . کشورها افزایش یافته است   

اند، یک رابطۀ مـستقیم بـین رضـایت از زنـدگی و          ایط اقتصادي دانسته  را مستقل از شر   
طبـق نتـایج وي در کـشورهاي ثروتمنـد مـردم      . سطح اقتـصادي را بـه اثبـات رسـانید      

  .تر از کشورهاي فقیر خواهند بود خوشحال

                                                
1. Veenhoven  
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اي اثرات متقابل رشد اقتصادي بر شادي و شادي بر رشد    در مطالعه ) 1999 (1کنی
دهد   پاسخ می » کدام باعث دیگري است؟   «این مقاله به پرسش     .  کرد اقتصادي را بررسی  

براسـاس ایـن مطالعـه،    . توانند بر یکدیگر اثر داشـته باشـند   و معتقد است که هر دو می    
سطح رفاه اقتصادي واقعی، شرط الزم براي شادي است؛ اما شواهد زیادي وجـود دارد       

رابطۀ بین رشد و شـادي از بـین      شود،    که وقتی استانداردهاي زندگی واقعی حاصل می      
  .رود می

، بـا  »شـادي، اقتـصاد و نهادهـا   «اي بـا عنـوان    در مطالعه )2000 (2فري و استوزر
هاي اقتـصادسنجی نـشان دادنـد کـه عوامـل نهـادي در فـرم         استفاده از تجزیه و تحلیل   

 دهـد کـه ایـن تـأثیر مثبـت           دموکراسی و ساختار فدرالی میزان رفاه افراد را افزایش می         
همچنین نتایج نـشان داده اسـت   . تواند ناشی از مشارکت سیاسی آنها در کشور باشد  می

شدت بر میزان شـادي و رضـایت از زنـدگی اثـر منفـی خواهـد داشـت؛           که بیکاري به  
همچنـین آنهـا   . که سطح درآمد و شادي تا حدي با یکدیگر رابطه مستقیم دارند     درحالی

 زندگی و رفاه ذهنی نشان دادند که مذهب اثـر  در زمینۀ اثرگذاري مذهب بر رضایت از    
  . مثبتی بر رضایت از زندگی و شاد زیستن دارد

 در اتحادیۀ 1975 ـ 1992هاي  در سال) 2003 (3همکاران و تال بر طبق بررسی دي
دلیل این مـسئله    . اروپا، کاهش نرخ بیکاري سبب افزایش رضایت از زندگی شده است          

ري بر جرم و جنایت و امور مالی و همچنـین وضـعیت بـد      تواند اثرات مستقیم بیکا     می
  . اقتصادي باشد

پژوهـشی  ) 2005( 4در زمینۀ اثرات آزادي مذهبی بر رفاه اقتصادي آلون و چـیس           
آزادي موردنظر آنها شامل آزادي پرستش، آزادي از آزار و اذیـت مـذهبی،           . انجام دادند 

                                                
1. Kenny  
2. Frey  
3. Di Tella et al. 
4. Alon & Chase 
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براسـاس نتـایج ایـن مطالعـه     . تهاي مذهبی اس آزادي مطبوعات دینی و آزادي سازمان   
  .داري بر رفاه یک کشور دارد هاي مذهبی تأثیر مثبت و معنا آزادي

تـایی از   1349اي را با استفاده از یـک نمونـۀ        مطالعه) 2007 (1پاولس و همکاران  
 در کـشور آلمـان و   1999 بـوده اسـت، بـراي سـال     18ـ 65شان بین     هایی که سن    زوج

نتایج مطالعۀ آنها حاکی از تأثیر مثبت درآمـد  . اند انجام دادهروش مدل پروبیت ترتیبی   به
  . فرد و همسر وي بر روي شادي بود

هاي مقطعی، رابطـۀ بـین درآمـد و           با استفاده از داده   ) 2008 (2همکاران و کالرك
طور متوسط رفاه،  طبق نتایج آنها افراد ثروتمند به  . خوشبختی را مورد بررسی قرار دادند     

  .ي خواهند داشتذهنی باالتر
عوامل مؤثر بر  رضایت از زندگی، شادي و رشـد          ) 2009(لیو   و اي لی   در مطالعه 

GDP       بـه ایـن   . انـد   کشور مورد بررسی قـرار داده 47و همچنین رابطۀ بین آنها را براي
ثبـاتی سیاسـی،    منظور از متغیرهاي اجتماعی و رفتاري نظیر آزادي مدنی و فرهنگی، بی      

نرخ جرم و خودکـشی و متغیرهـاي اقتـصادي نظیـر سـهم سـرمایه،                سرمایۀ اجتماعی،   
پـس از  . استفاده شـده اسـت   GDPتجارت و هزینه از تولید ناخالص داخلی و لگاریتم   

دهد که بین رشد اقتصادي و رضـایت از زنـدگی کـشورها        تخمین الگو، نتایج نشان می    
ارامترها در برخی موارد دار نشدن برخی پ رشد مثبت و معناداري وجود دارد و دلیل معنا

  . هاي مربوط به آن بیان کردند نظیر تجارت را پراکندگی باالي داده
 کـشور  26هـزار نفـر در    90بـا اسـتفاده از نظرسـنجی     )2009( 3کالرك و للکـز 

طور متوسط دینداري در هر منطقه اثر مثبتی بر رضایت از زندگی  اروپایی دریافتند که به 
  .تري دارند تر رضایت بیش طق مذهبیداشته است و مردم در منا

                                                
1. Pouwels et al. 
2. Clark et al. 
3. Clark & Lelkes  
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هـاي   اند که بهبـود شـاخص   در پژوهش خود نشان داده    ) 2010 (1همکاران و کوال
  . رضایت از زندگی و در نظر گرفتن آن، در تولید ناخالص داخلی مؤثر است

اي به بررسی رابطۀ بین درآمـد و شـادي در بـین     در مطالعه )2010 (2نابه و راتزل  
 و براي کـشور آلمـان       2008 ـ1999هاي    طی سال ) 65ـ18بازة سنی   (ه  افراد فعال جامع  

صورت لگاریتمی با اثـرات ثابـت بـه ایـن       دیتا به   آنها با استفاده از مدل پانل     . اند  پرداخته
اند که تأثیر درآمد بر روي شادي مثبت است، اما بعد از یک حد مـشخص           نتیجه رسیده 

اضا براي درآمد باالتر نیازمنـد کـار و تـالش           صورت که تق    به این . شود  این اثر منفی می   
  .تر عاملی براي کاهش مطلوبیت و شادي است تري است و کار بیش بیش

به ارزیابی رابطۀ بین دین و مـذهب و رضـایت از زنـدگی               )2010( 3 لیم و پاتنام  
اند کـه مـردم مـذهبی از زنـدگی         هاي ترکیبی نشان داده     آنها با استفاده از داده    . پرداختند

تر هستند، زیرا آنها مرتباً در مراسم مذهبی شرکت و با دوستان خود مالقات   ود راضی خ
  .کنند می

هـاي اجتمـاعی و        با استفاده از داده    )2010( 4اي دیگر هدي و همکاران      در مطالعه 
تـر از زنـدگی رضـایت     انـد کـه افـراد مـذهبی     اقتصادي آلمان به این نتیجه دست یافتـه    

تـري دارنـد، رضـایت      که کسانی که به دین و مذهب اعتقاد کم         تري دارند، درحالی    بیش
  .تري از زندگی خواهند داشت کم

رابطۀ بین بهداشت، سالمتی و شادي را مورد بررسی قـرار        ) 2010( 5و اورا   پناك
اند که تفاوت بین اثرات سالمتی، اثرات محیطی، اثرات اجتماعی   آنها سعی کرده  . اند  داده

هاي فرصت سـالمتی   آنها به این نتیجه رسیدند که هزینه    . یان کنند و اثرات اقتصادي را ب    

                                                
1. Kula et al. 
2. Knabe & Rätzel  
3. Lim & Putnam  
4. Headey et al. 
5. Pennock & Ura  
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شـوند،   بر سطح شادي اثر معنادار داشته و عواملی که باعث کاهش سطح سـالمتی مـی              
  .دهند سطح شادي را نیز کاهش می

بر شادي در  و بیکاري اي به بررسی اثر تورم در مقاله) 2010( 1روپراه و لیوانگاس
هـاي شـادي ذهنـی نـشان       آنها با اسـتفاده از داده     . اند  تین پرداخته کشورهاي آمریکاي ال  

  . دهد اند که هم بیکاري و هم تورم، شادي را در این کشورها کاهش می داده
 کشور جهان رابطۀ 100با استفاده از اطالعات بیش از  )2011( 2گروپر و همکاران

نتـایج آنهـا حـاکی از رابطـۀ     . اند بین شادي و آزادي اقتصادي را مورد بررسی قرار داده      
همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه نیز . مثبت بین شادي و آزادي اقتصادي بوده است      

بنـابراین مـردم در کـشورهاي شـادتر، زنـدگی           . اثر قوي و مثبتی بر شادي داشته است       
  .طوالنی و ثروتمندي خواهند داشت

شادي و رضایت از ( ذهنی به بررسی رابطه بین رفاه )2011( 3بارتولینی و سارکینو
، )سـال  2(مدت    با سرمایۀ اجتماعی و تولید ناخالص داخلی در سه دورة کوتاه          ) زندگی

نتـایج نـشان داده اسـت کـه در       . انـد   پرداخته)  سال 15(و بلندمدت   )  سال 6(مدت    میان
که در بلندمـدت   تري برخوردار است؛ درحالی مدت سرمایۀ اجتماعی از اهمیت کم   کوتاه

اما در مـورد تولیـد ناخـالص داخلـی     . تر خواهد بود     بر رضایت از زندگی بیش     تأثیرش
  . تري دارد و با گذشت زمان اثرش محو خواهد شد رضایت از زندگی اثر بیش

دهد که در بین قـشرهاي   نشان می )2011 (4مطالعۀ مالسویک پروویک و همکاران
عبارتی در داخل     به. ارندتري د   مختلف مذهبی جوامع، مسلمانان از زندگی رضایت بیش       

  .هاي مذهبی مختلف نیز نوع اعتقاد مردم بر شادي اثرات متفاوتی دارد گروه

                                                
1. Ruprah & Luengas  
2. Gropper et al.  
3. Bartolini & Sarracino 
4. Perovic et al. 
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تـر،   اند که رشد اقتصادي بیش اي نشان داده در مطالعه) 2012 (1همکاران ساکس و 
  . شود سبب رشد باالتري در رضایت از زندگی و خوب زیستن می

اند کـه رابطـۀ    به این نتیجه دست یافته )2013( 2اي دیگر پیفاف و هیراتا   در مطالعه 
سرانه و رضـایت از زنـدگی در کـشورهاي آلمـان و انگلـستان          GDPپویا و مثبتی بین     

  . وجود دارد
در بررسـی و ارزیـابی کیفیـت زنـدگی نـشان             )2013( 3همچنین دینر و همکاران   

خـوب داشـتن و   بینی احساس  طور معناداري بر پیش سرانه به GDPاند که تغییرات      داده
  . رضایت از زندگی مؤثر است

به بررسی اثرات اعمال مذهبی مسلمانان بـر  ) 2013(  4کامپینت و یاناگیزاوا ـ درو 
بر مبناي نتایج مطالعات آنها، با . اند رشد اقتصادي و احساس رضایت از زندگی پرداخته    

گذارد ولی  جا می هکه برخی موارد نظیر روزة ماه رمضان بر رشد اقتصادي اثر منفی ب         این
  . شود سبب افزایش بهزیستی و رضایت از زندگی در مسلمانان می

دنبال یافتن پاسخی براي این پرسش است که آیا           اي به   در مطالعه  )2014 (5آلویس
هاي این پژوهش بـا اسـتفاده از       اي وجود دارد؟ یافته     بین نابرابري درآمد و شادي رابطه     

 کشور حاکی از آن است که نـابرابري درآمـد      30راي  ب 6روش اقتصادسنجی اثرات ثابت   
اثر منفی بر شادي کشورها مورد مطالعه دارد و شدت این اثـر بـراي افـراد ناراضـی از                    

  .  تر از افراد راضی از آن است زندگی بیش
توان گفت که نوع رابطه و میـزان         شده می   در یک نگاه کلی بر پایۀ مطالعات انجام       

همچنـین،  . غیرهاي مؤثر بر سطح شادي، یکسان و ثابت نیـست         اثرگذاري بسیاري از مت   

                                                
1. Sacks et al.  
2. Pfaff & Hirata 
3. Diener et al. 
4. Campante & Yanagizawa-Drott  
5. Alois 
6. Fixed Effect (FE) 
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صورت همزمـان تـأثیر    منظور حصول به نتایج قابل اعتمادتر، به    اي به   تاکنون هیچ مطالعه  
اهم متغیرهاي اجتماعی و اقتصادي را بر سطح شادي در کشورهاي مختلف دنیا بررسی 

یزان تأثیر متغیرهاي مـؤثر بـر   بنابراین هدف از این مطالعه سنجش نوع و م    . نکرده است 
سطح شادي در کشورهاي مختلـف دنیـا در حـضور متغیرهـاي گونـاگون اجتمـاعی و          

  .   هاي اقتصادسنجی است خصوص اعتقادات مذهبی و در قالب مدل اقتصادي به
  

  چارچوب نظري
طور معمول با ترکیـب       اي جدید از مطالعات اقتصادي است که به         ، شاخه 1اقتصاد شادي 

شناسی، به مطالعه کمی و نظري از         شناسی و جامعه  هاي دیگر مانند روان      با زمینه  اقتصاد
شادي، احساسات مثبت و منفی، رفاه، کیفیـت زنـدگی، رضـایت از زنـدگی و مفـاهیم              

  .  )Graham, 2008(پردازد  مرتبط با آن می
گیـرد کـه      جـا نـشئت مـی       هـاي شـادي بـه مباحـث اقتـصادي از آن             ورود تحلیل 

. بستگی بین رشد اقتصادي و شادي افراد را مورد آزمـون قـرار داد      هم )1974( 2استرلین
 سالۀ استرلین حاکی از آن بوده است که با وجود رشد اقتصادي ایاالت 20نتیجۀ بررسی 

دهد، که این مسئله بعدها     متحدة آمریکا، سطح شادي افزایش چندانی از خود نشان نمی         
نتیجۀ مطالعات استرلین ایـن بـوده اسـت کـه       . ت معروف شده اس   3»تناقض استرلین «به  

با وجود  . ارتباطی بین توسعۀ اقتصادي جوامع با متوسط سطح شادي مردم وجود ندارد           
که دیگر اقتصاددانان مسئلۀ تناقض استرلین را بعدها رد کردنـد، امـا بایـد مطالعـات           این

هـاي    ي او در زمینـه    که تئور   طوري  عنوان آغازگر مباحث شادي دانست، به       استرلین را به  
ارتباط بین درآمد و شادي افراد، یکی از مقاالت بزرگ و مطرح در ادبیات اقتصاد شادي 

                                                
1. Happiness Economics  
2. Easterlin 
3. Easterlin Paradox 
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کنـد   است که تأثیر فاکتورهـاي متعـدد و گونـاگون را روي شـادي فـردي تحلیـل مـی              
)Stevenson and Wolfers, 2008: 24 .(  

خواهنـد شـاد    م میطور حتم مرد هاي اصلی این مطالعات بر این است که به ض  فر
کنـد نـه    هـایی شـرکت کننـد کـه آنهـا را شـاد مـی             دهند در فعالیت    باشند و ترجیح می   

که در عمل تجربه، چیز دیگري را نشان   مگر این(کند  هایی که آنها را ناراحت می  فعالیت
ها و دیگر عوامل مؤثر نشان  بحث شادي و نسبی بودن تعریف آن بسته به فرهنگ). دهد
نام شادي نه یک شاخص عینی، بلکه یک شـاخص ذهنـی اسـت،     متغیري بهدهد که     می
دهد    را مورد بررسی قرار می     1هاي رفاهی، رفاه ذهنی     که این شاخص در تحلیل      طوري  به

که در آن افراد، سطح رفاه معینی را در ذهن خود و با توجه به اثر فاکتورهاي گوناگون                
  .ندکن درك و تجربه می) اقتصادي و غیراقتصادي(

شود این است که چرا افراد مختلف سطوح متفاوتی از شادي      سؤالی که مطرح می   
تـوان   کنند؟ فاکتورهاي گوناگونی را مـی  مندي را در زندگی خود احساس می       و رضایت 

تـرین وظـایف    گذارند، در نتیجه یکـی از مهـم   برشمرد که بر سطح شادي افراد تأثیر می 
 مسئله است که چه شرایطی بر سطح شـادي و           پژوهشگران شادي، تجزیه و تحلیل این     

اما نکتۀ اصلی که باید در این مطالعـه مـورد     . گذارد  مندي فرد و جامعه تأثیر می       رضایت
هاي مربوط به شـادي اقتـصادي نبایـد فقـط بـه          توجه قرار گیرد، این است که پژوهش      

.  محدود شودتحلیل فاکتورهاي اقتصادي بر روي رفاه ذهنی افراد یا همان مقولۀ شادي،     
کوشـند تـا اهمیـت نـسبی جنـسیت،            مطالعاتی که در زمینۀ شـادي وجـود دارنـد، مـی           

صورت  شناختی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی را به شخصیت، عوامل اجتماعی ـ جمعیت
  .کمی و کیفی مشخص کنند

                                                
1. Subjective Well-Being 
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چون و چراي افراد در زندگی است، مـورد   این عقیده که شادي هدف نهایی و بی    
براي مثـال  . ترین هدف در زندگی افراد نیست شادي الزاماً تنها و مهم  . فتهتردید قرار گر  

اند، دو  آن را تدوین کرده )1993 (2 که  لیندنبرگ و اسکرودر    1نظریۀ تابع تولید اجتماعی   
رفاه جسمی  (سازي آن است      دنبال بهینه   هدف نهایی را که هر انسانی در زندگی خود به         

شادي هدف ثابتی کـه افـراد در آرزوي رسـیدن بـه آن              . دکن  ، ارائه می  )و رفاه اجتماعی  
بلکه شادي محصول زندگی خوب اسـت کـه در بلندمـدت رضـایت از               . باشند، نیست 

  .زندگی را به دنبال خود به همراه دارد
دهد، عوامل بسیاري بر رفاه ذهنی افراد تأثیرگذار           نشان می  1طور که نمودار      همان

اثـرات همـۀ عوامـل مـؤثر بـر زنـدگی فـرد، اعـم از          رفاه ذهنی حاصل برآینـد      . هستند
تمامی عوامل مؤثر بر رفـاه  . است... فاکتورهاي شخصی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  
فراینـد تغییـرات اجتمـاعی      . پذیرنـد   ذهنی افراد از فرایند تغییرات اجتمـاعی تـأثیر مـی          

شده و با اثرگذاري ، از  واقعیت آغاز      )2004( و همکاران    3براساس مطالعۀ مانتزاوینوس  
اي که وجود دارد      اما مسئله  .شود  بر باورها، در نهایت نتیجۀ آن در واقعیات منعکس می         

هـا چگونـه    که انسان این است که بازخورد نوع تفسیر ذهن انسان از این تغییرات و این            
هـاي   دهند، براي پژوهشگران روشن نیـست؛ امـا مـدل    به این تغییرات واکنش نشان می     

از ایـن نظـر   . تواند بعد احساسی و ذهنی انـسان را تبیـین کنـد          لم اقتصاد نمی  موجود ع 
بررسی فاکتورهاي روحی، روانی و احساسی نقش مهمی را در شناسایی افکـار انـسان               

  .کنند ها، ایفا می براي انجام انواع انتخاب

                                                
1. Social Production Function Theory 
2. Lindenberg & Schreuder  
3. Mantzavinos et al.  
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  افراد  عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی-1نمودار 
 )2007 (1می: مأخذ

  
امل گوناگون اجتماعی ـ اقتصادي نظیر امید به زندگی، رشد هرحال عوبه

تواند  هاي مدنی می جمعیت، توزیع درآمد، بیکاري، سطح تحصیالت، نرخ جرم و آزادي
در ادامه به اختصار به بررسی ). Li & Lu, 2009: 3(از جمله موارد مؤثر بر شادي باشد 

                                                
1. May 
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و پژوهش حاضر مورد استفاده قرار ترین این متغیرها که در اکثر مطالعات تجربی   مهم
  .  پردازیم اند، می گرفته

  درآمد
و شـادي  ) عنوان یکی از متغیرهاي مهـم اقتـصادي   به(چگونگی ارتباط بین درآمد  

خود جلب کـرده   ، سؤال مهمی است که نظر اقتصاددانان را به       )یکی از متغیرهاي ذهنی   (
امروزه اجماع نظر بر این .  است و در مطالعات تجربی گوناگونی مورد توجه قرار گرفته        

گذارد و این ارتباط از  است که درآمد تأثیر مثبت بر روي رفاه فردي و شادي برجاي می
گـواه و شـاهدي کـه    . نظر آماري معنادار و از نظر مقداري و کمی نسبتاٌ کوچک اسـت           

) 2000 (توان در مطالعات افرادي مانند فري و اسـتاتزر  ها وجود دارد، می براي این یافته 
دسـت    علت ایجاد فرصـت بـه       زیرا درآمد به  . مشاهده کرد  )2012( همکاران و و ساکس 

علت کسب شأن و جایگاه اجتماعی بـاالتر،          آوردن کاالهاي مورد خواست بشر و نیز به       
این درحالی است که نتایج تجربی اندکی از . تواند موجب افزایش رفاه و شادي شود   می

حاکی از نبودن رابطـه بـین درآمـد و سـطح             )1974(رلین  ها، نظیر پژوهش است     پژوهش
دهد که اثر درآمـد بـر    نشان می )2010(راتزل  و که نتایج مطالعۀ نابه  یا این . شادي است 

صورت که با افزایش درآمد تـا یـک     به این . معکوس است  Uشکل    روي سطح شادي به   
 چـون تقاضـا بـراي    یابد؛ اما بعد از گذشتن از این حد، حد مشخص، شادي افزایش می    

تر عاملی بـراي کـاهش    تري است و کار بیش درآمدهاي باالتر نیازمند کار و تالش بیش     
  .  یابد مطلوبیت و شادي است، سطح شادي کاهش می

  تحصیالت
تحصیالت به . تحصیالت داراي تأثیر غیرمستقیم بر رفاه ذهنی و شادي افراد است   

هایشان زودتر دست پیدا کنند یا بـا تغییـرات    دهد تا به اهداف و خواسته    افراد اجازه می  
از سوي دیگـر، احتمـاالٌ تحـصیالت       . شان بهتر تطابق یابند     اتفاق افتاده در دنیاي اطراف    
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اند، افـراد بـا    نشان داده) 1994 (1اسئوالد و طور که کالرك همان. برد انتظارات را باال می   
کـه   تري برخوردارند، زمانی متحصیالت باالتر نسبت به افرادي که از سطح تحصیالت ک 

عبـارت   شـوند و یـا بـه    تر دچار بحران روحی، تنش و اضطراب می      شوند بیش   بیکار می 
دلیل سطح توقعـات و   جدا از مسئلۀ کار، این گروه افراد به    . بینند  تر آسیب می    دیگر بیش 

ت افـراد   که توقعـات و انتظـارا       بنابراین درصورتی . بینند  تر آزار می    انتظارات باالتر، بیش  
بـرآورده نـشدن    . تواند با رفـاه افـراد تـداخل ایجـاد کنـد             برآورده نشود، تحصیالت می   

دلیل بیکاري و یا نامناسب بودن شغل از نظر نـامرتبط بـودن بـا                 انتظارات نیروي کار به   
هـاي نظـري    کـارگیري آمـوزه   رشتۀ تحصیلی، سطح پایین دستمزد، بـه ناتوانـایی در بـه      

مندي و شـادي تبـدیل بـه     شود تا تأثیر تحصیالت بر رضایت  صورت عملی، منجر می     به
  .معنی و حتی منفی شود یک فاکتور بی

  بیکاري و امید به زندگی
بیکـاري اثـرات مخـرب    . بیکاري یکی از عوامل اقتصادي مؤثر بـر شـادي اسـت           

تـوان بـه افـسردگی،       از جمله اثرات بیکاري مـی     . روحی و جسمی متفاوتی در پی دارد      
عـالوه،   بـه . رانی، از دست رفتن اعتماد به نفس و کنترل روانی اشاره کـرد   تشویش و نگ  

بیکاري از طریق فشارهاي اجتماعی ناشی از ارزش شمرده شدن کار در اجتماع نیز بـر             
در مورد امید به زندگی نیـز کـه   . )Frey, 2008: 5( سطح شادي و رفاه بیکار مؤثر است

توان انتظار داشت کـه افـزایش ایـن         می شود  در نتیجه افزایش سطح سالمت حاصل می      
  .)Graham, 2008(گیري بر روي سطح شادي داشته باشد  متغیر اثر مثبت و چشم

  2هاي مذهبی  محدودیت
هاي مذهبی بـا اسـتفاده از قـوانین، سیاسـت و اقـداماتی کـه                  شاخص محدودیت 

یـن  ا. گیـري اسـت   کننـد، قابـل انـدازه    ها بر اعتقـادات مـذهبی مـردم وضـع مـی          دولت
اي، آزار و اذیـت در نحـوة لبـاس پوشـیدن،             هـاي فرقـه     ها شـامل خـشونت      محدودیت

                                                
1. Clark & Oswald  
2. Religious Restrictions 
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گـاه و بــسیاري از   ممنوعیـت گذاشـتن ریــش، ممنوعیـت در سـاخت منــاره و عبـادت     
در برخـی از کـشورهاي      . شـود   هاي مـذهبی مـی      ها، تهدیدات و سوءاستفاده     محدودیت

جلـوگیري از اسـتخدام در بخـش        هایی نظیر     اسالمی، نظیر یمن، علیه مسیحیان با شیوه      
دولتی و تحصیل در دانشگاه دولتی تبعیض قائل شده و مروجین این ادیـان را دسـتگیر             

براي مثـال در    . هایی در زمینۀ پوشیدن حجاب دارند       برخی کشورها محدودیت  . کنند  می
هـاي اداري روسـري و حجـاب        عمان زنان مجازند در عکس گذرنامه و برخی عکـس         

هـاي رسـمی نیـستند؛ یـا در کـشور          ی مجاز به حجاب کامل در عکـس       داشته باشند ول  
الجزایر دولت به کارمندان اجازة گذاشتن روسري یا صلیب بـزرگ در محـل کـار داده                 

در کشورهایی نظیر فرانسه به مردم اجـازة  . ولی آنها را از نقاب گذاشتن منع کرده است        
توان به  به این ترتیب می). Grim, 2012: 854(شود  پوشیدن روسري و صلیب داده نمی

در واقع  . ها و نداشتن آزادي مردم در سراسر کشورها با ادیان مختلف پی برد              محدویت
آزادي دین و عقیده، به معنی آزادي در داشتن افکار شخـصی و اعتقـادات و همچنـین                
آزادي براي عضویت در مکاتب مختلف فکري درون یک مذهب یا باورها و اعتقادات               

هـاي   به هرحال مشخص اسـت کـه هرچـه محـدودیت    ). Dworkin, 2012: 2-3(است 
تر و درواقع مردم در انتخاب دین و تغییر عقاید خـود آزادتـر باشـند، مـردم               مذهبی کم 

بـر ایـن برخـی معتقدنـد وجـود        عـالوه . تـري خواهنـد داشـت     رضایت و شادي بـیش    
ر تولیدات و رشد مدت تأثیر منفی ب   هاي مذهبی ممکن است حداقل در کوتاه        محدودیت

ــه دیتــون و اســتون کــشورها داشــته باشــد، همــان  ــین ) 2013 (1طورک ــی ب رابطــۀ منف
رابطـۀ منفـی بـین رشـد     ) 2003 (2کلیـري  هاي مذهبی و درآمد و بارو و مک   محدودیت

همچنین، مذهب بر سالمت جوامع نیـز  . اند اقتصادي و محدودیت مذهب را اثبات کرده  
 :Tao, 2008(دهد  تر افزایش می تر رفاه را بیش ع سالممؤثر بوده و این شاخص در جوام

905  .(  

                                                
1. Deaton & Stone 
2. Barro & McCleary 
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توان گفت که مبانی نظري حکایـت از آن           شدة فوق می    بندي مطالب ارائه    در جمع 
هاي مذهبی باعث  بیکاري و محدودیت. دارند که درآمد در افزایش شادکامی مؤثر است      

امـا تـأثیر متغیـر    . شـود  کاهش و امید به زنـدگی باعـث افـزایش شـدید شـادکامی مـی        
احتمـاالٌ ایـن تفـاوت ناشـی از تفـاوت           . تحصیالت در جوامع مختلف، متفاوت اسـت      

تفاوت بازدهی آموزش از عوامـل مهـم        . هاي اجتماعی جوامع مختلف است      زیرساخت
امید بـه  . تأثیرگذار بر چگونگی اثر این عامل بر شادکامی مردم کشورهاي مختلف است         

طـور کلـی در جوامـع        و بیکاري عواملی هستند کـه بـه        هاي مذهبی   زندگی، محدودیت 
  . نظر وجود دارد مختلف در مورد اثر آنها بر شادکامی اتفاق

  
  روش پژوهش

شده در  با توجه به ادبیات موجود در زمینۀ اقتصاد شادي و مرور مطالعات تجربی انجام             
 شـادي را  کشوري عوامـل اقتـصادي ـ اجتمـاعی مـؤثر بـر       توان مدل بین این زمینه، می

  :صورت زیر نوشت به

)1(  

بـراي  ). وابـسته  متغیـر t (در زمـان   iلگاریتم طبیعی سطح شـادي کـشور   : 
. هاي گوناگون وجـود دارد      نامه  هاي مختلفی براساس پرسش     محاسبۀ سطح شادي روش   

اد شـادي، شـادي و   شده در زمینۀ اقتص اما در این مقاله مشابه بسیاري از مطالعات انجام       
چرا کـه  .  مورد استفاده قرار گرفته است1رفاه ذهنی براساس شاخص رضایت از زندگی  

توان معادل شادي   در مطالعات گوناگون دیده شده که شاخص رضایت از زندگی را می           
تـر بـودن    دلیـل کامـل     همچنـین بـه   . دانست و رضایت از زندگی از اجزاي شادي است        

اصوالً . ت از زندگی ترجیحاً از این شاخص استفاده شد        اطالعات مربوط شاخص رضای   

                                                
1.  Life Satisfaction 
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صورت میزان رضایت یا دید کلی هر فرد نسبت بـه کیفیـت             متغیر رضایت از زندگی به    
گیري رفاه، رضـایت از       رضایت از زندگی شاخصی براي اندازه     . شود  زندگی تعریف می  

. یـابی شـده اسـت   روابط با دیگران و توانایی براي کنار آمـدن بـا زنـدگی روزمـره ارز               
رضایت از زندگی با استفاده از وضعیت اقتصادي، میزان تحـصیالت، تجـارب و محـل           

پایگـاه جهـانی   (شـود   گیـري مـی   سکونت مردم و بسیاري از خصوصیات دیگـر انـدازه    
کند که تا چـه       در حقیقت رضایت از زندگی این مسائل را بازگو می         . 1)اطالعات شادي 

اند و تا چه اندازه دیگر اهداف قابـل       زندگی برآورده شده   اندازه نیازهاي اساسی فرد در    
اما شاخص شادي یا بهزیـستی  ). Cummins and Nistico, 2002: 39(دسترسی هستند 

ذهنی با توجه به احساساتی مانند لذت و افتخار دسـتاوردهاي مثبـت یـا در مقابـل آن                   
: 1382(سـتا آرگایـل     در ایـن را    .شـود   گیري مـی    احساس درد، نگرانی و غمگینی اندازه     

هیجانات مثبت، رضایت از زندگی : معتقد است که شادمانی سه جزء اساسی دارد   ) 384
توان رضایت از زندگی را جزئی از احساس شادمانی  بنابراین می. و فقدان عواطف منفی

  .در نظر گرفت
شـما بـا در نظـر    «: شود    در روش شاخص رضایت از زندگی از فرد پرسیده می     

افراد در پاسخ به سؤال . »تان رضایت دارید؟  مام وجوه زندگی، چقدر از زندگی     گرفتن ت 
به تعبیري دیگر در مورد این سؤال براي . اند  را انتخاب کرده10 تا 1مذکور، عددي بین    

پله باشد، در یک     10شود که فرض کنید زندگی شما مانند نردبانی داراي            مثال گفته می  
 بیانگر نارضایتی   1عدد  . اید  شما روي کدام پله قرار گرفته     تان    دید کلی نسبت به زندگی    

اطالعات مربوط به رضایت از زندگی . گر رضایت کامل بوده است   بیان 10کامل و عدد    
  .آوري شده است جمع کشورهاي مورد بررسی از پایگاه جهانی اطالعات شادي

 )GDP( داخلـی سـرانه   تولید ناخالص(لگاریتم طبیعی میزان درآمد سرانه  : 
عالوه بر این متغیر،  t. در زمان  iکشور ) 2005برحسب دالر آمریکا به قیمت ثابت سال 

                                                
1. World Data base of Happiness (WDH) 
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دلیل این امر آن است که برخی از مطالعات تجربی . مجذور آن نیز وارد مدل شده است     
 Uشکل  معتقدند که اثر درآمد بر روي سطح شادي به ،)2010(نظیر مطالعۀ نابه و راتزل      

صورت که با افزایش درآمد تا یک حد مشخص، شـادي افـزایش          به این . کوس است مع
یابد؛ اما بعد از گذشتن از این حد، چون تقاضا براي درآمدهاي باالتر نیازمند کـار و            می

تر عاملی براي کاهش مطلوبیت و شادي است، سـطح     تري است و کار بیش      تالش بیش 
وجه به معناداري و عالمـت ضـرایب درآمـد          بر این اساس و با ت     . یابد  شادي کاهش می  

هاي گوناگونی براي شکل نوع وابـستگی درآمـد و    سرانه و مجذور درآمد سرانه، حالت    
معنا باشند،  هر دو از لحاظ آماري بی اگر . بینی است پیش هاي شادي قابل شاخص

معنا   از لحاظ آماري بی   اگر  . مفهوم نبودن ارتباط بین درآمد و شادي در مدل است           به
معنی وجود ارتباط خطی بین متغیرهاي مذکور است، که چنانچـه        معنادار باشد، به   و  

ایـن ارتبـاط خطـی    باشد،   این ارتباط خطی افزایشی و چنانچه    ،  باشد 
در . معنادار باشند، تابع درجۀ دو است  هر دو از لحاظ آماري    اگر  . کاهشی است 

شکل بین درآمد سرانه و  Uمعنی ارتباط   باشد، به   و   این حالت چنانچه    
شـکل   Uدهنـدة ارتبـاط     باشـد، نـشان  و   که اگـر      درحالی. شادي است 

درآمــد ( نقطــۀ بازگــشت تــوان در ایــن حالــت مــی. معکــوس بــین متغیرهــاي اســت
منبـع  . محاسـبه کـرد     صـورت     تابع را بـه   ) کننده شادي   ماکزیمم

  . است1هاي توسعۀ جهانی هاي این متغیر، شاخص داده
. tدر زمـان   iکـشور  ) برحـسب درصـد  (لگاریتم طبیعی نـرخ بیکـاري      : 

ه است، بـا افـزایش نـرخ    طور که در قسمت مبانی نظري پژوهش توضیح داده شد     همان
بنابراین انتظار بر آن است که . یابد بیکاري، سطح شادي و رضایت از زندگی کاهش می       

هـاي   هاي ایـن متغیـر، شـاخص    منبع داده. عالمت ضریب تخمینی این متغیر منفی باشد      
  .توسعۀ جهانی است

                                                
1. World Development Indicators (WDI)  
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مبانی نظـري  براساس t. در زمان  iلگاریتم طبیعی امید به زندگی کشور : 
رود که عالمت ضریب این متغیر مثبـت        توضیح داده شده و مطالعات تجربی، انتظار می       

  .هاي توسعۀ جهانی است هاي این متغیر، شاخص  منبع داده.و قابل توجه باشد
براسـاس  t. در زمـان   iهاي تحصیل کشور  لگاریتم طبیعی متوسط سال: 

 مطالعات تجربی، در مورد عالمت ضـریب ایـن متغیـر       مبانی نظري توضیح داده شده و     
هاي این متغیر، پایگاه مؤسـسۀ آمـاري           منبع داده  .توان از قبل قضاوت قطعی داشت       نمی

  . است1یونسکو
ایـن   t. در زمـان  iهاي مـذهبی کـشور    لگاریتم طبیعی میزان محدودیت: 

دولت و جامعه بر اعتقادات مذهبی شده از سوي  هاي اعمال محدودیتدهندة  متغیر نشان
 2هاي دولت گیري این متغیر از دو شاخص محدودیت طورکلی براي اندازه به. مردم است

هـاي دولـت، قـوانین،     شاخص محـدودیت . شود استفاده می 3هاي اجتماعی  خصومت و
ها و اقدامات دولتی را که سبب محدود کردن اعتقادات مذهبی و یا تغییر شیوة                 سیاست

هـاي    ایـن در حـالی اسـت کـه شـاخص خـصومت      . کنـد  گیري مـی  شود، اندازه ا می آنه
هاي  ها و گروه هاي مذهبی از سوي افراد خصوصی، سازمان    اجتماعی، اعمال محدودیت  

هـا و    هاي اوباش یا فرقه همچنین، این شاخص شامل خشونت. گیرد اجتماعی را دربرمی 
دهند و دیگـر تهدیـدها و     مذهبی رخ میدالیل آزار و اذیت در مورد نحوة پوشش که به     

نبودن  (0هاي یادشده بین دو عدد   مقدار شاخص4.هاي مربوط به دین است      سوءاستفاده
است که از سوي مرکـز تحقیقـاتی        ) محدودیت مذهبی کامل   (10و  ) محدودیت مذهبی 

منظـور   در این پژوهش به .  محاسبه و ارائه شده است     5انجمن دین و زندگی عمومی پیو     

                                                
1. http://www.uis.unesco.org 
2. Government Restrictions Index (GRI) 
3. Social Hostilities Index (SHI) 
4. www.theguardian.com/news/datablog/2014/sep/20/religious  
5. Pew Research Religion & Public Life 
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آمده از هـر دو شـاخص کـه از        دست  تر و آزمون ثبات و استحکام نتایج به         ررسی دقیق ب
  .  اند، استفاده شده است آوري شده منبع یادشده جمع

شامل ( کشور جهان 61شایان ذکر است که مدل فوق با استفاده از اطالعات 
طالعه ها براي کشورهاي مورد م آخرین سال وجود تمام داده (2010در سال ) ایران

دلیل انتخاب این کشورها این است که . شود تخمین زده می) هاي شادي باالخص داده
هاي  نام این کشورها به همراه داده.  است هاي آن موجود بوده تمام اطالعات و داده

منظور  همچنین به. هاي مذهبی آنها در جدول پیوست آمده است شادي و محدودیت
زیرا . استفاده شده است 1یافته داقل مربعات تعمیمتخمین مدل از روش اقتصادسنجی ح

که در (دلیل وجود مشکل ناهمسانی واریانس  هنگام استفاده از اطالعات مقطعی، به 
منظور رفع یا تقلیل این مشکل از روش  ، به)تأیید شده آزمون وایت پژوهش حاضر با

GLS شود استفاده می  .  
  

  هاي پژوهش یافته
ماري در مورد مقدار متوسط، حداقل، حداکثر، انحراف معیـار و     اطالعاتی آ  1در جدول   

براسـاس  . شـود  ضریب تغییرات هر متغیر در بین کشورهاي مورد بررسی مـشاهده مـی           
ترتیب مربوط به متغیرهاي درآمد سرانه  ترین پراکندگی به ترین و کم جدول مذکور، بیش  

تـرین   تـرین و بـیش   رتیـب کـم  ت عبارت دیگر این متغیرهـا بـه     به. و امید به زندگی است    
هاي توصیفی متغیر شادي  با مرور آماره. اند مشابهت را در کشورهاي مورد مطالعه داشته      

، متعلق به کشوهاي هلنـد و  60/7ترین مقدار این متغیر برابر با  شود که بیش   مالحظه می 
. ردحـساب آو  توان شادترین کشورهاي جهان بـه  بنابراین این کشورها را می . نروژ است 

 است که به کشورهاي آفریقـاي مرکـزي و بوتـسوانا            60/3ترین مقدار این متغیر نیز        کم

                                                
1. Generalized Least Squares (GLS) 
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، از لحـاظ    80/4کشور ایران نیز با شـاخص       . تعلق دارد ) ترین کشورهاي جهان    غمگین(
  .هاي میانی کشورهاي مورد مطالعه قرار گرفته است شادي در رتبه

ترتیـب متعلـق بـه     ین مقـدار آن بـه  تر ترین و کم در مورد متغیر درآمد سرانه، بیش     
اي  این در حالی است که کشور ایران بـا درآمـد سـرانه        . کشورهاي نروژ و اتیوپی است    

تـر قـرار     دالر، از مقدار متوسط درآمد سرانۀ کشورهاي جهان پـایین          39/3259معادل با   
ـ  تـرین و کـم   عنوان یکی از متغیرهاي اقتصادي، بیش       در مورد نرخ بیکاري به    . دارد رین ت

 درصـد و تایلنـد بـا        70/24ترتیب متعلق به کشورهاي آفریقاي جنـوبی بـا            مقدار آن به  
 48/13این در حالی است که کشور ایران با نرخ بیکاري معادل با .  درصد است1حدود 

 را تجربه   2010درصد، نرخ بیکاري باالتري از میانگین کشورهاي مورد مطالعه در سال            
  . کرده است

تـرین     سال است کـه بـیش      90/70 زندگی کشورهاي مورد مطالعه      متوسط امید به  
 سـال بـه     44/46ترین مقـدار آن بـا          سال متعلق به کشور ژاپن و کم       84/82مقدار آن با    

متوسط امید بـه زنـدگی در کـشور ایـران نیـز در سـال       . کشور بوتسوانا اختصاص دارد   
. تـر اسـت   لعـه بـیش   سال بوده است که از میانگین کشورهاي مـورد مطا         13/73،  2010

کشور ایران در بین متغیرهاي مورد بررسی تنها از لحاظ این متغیر در وضعیت بهتري از 
ترین  هاي تحصیل، بیش در مورد متوسط سال. متوسط کشورهاي جهان قرار گرفته است  

ترتیب متعلق به کشورهاي آمریکـا بـا    ترین مقدار آن در کشورهاي مورد مطالعه به        و کم 
این در حـالی اسـت کـه کـشور ایـران بـا             .  سال است  2 مراکش با حدود      سال و  9/12

تـري از متوسـط     سال، میـانگین تحـصیالت کـم   9/7هاي تحصیل معادل با   متوسط سال 
طور کلی کـشورهاي آفریقـایی از لحـاظ ایـن      به. کشورهاي مورد مطالعه را داشته است 

  .لوبی ندارندمتغیر نسبت به سایر کشورهاي مورد مطالعه وضعیت چندان مط
هاي مذهبی که با توجه به بررسی پژوهشگران هرسـاله            در مورد متغیر محدودیت   

هاي دولـت، کـشورهاي عربـستان،         در حال افزایش است، براساس شاخص محدودیت      
ایـن در  . ها را در بین کشورهاي مورد مطالعه دارنـد       اندونزي و افغانستان  باالترین رتبه     
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ـ       تـرین    نگـرو از لحـاظ ایـن شـاخص کـم            ه و مونتـه   حالی است که کـشورهاي اروگوئ
هاي شخصی نیز کـشورهاي       براساس شاخص خصومت  . اند  محدودیت مذهبی را داشته   

نیجریه و افغانستان باالترین میزان محدودیت مذهبی و کشورهاي اروگوئه، الـسالوادور،   
بـین  تـرین محـدودیت مـذهبی را در       جنوبی، اکـوادور، بوتـسوانا و بلیـز کـم           پرو، کرة   

هاي فوق براي کشور ایران نیز حاکی از  مقدار شاخص. اند کشورهاي مورد مطالعه داشته
هاي مذهبی در ایران از مقدار متوسط آن در بین کشورهاي مورد           باالتر بودن محدودیت  

  . مطالعه است
  

  2010 آمار توصیفی متغیرهاي مورد بررسی در سال -1جدول 

  محاسبات پژوهش : مأخذ
  

ضریب 
 پراکندگی

 متغیر متوسط  حداکثر لحداق انحراف معیار

 شادي 65/5 60/7 60/3 03/1 23/0

 درآمد سرانه 16/10948 98/64589 63/238 05/15062 38/1

 نرخ بیکاري 67/8 70/24 1 72/5 66/0

 امید به زندگی 90/70 84/82  44/46  84/8 12/0

30/0 52/2  2  90/12 41/8 
هاي  متوسط سال
 تحصیل

76/0 49/2  3/0  60/8 27/3 
هاي  یتمحدود

 دولت

95/0 35/2  0  80/7 46/2 
هاي  خصومت

 اجتماعی
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هـاي   و با در نظـر گـرفتن محـدودیت    GLSروش  نتایج حاصل از تخمین مدل به     
براسـاس نتـایج   .  آمده است2هاي مذهبی در جدول  عنوان شاخص محدودیت    دولت به 

 اگرچـه همـۀ متغیرهـاي مـدل،     ،)تخمـین مـدل درجـۀ دو   (آمده در ستون دوم  دست   به
بخش نبوده و   داري آماري ضرایب رضایت     عالمت مورد انتظار را دارند ولی از نظر معنا        

با توجه به عدم معناداري باالي ضریب مجذور درآمد سرانه، این متغیر از مدل حذف و      
برآورد شده و نتایج این ) درجۀ یک (صورت تابع خطی از درآمد سرانه         مدل پژوهش به  

با توجه به افزایش معناداري آماري ضرایب       .  آمده است  2رآورد در ستون سوم جدول      ب
عنوان مدل پایه مورد استناد قرار    آمده در این حالت، مدل خطی به        دست  و قوت نتایج به   

وجـود  ) 2010(بنابراین نتایج این پژوهش، برخالف نتیجۀ مطالعۀ نابه و راتزل   . گیرد  می
  . کند د سرانه و شادي را رد میمعکوس بین درآم Uرابطۀ 

دهنـدگی    همچنین، حذف متغیر مجذور درآمد سرانه باعث افزایش قدرت توضیح         
درصد از تغییرات سطح     64  حدود  قادر است  مدل خطی اي که     گونه  مدل شده است؛ به   

 ةبـر اسـاس آمـار   .  مورد مطالعه را توضیح دهد   ة در دور  هاي جهان  کشور بین در   شادي
11/8F استبوده درصد  99سطح اطمینان به برازش الگو بیش از  نیز.    

   
: هاي مذهبی شاخص محدودیت (GLSروش   نتایج تخمین مدل به-2جدول 

 )هاي دولت محدودیت

 : متغیر وابسته

 احتمال tآماره  ضریب احتمال tآماره  ضریب متغیر

 19/0 -321/1 -221/0 21/0 -235/1 -252/0 ثابت

 052/0 538/1 12/0 078/0 382/3 00/0 

  002/0- 665/0- 41/0 - - - 

  025/0- 852/1- 07/0 025/0- 852/1- 07/0 

 381/0 121/5 00/0 382/0 142/5 00/0 
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 011/0 266/1 20/0 011/0 616/1 10/0 

  041/0- 098/2- 04/0 048/0- 241/2- 03/0 

 )00/0 (05/8F 55/0 )00/0 (11/8F 62/0  
  محاسبات تحقیق: مأخذ   

  
بر مبناي نتایج این پژوهش، از جمله عوامل مؤثر بـر رضـایت از زنـدگی، سـطح          

شـود ضـریب     مـشاهده مـی  2طور که در ستون سوم جـدول         درآمد مردم است و همان    
 شادي و رضایت از زندگی رابطـۀ مثبـت و      درصد با  99درآمد سرانه در سطح اطمینان      

توان گفت کـشورهاي بـا درآمـد سـرانۀ بـاالتر شـادتر        بر این اساس می. داري دارد   معنا
درصد افـزایش   078/0درصدي درآمد سرانه میزان شادي حدود  هستند و با افزایش یک  

سـتاتزر  فـري و ا   : هاي تجربی بـسیاري از پژوهـشگران نظیـر          این نتیجه با یافته   . یابد  می
دهنـدة   کـه نـشان  ) 2012(و سـاکس و همکـاران    ) 2004(پراگ و کربونـل       ، ون )2002(

براساس ضریب نرخ . باالتربودن سطح شادي در کشورهاي ثروتمندتر است، همسوست 
جهت و همسو نیست و مطابق  توان گفت که رابطۀ نرخ بیکاري و شادي هم         بیکاري می 

درصـدي در نـرخ بیکـاري، میـزان شـادي             یـک اي که بـا افـزایش         گونه  انتظار است؛ به  
هرچندکه این میزان اثرگذاري اندك است؛ امـا اثـر          . درصد کاهش خواهد یافت    025/0

بـر سـطح شـادي کـشورهاي مـورد      )  درصد93در سطح اطمینان   (منفی و البته معنادار     
ی با آمده در زمینۀ اثر منفی بیکاري بر شادي، همسویی نزدیک  دست  نتیجۀ به . مطالعه دارد 

. دارد) 1389( آبــادي فــتح و بختیــاري و) 2010(نتـایج مطالعــات روپــراه و لیوانگـاس   
براساس ضریب متغیر امید به زندگی، تأثیر آن بر شادي مثبت و در سطح بسیار بـاالیی              

دهـد کـه     این موضوع نشان می   . معنادار و میزان اثرگذاري آن بیش از دیگر متغیرهاست        
ادي رابطۀ تنگاتنگی دارد و هرچه امید به زندگی باالتر باشـد،  امید به زندگی با میزان ش    

درصدي در امید بـه زنـدگی، سـطح شـادي      با افزایش یک  . سطح شادي نیز باالتر است    
  .  درصد افزایش خواهد یافت382/0معادل 
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آمده تأثیر تحصیالت بر شادي مثبت، اما بـسیار انـدك و از       دست  براساس نتایج به  
اي  گونـه  بـه . نسبت به سایر متغیرهاي توضیحی مدل، برخوردار است   تري،    معناداري کم 

 درصـد در    011/0درصدي در این متغیر تنها افـزایش چیـزي حـدود              که با افزایش یک   
طورکـه در قـسمت مبـانی نظـري پـژوهش        همان. توان انتظار داشت    سطح شادي را می   

یالت از طریـق  توضیح داده شده است، انتظار بر آن است که بـا افـزایش سـطح تحـص              
هاي فردي، میزان شادي افزایش یابد، اما چنانچه توقعات  یابی به اهداف و خواسته دست

توانـد بـا رفـاه افـراد          کرده برآورده نشود، تحصیالت باالتر می       و انتظارات افراد تحصیل   
تـأثیر  . تداخل پیدا کرده و باعث عدم معناداري این متغیر و حتی کـاهش شـادي شـود                

داري ضعیف اثر تحصیالت بر شادي، در بـسیاري از مطالعـات نیـز مـورد             اندك و معنا  
) 1984 (2و ویتــر و همکــاران) 1981 (1مطالعــات کمپــل. بررســی قــرار گرفتــه اســت

دلیل کواریانس شادي با درآمـد یـا    دهندة رابطۀ ضعیف بین تحصیالت و شادي، به   نشان
صـورت   الت تنهـا بـه  صـورت کـه تحـصی    به این. اي افراد است  وضعیت شغلی و حرفه   

اند،  این نتیجه با نتایج مطالعاتی که در این زمینه انجام شده . اند  غیرمستقیم به رفاه وابسته   
کـه در بررسـی رابطـۀ     اند، درصورتی نشان داده) 1992 (3داینر و همکاران  . شود  تأیید می 

تـی منفـی   دار و ح بین تحصیالت و شادي، اثر درآمد کنترل شود، احتماالً رابطۀ غیرمعنا          
جاي درآمد  اي افراد نیز به از سوي دیگر، اگر وضعیت شغلی و حرفه. آید دست می نیز به

که ویتر و همکـاران    زمانی. همان صورت خواهد بود     در کانون توجه قرار گیرد، نتایج به      
وضعیت شغلی افراد را کنترل کردند، به این نتیجه رسیدند کـه متوسـط انـدازة          ) 1984(

بنابراین یکی از دالیـل    . یابد   کاهش می  06/0 به   13/0 بر روي شادي از      تأثیر تحصیالت 
مهم رابطۀ اندك بین تحصیالت و شادي، وجود همبستگی بین تحصیالت بـا وضـعیت         

  .  اي و درآمد است شغلی و حرفه

                                                
1. Campbell 
2. Witter et al.  
3. Diener et al.  
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گیـري   شود که ضریب شاخص انـدازه  هاي مذهبی مشاهده می در مورد محدودیت  
بـا  .  درصد منفی و معنـادار اسـت      95ر سطح اطمینان    هاي دولت، د    آن یعنی محدودیت  

درصد کاهش خواهـد     048/0درصدي در این شاخص، سطح شادي معادل          افزایش یک 
هایی   درواقع یکی از عوامل مؤثر بر شادي و رضایت مردم از زندگی، محدودیت            . یافت

لـف  هـاي مخت  شود گـروه  ها بر عقاید مذهبی مردم دارند و این سبب می است که دولت  
تـر و   هاي مذهبی کـم   هر چه محدودیت  . مذهبی داراي درجات مختلفی از شادي باشند      

تـري   درواقع مردم در انتخاب دین و تغییر عقایـد آزادتـر باشـند، مـردم رضـایت بـیش         
که از چه نوع اطالعـاتی در مـورد      در مطالعات گوناگون با توجه به این      . خواهند داشت 

طور مثال مطالعات کالرك و    به. ی حاصل شده است   مذهب استفاده شده، نتایج گوناگون    
اند که مذهب تأثیر مثبت و معناداري بـر   نشان داده) 2010(لیم و پاتنام      و) 2009(للکز  

هاي   الزم به ذکر است که در این مطالعه از شاخص محدودیت          . رضایت از زندگی دارد   
عنوان شاخص مـذهب   بهها در زمینۀ دخالت آنها در دین و ایمان مردم       شده دولت   وضع

شده  هاي وضع ها و محدودیت با توجه به نتایج، هرچه دخالت دولت. استفاده شده است
     .تر خواهند بود تر باشد، مردم جامعه از زندگی راضی کم

دسـت آمـده در قـسمت قبلـی،      تر و استحکام نتایج بـه  منظور بررسی دقیق  حال به 
عنـوان شـاخص    هـاي اجتمـاعی بـه    ومتمجدداً مدل پژوهش را با در نظرگـرفتن خـص    

.  آمـده اسـت   3نتـایج ایـن تخمـین در جـدول          . زنیم  هاي مذهبی تخمین می     محدودیت
براساس نتایج ستون دوم این جدول، ضریب متغیر مجذور درآمد سرانه همانند حالـت              
قبل، در سطح بسیار پایینی معنادار شده است و برخی از متغیرها نیـز معنـاداري الزم را     

همین دلیل مدل پژوهش با حذف این متغیر تخمین زده شـده و نتـایج آن در                   به. ندندار
دهندگی و معنـاداري   با توجه به افزایش قدرت توضیح.  آمده است  3ستون سوم جدول    

عنوان مدل پایه مورد تحلیـل قـرار    به) مدل خطی (متغیرها، همانند حالت قبل، این مدل       
طور که مـشخص   همان. شود  درآمد سرانه رد میگیرد و رابطه غیرخطی بین شادي و  می

عنوان شاخص  هاي شخصی به   است ضرایب تخمینی مدل خطی در حالتی که خصومت        
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کـه   شـود نـسبت بـه زمـانی     هـاي مـذهبی در نظـر گرفتـه مـی        گیـري محـدودیت     اندازه
هاي مذهبی است، تفـاوت قابـل     گیري محدودیت   هاي دولت، شاخص اندازه     محدودیت

بنابراین تفسیر نتایج تجربی همانند قبل است و استحکام نتایج     . شته است اي ندا   مالحظه
  . شود دست آمده قبلی تأیید می به

   
: هاي مذهبی شاخص محدودیت (GLSروش   نتایج تخمین مدل به-3 جدول 

 )هاي اجتماعی خصومت

 : متغیر وابسته

 احتمال tآماره  ضریب احتمال tآماره  ضریب متغیر

 19/0 -321/1 -162/0 21/0 -235/1 -185/0 ثابت

 064/0 538/1 12/0 082/0 295/3 00/0 

 003/0- 665/0- 41/0 - - - 

 022/0- 984/1- 05/0 022/0- 985/1- 05/0 

 391/0 196/5 00/0 395/0 212/5 00/0 

 009/0 195/1 22/0 009/0 542/1 12/0 

 021/0- 0021/2- 05/0 024/0- 441/2- 02/0 

 )00/0 (85/7F 52/0 )00/0 (04/8F 58/0  
  محاسبات تحقیق: مأخذ  

  
  گیري نتیجه

امروزه بحث شادي یکی از مباحث مطرح اقتصادي است که تحت عنوان اقتصاد شادي        
تـأثیر فاکتورهـاي غیرمـادي را در        در کانون توجه بسیاري از اقتصاددانان قرار گرفته تا          

تبع آن رفـاه، سـبب    زیرا افزایش شادي و به. رفتارهاي اقتصادي مورد بررسی قرار دهند 
همین منظـور در   به. وري و در نتیجه رشد اقتصادي باالتر خواهد شد        افزایش میزان بهره  
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ر  کـشو  61اجتماعی مؤثر بـر شـادي در         ـ این پژوهش نیز تالش شده عوامل اقتصادي      
به این منظور با استفاده از اطالعات مقطعـی کـشورهاي           . جهان مورد بررسی قرار گیرد    

هـاي اقتـصادسنجی و بـه کمـک       و بـا اسـتفاده از تحلیـل      2010مورد بررسی در سـال      
ــر  ــدگی و     GLSبرآوردگ ــه زن ــد ب ــصیالت، امی ــاري، تح ــرانه، بیک ــد س ــأثیر درآم ، ت
  .هاي مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است محدودیت

نتایج حاکی از آن است که بین درآمد سرانه و شادي کشورها یک رابطۀ خطـی و   
طور  درصدي در درآمد سرانه، به اي که با افزایش یک گونه به. مثبت و معنادار وجود دارد

افزایش امید به زندگی با شادي   . افزایش خواهد یافت   درصد 08/0متوسط سطح شادي    
هـاي مـذهبی سـبب کـاهش      یش بیکاري و محـدودیت باالتري همراه خواهد بود و افزا 

ترتیـب،   درصد افزایش در این متغیرها بـه   یک. شود  شادي و رضایت از زندگی مردم می      
 درصد  03/0 درصد کاهش و     02/0 درصد افزایش،    39/0طور متوسط سطح شادي را        به

همچنین تأثیر تحصیالت بر سطح شادي مثبت، امـا از نظـر عـددي              . کاهش خواهد داد  
اي که با    گونه  به. تري برخوردار است    ندك و در مقایسه با سایر متغیرها از معناداري کم         ا

درصـد   01/0طور متوسـط سـطح شـادي حـدود            درصدي در این متغیر، به      افزایش یک 
  .  افزایش خواهد یافت
که ضریب تأثیرگذاري امید به زندگی بر شادي، از دیگر متغیرهـاي    با توجه به این   

توان گفت که این متغیر نقش مهمی در افزایش سطح شادي             ر است، می  ت  توضیحی بیش 
توانند با در اولویت قرار دادن  ها می بر این اساس، دولت. در جوامع مختلف داشته است

از ) گیري آن اسـت     هاي مهم اندازه    که امید به زندگی از شاخص     (ارتقاي سطح سالمت    
 شـادي و رضـایت از زنـدگی را در           گذاري در این بخش، میـزان       طریق افزایش سرمایه  

از سوي دیگر، براساس دیگـر نتـایج   . اي افزایش دهند توجه میزان قابل جوامع مختلف به 
هـاي مـذهبی و    توان ادعا کرد که تالش در جهت کاهش میزان بیکاري و محدودیت   می

. افزایش سطح درآمد سرانه نقـش بـسزایی در افـزایش سـطح شـادي خواهـد داشـت                   
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 به اثرات منفی بیکاري و تالش بـراي کـاهش آن در جوامـع مختلـف،                 همچنین، توجه 
  .   تواند کمک قابل توجهی به افزایش اثرگذاري مثبت تحصیالت بر سطح شادي کند می
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  پیوست
هاي اجتماعی در زمینۀ مذهب  هاي دولت و خصومت جدول شاخص شادي و محدودیت

  العهکشورهاي مورد مط

  کشور  ردیف
شاخص رضایت 

  از زندگی

شاخص 
هاي  محدودیت
  دولت

شاخص 
هاي  خصومت

  اجتماعی
 2/2 7/3 1/7 بلژیک 1

 0 8/0 5/6 بلیز 2

 3/0 1 89/5 بولیوي 3

 3/3 1 05/7 برزیل 4

 0 2/1 6/3 بوتسوانا 5

 1/1 6/1 26/6 کانادا 6

 8/1 3/1 6/6 شیلی 7

 2 5/7 5 چین 8

 4/0 6/0 4/4 کامرون 9

 1/3 8/2 4/6 کلمبیا 10

 8/0 6/2 17/7 کاستاریکا 11

 4/5 9/6 3/5 الجزایر 12

 0 8/0 82/5 اکوادور 13

 2/1 7/2 5/6 اسپانیا 14

 9/4 4/3 4/4 اتیوپی 15

 1/5 4/1 7 فرانسه 16

 8/0 9/1 3/4 گابن 17

 26/1 1 6/5 غنا 18
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 9/1 9/2 7/5 گینه 19

 3/0 1 14/6 گواتماال 20

 8/0 6/1 33/6 هندوراس 21

 3/2 7/2 4/5 کرواسی 22

 2/7 6/8 2/5 اندونزي 23

 5 9/7 8/4 ایران 24

 1/5 5/6 5/5 اردن 25

 1/3 2 3/6 ژاپن 26

 1/5 5/6 9/4 قرقیزستان 27

 0 9/1 9/6 کره جنوبی 28

 7/1 7/4 4/6 کویت 29

 9/4 7/3 2/5 لبنان 30

 8/1 7/1 2/4 لیبریا 31

 2/0 8/5 9/4 لیبی 32

 2/1 2/6 1/5 مراکش 33

 6/3 5/3 54/6 مکزیک 34

 3/1 9/0 8/3 مالی 35

 4/2 4/0 2/5 نگرو مونته 36

 0 7/0 9/4 نامیبیا 37

 8/7 8/5 4/5 نیجریه 38

 6/0 1/3 67/5 نیکاراگوئه 39

 6/1 3/1 6/7 هلند 40

 7/1 4/2 6/7 نروژ 41

 7/2 6/0 2/7 نیوزلند 42

 0 6/2 54/5 پرو 43
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 3/0 8/0 2/5 پرتغال 44

 8/0 1 93/5 پاراگوئه 45

 4/0 6/5 6/6 قطر 46

 3/7 2/7 4/5 روسیه 47

48 
عربستان 
 سعودي

7/6 6/8 2/7 

 6/0 8/1 8/3 سنگال 49

 0 4/1 7/4 السالوادر 50

 4/0 9/0 14/6 سورینام 51

 5/5 5/3 7/6 تایلند 52

53 
ترینیداد و 

 توباگو
36/6 9/0 2/1 

 1 7/7 9/4 تونس 54

 9/4 8/5 3/5 ترکیه 55

 0 3/0 25/6 اروگوئه 56

 4/3 7/2 5/6 امریکا 57

 8/0 5/3 56/6 ونزوئال 58

 7 8/7 7/3 یمن 59

60 
آفریقاي 
 جنوبی

9/4 7/0 4/4 

  2/2 4/4 8/4 زیمباوه 61
  پیوپایگاه جهانی اطالعات شادي و مرکز تحقیقاتی انجمن دین و زندگی عمومی: مأخذ

  


