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 چکيده
در حفظ تمامیت ارضییی  و اد اد ثبا   و موثری نقش محوری   ،امنیت دفاع، نظم و  هایحوزهدر  هامخارج دولت 

با اهداف اد اد ثبا  و      ها در ادن حوزهدولت   تخصییییو بودجه چگونگ   ،از ادن رو. نمادند  بازی م  امع ودر ج
هدف   .وابسته است  از وضعیت اقتصادی کشور      درک صحیح  هبافزادش رفاه اجتماع  در جوامع به شکل  موثر  

ضر  صول مربوط      ،از پژوهش حا س  اثرگذاری کل مخارج دولت و اثرگذاری مخارج دولت در امور دفاع  و ف برر
شامل نظم  شاخو رفاه اجتماع    عامنیت و دفا ،به آن  سن )بر  ست.     (آمارتیا صاد ادران ا در ط  ادوار ت اری در اقت
ستا   ضیح غیر خط  با وقفه مدل برای ارزداب  و ت زده و تحلیل اطالعا  از در ادن را سترده در ط   خود تو های گ

 بهره گرفته شده است.   1352-1398های دوره زمان  سال
صل دفاع در دوره مثبت های  شوک ست که ه آن اهندن دنتادج تحقیق  نشا    هایمخارج دولت در امور دفاع  و ف

 .است رفاه اجتماع  شدههای رونق موجب افزادش نظم و امنیت در دورهفصل  و همچنین دررکود 
های  امنیت در دوره نظم وو  مخارج دولت در امور دفاع  و فصیول دفاع  ادن در حال  اسیت که شیوک های منف   

های  شوک  عالوه بر ادن، را افزادش داده است.  رفاه اجتماع  نیزای رکود هفصل دفاع در دوره  و همچنین دررونق 
شده  کاهش و افزادشموجب  به ترتیب ار ت اریادو ط در  کل مخارج دولتمثبت و منف   ست.  رفاه اجتماع     ا

رفاه اجتماع    اثرگذاری اجزای مخارج دولت بردارد که  کرد نتادج مذکور داللت بر ادن مسالهبنابرادن م  توان ادعا 
 .باشدم نامتقارن 

                                                                                                                                               
، مقاله مستخرج راندا لرستان، اقتصاد، گروه اقتصاد، و تدردمد دانشکده لرستان، دانشگاه ،یاقتصاد علوم ،یدکتر دانش و. 1

 از رساله دکتری نودسنده اول از دانشگاه لرستان است.
 ، نودسنده مسئول. راندا لرستان، اقتصاد، گروه اقتصاد، و تدردمد دانشکده لرستان، دانشگاه ،یاقتصاد علوم ار،یدانش. 2

 . راندا همدان، اقتصاد، گروه ،یاقتصاد و  اجتماع علوم دانشکده نا،یس  بوعل دانشگاه ،یاقتصاد علوم تمام، استاد. 3

 .راندا لرستان، اقتصاد، گروه اقتصاد، و تدردمد دانشکده لرستان، دانشگاه ،یاقتصاد علوم ار،داستاد. 4

 «. رفاه اجتماعی در پرتو حفظ امنیت ملی»  فرمانده معظم کل قوا:
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 مخارج، رکود، رونق.امور دفاع  و امنیت ، شاخو رفاه اجتماع ، آمارتیاسن،   واژگان کليدي:

 مقدمه

ها در برابر تهدددا  داخل  و خارج  برای افزادش فعالیت آن امنیت اشخاص و داراد 

شود. از ادن رو، تا زمان  گذاری امری ضروری تلق  م افراد در بازارها و گسترش سرماده

تماع  دهند، موجب افزادش تولید و رفاه اجهای نظام  امنیت را افزادش م که هزدنه

رابطه  (1978) 2(. همچنین، با توجه به مطالعه بنودت2005، 1شوند )دون و همکارانم 

دقیق بین متغیر مخارج نظام  و سادر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله رفاه اجتماع  

های رادج و متفاوت  است که در ادن زمینه اجماع  دافت نشده است. دلیل ادن امر دددگاه

تواند موجب کاهش رفاه اولین دددگاه اشاره بر آن دارد، مخارج نظام  م وجود دارد. 

های مانع  برای استفاده از مخارج دولت در سادر بخش اجتماع  شود. زدرا مخارج نظام 

شوند )دولکو های اقتصادی مولد م غیرنظام  بوده که موجب تحردک بیشتر فعالیت

نتقال منابع از بخش غیر نظام  به ارتش از طردق همچنین، ا .( 2016، 3کارادام و همکاران

از بین بردن اثر مصرف و سرماده گذاری موجب کاهش مصرف، افزادش بیکاری و در 

اشاره بر آن دارد که مخارج نظام  موجب  دومین دددگاه .شودنتی ه کاهش رفاه م 

-از نوع سرماده در صورت  که مخارج دفاع  شود. در ادن دددگاهافزادش رفاه اجتماع  م 

های عموم  متنوع، افزادش سرماده فیزدک  و انسان  و ای باشد موجب اد اد زدرساخت

(. در نهادت، دددگاه سوم اشاره 4،2011دی آگوستینو و همکاران)شود م  امنیت داخل 

کند اثر مخارج نظام  بر روی متغیرهای کالن اقتصادی از جمله رشد و رفاه اجتماع  م 

 (. 2016، 5)فری است ب  نتی ه

                                                                                                                                               
1 Dunne, J. P., Smith, R. P., & Willenbockel, D. 
2 Benoit, E. 
3 Yolcu Karadam, D., Yildirim, J., & Öcal, N.  
4 D’Agostino, G., Dunne, P., & Pieroni, L. 
5 Phiri, A. 
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آن است که با توجه به مطالعا  ت رب ، دولت بادد برای دستیاب  به اهداف  مهمنکته 

کاهش نوسانا  اقتصادی و افزادش رفاه اجتماع ، مخارج دفاع  و امنیت  خود را در 

تر آنچه که در کاهش دهد. اما به طور دقیقزمان رکود و رونق به ترتیب افزادش و کاهش 

نوسانا  اقتصادی و در پ  آن افزادش رفاه اجتماع  موثر بوده میزان حاکم بودن اثرا  

ها در کالسیک 1ران ضردب فزادنده کینزی در سمت تقاضای کل اقتصاد بر اثرا  برون

های رکود سمت عرضه اقتصاد در ط   ادوار ت اری است. برای نمونه اگر در ط  دوره

  افزادش مخارج دفاع  بپردازد، ول  در نتی ه اعمال ادن دولت به اعمال سیاست انبساط

سیاست شاهد افزادش نوسانا  اقتصادی و کاهش رفاه اجتماع  باشد، دک  از دالدل ادن 

باشد.  2هاها بر اثرا  درونران  کینزدنتواند حاکم بودن اثرا  برونران  کالسیکامر م 

ای در ط  دوره رکود و رونق ونه نتی هدر نتی ه، بر اساس شرادط اقتصادی جامعه هر گ

های مال  ردزی دولت در راستای اعمال سیاستمحتمل است. از ادن رو، نیاز به برنامه

 دو چندان خواهد شد.

 

 . کليات1

 . بیان مسئله1-1

ها و ای از قوانین، مقررا ، برنامهسازمان دافته رفاه اجتماع ، عبارتست از م موعه

قالب موسسا  رفاه  و نهادهای اجتماع  به منظور پاسخگود  به هاد  که در سیاست

شوند تا زمینه رشد و تعال  او نیازهای مادی و معنوی در تامین سعاد  انسان ارائه م 

(. آمارتیاسن نیز رفاه اجتماع  را  ناش  از 1396را فراهم آورند )نادم  و مفتخری، 

گیرد. وی ها بوده در نظر م اجتماع  آنهای های افراد که متاثر از موقعیتمطلوبیت

ها و چگونگ  توزدع درآمد معتقد است که رفاه اجتماع  افراد به  وضعیت درآمد آن

                                                                                                                                               
1 Crowding Out Effect 
2 Crowding Inner Effect 
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(. وضعیت درآمد و چگونگ  توزدع درآمد بین اقشار 1974؛ 1973)سن،  بستگ  دارد

های دولت در تخصیو بودجه مختلف به نوبه خود بستگ  به چگونگ  اجرای سیاست

های مختلف اقتصادی از جمله حوزه دفاع و امنیت دارد. چگونگ  تخصیو ین بخشب

مخارج دولت در  حوزه دفاع و امنیت مل  به ودژه برای کشورهاد  با منابع طبیع  فراوان 

های حساس جغرافیاد  که همواره مورد تهددد بیگانگان قرار و استقرار دافته در موقعیت

ان است. بر اساس اهمیت ادن موضوع مطالعا  زدادی با داشته، دارای اهمیت دو چند

های متفاو  به بررس  ارتباط مخارج دفاع  و امنیت  دولت بر روی متغیرهای دددگاه

 شوند: اند. نتادج حاصل از ادن مطالعا  به سه دسته تقسیم م کالن اقتصادی پرداخته

امنیت  اشاره داشته که در ادن راستا ( مطالعات  که به اثر بخش  مثبت مخارج دفاع  و 1)

 ( اشاره نمود.1994) 1(، کوس 1978توان به مطالعا  بنودت )م 

( مطالعات  که به اثر بخش  منف  مخارج دفاع  و امنیت  اشاره داشته که در ادن راستا 2) 

(، شیه و 2000) 3(، بتچلر و همکاران2000) 2توان به مطالعا  دون و همکارانم 

 (  اشاره کرد. 2014) 6(، آده و همکاران2007) 5(، کولیاس و همکاران2002)4همکاران

( مطالعات  که به اثر بخش  ناچیز مخارج دفاع  و امنیت  بر رفاه اشاره دارند که در 3)

 9(، مینتز و استیونسون1992) 8(، ماجسک 1990) 7ادن راستا  به مطالعا  مینتز و هانگ

  توان اشاره نمود.( م 1995)

                                                                                                                                               
1 Kusi, N. K. 
2 Dunne P., Nikolaidou, E., & Roux, A. 
3 Batchelor, P., Dunne, P., & Saal, D. 
4 Shieh, J., Lai, C., & Chang, W. 
5 Kollias, C., Mylonidis, N., & Paleologou, S.M. 
6 Aye, G., Balcilar, M., Dunne, P., Gupta, R., & van Eyden, R. 
7 Mintz, A., & Huang, C. 
8 Majeski, S. J. 
9 Mintz, A., & Stevenson, R. T. 
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از طرف ددگر وجود ادوار ت اری ناش  از تغییرا  ساختاری روز افزون در کشورهای 

گیری ادبیات  در زمینه متفاو  بودن اثرگذاری مخارج دولت در حال توسعه، موجب شکل

غیرخط  بودن مخارج دولت را  های رکود و رونق شده و ادن امر جنبهدر ط  دوره

فورکری و ،  (2008) 1دارب  و میلتز مطالعا  ت رب کند. ادبیات  که در برجسته م 

گراندو و  ،(2011) 4بوسودلین و دوفرنو (، 2011) 3(، بااوام و کوستر2010) 2زددزنیکا

 8جودن (، 2016) 7(، بارانوسک  و همکاران2014) 6، چیب  و همکاران(2013) 5همکاران

های مربوط ردزیکه در برنامهاند ها موظف بودهشود. از ادن رو، دولتددده م  (2018)

 به تخصیو بودجه نقش ادوار ت اری را مهم به شمار آورند. 

دا  متغیر و های اخیر به دلیل توسعه تهدداز ادن رو، مخارج دفاع  و امنیت  نیز در سال

های متعددی که در منطقه غرب آسیا صور  گرفته، روندی متنوع خارج  و جنگ

های سال ط  دوره زمان در  ا  و مستندا گزارش بر اساسکه  ایافزادش  داشته به گونه

ختصاص دافته به  فصول امور دفاع  به صور  نشان داده شده در بودجه ا 1352-1398

 اند:( صادر گرددده1نمودار )

                                                                                                                                               
1 Darby, J., & Melitz, J. 
2 Furceri, D., & Zdzienicka, A. 
3 Baum, A., & Koester, G. B. 
4 Bouthevillain, C., & Dufrénot, G. 
5 Granado, Del., Arze, G. J., & Hajdenberg, A. 
6 Chibi, A., Benbouziane, M., & Chekouri, S.M. 
7 Baranowski, P.; Krajewski, P.; Mackiewicz, M., & Szymańska, A. 
8 Jouini, J. 
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 . نسبت مخارج دولت به تفکیک فصول دفاعي به کل مخارج دولت1-نمودار

 منبع: وزرا  امور اقتصادی و داراد 

و پس  فصل دفاعبه ترتیب مربوط به  ( بیشتردن بودجه اختصاص دافته1بر اساس نمودار)

ز فصل مخارج دولت در فصل نظم و امنیت ا 1362. تنها در سال بوده استاز آن امنیت 

ادی گزارشا  و مستندا  وزرا  امور اقتص همچنین، بر اساسدفاع پیش  گرفته است. 

، امور و فرهنگ ، دفاع  و امنیت  و عموم اجتماع   در بین امور اقتصادی، و داراد 

دولت  دفاع  و امنیت  پس از امور اجتماع  و اقتصادی در جادگاه سوم اختصاص بودجه

ولودت ادن نوع اختصاص بودجه از سوی دولت، نشان دهنده اهمیت و اقرار گرفته است. 

 باشد.بندی هر دک از امور مزبور در نزد دولت م 

( نیز میزان شاخو رفاه اجتماع  1399مطالعا  احمدوند و همکاران )بر اساس 

تردن سطح خود به ترتیب در باالتردن و پادین 1352و  1386های در سال 1آمارتیاسن

                                                                                                                                               
( حاصل μهای خانوارها )تابع رفاه اجتماعی آمارتیاسن از مقادیر ضریب جینی و میانگین درآمد یا هزینه 1

 شده است:

W = 2 ∫ μL(P)dp =  μ(1 − G) → W = μ(1 − G)
1

0
                                                          

 اگر از تابع باال در زمان مشتق گرفته شود:
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به بعد، روند شاخو رفاه  1386دهند که از سال قرار داشته است. آمارها نشان م 

به کمتردن میزان خود در  1398سال  ای که دراجتماع  در کشور نزول  گرددده به گونه

 سال اخیر رسیده است. 30

یرخط  اثرا  غدر نتی ه، با توجه به دغدغه نبود پژوهش علم  معتبر در زمینه بررس  

دوار ا مربوطه بر رفاه اجتماع  در ط  مخارج دولت در امور دفاع  و امنیت  و فصول

ه بگرددده است. از ادن رو، ،  پژوهش حاضر به شکل  راهبردی ارائه ت اری ادران

برای بررس  های توزدع  به منظور خود رگرسیون غیر خط  با وقفه کارگیری روش

ای هاثرگذاری کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع  و امنیت  در ط  دوره

 های نوآوری پژوهش حاضر است. از جنبهرکود و رونق 

ر اثرا  کل مخارج دولت و مخارج دولت دبنابرادن، پژوهش حاضر به دنبال بررس  

های ورهامور دفاع  و زدر فصول مربوط به آن شامل، فصل دفاع و نظم و امنیت در ط  د

ی توزدع  هاهرکود و رونق بر رفاه اجتماع  با استفاده از روش رگرسیون غیرخط  با وقف

 در اقتصاد ادران است.   1352-1398در ط  دوره زمان  

 

 و ضرورت تحقیق. اهمیت 1-2

شهروندان همواره با مولفه  سطح درآمدی آنان  رفاه اجتماع   های مهم  مانند میزان 

سته به امنیت اقتصادی حاکم بر       نمادش داده م  شود و ادن سطح درآمد به نوبه خود واب

باشییید. امنیت اقتصیییادی با اد اد امنیت و دفاع از تمامیت ارضییی  در برابر           جامعه م   

شیییود. بنابرادن، ارتباط موجود بین رفاه     و متغیر خارج  حاصیییل م   تهدددا  متنوع   

                                                                                                                                               
δW

δt
= (1 − G)

δμ

δt
− μ

δG

δt
                                                                                                     

(1 − G)
δμ

δt
μجزء کارایی پرتو و   

δG

δt
 (.1974؛ 1973، جزء توزیع درآمدی خواهد بود )سن،  

 
1 Dunne, J. P., Smith, R. P., & Willenbockel, D. 
1 Benoit, E. 
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اجتماع  شیییهروندان و مخارج دفاع  و امنیت  افزون بر وجود سییییر نزول  در رفاه         

سال  آثار غیرخط  مخارج دولت در امور دفاع  و های اخیر، لزوم  بررس   اجتماع  در 

وار ت اری ادران را دو چندان  اد مربوطه بر روی رفاه اجتماع  در ط  امنیت  و فصیییول

ند م  به               ک دد  با ماع   فاه اجت هداف  همچون افزادش ر به ا یاب   نابرادن، جهت دسیییت . ب

تخصییو صیحیح  از منابع مال  دولت در امور دفاع  و امنیت  با در نظر گرفتن نقش    

با کاهش رفاه اجتماع  رو به رو ادران . در غیر ادن صور ،  پرداختنوسانا  اقتصادی   

 .شدهیم خوا

 

 . پیشینة تحقیق  1-3

در ط  دوره زمان    1( با اسییتفاده از روش پانل خود رگرسیییون برداری2020سییبا و نپا )

س  رابطه میان مخارج دفاع ،   2018-1990 سعه پرداخته    به برر شد و تو اند. نتادج وجود  ر

در کل  های دفاع ، رشیید اقتصییادی و توسییعه   رابطه بلندمد  منف  و دو طرفه بین هزدنه

آمردکای التین و  و سییه منطقه جنوب صییحرای آفردقا، خاورمیانه و شییمال آفردقا و  نمونه

 دهد.  کشورهای کارائیب را نشان م 

 گیری از روش رگرسییییون پانل انتقال روان   ( با بهره 2016دولکو کارادام و همکاران )  

در کشورهای خاورمیانه و ترکیه به بررس  آثار     1988 -2012در ط  دوره زمان   2ل ستیک 

غیر خط  مخارج نظام  بر روی رشیید پرداختند. نتادج رابط  غیر خط  و نامتقارن مخارج  

 دهد.نظام  بر رشد اقتصادی را نشان م 

نگ       2014منال و دمیتراک  ) مارکوف سیییوئیچی فاده از روش  با اسیییت در ط  دوره   3( 

های نظام  بر روی رشد اقتصادی در چین پرداختند.   به بررس  اثر هزدنه  1953-2010زمان 

های رکود دارای تاثیر منف  بر روی  رشییید    دهد مخارج نظام  در دوره   نتادج نشیییان م  

                                                                                                                                               
1PVAR 
2PSTR 
3MSAR  
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ثبات  بیشتر اقتصادی دارد. در حال  که در    اقتصادی بوده و وجود و واردانس باال نشان از ب   

با اثرگذاری مثبت بر روی رشیید دارای واردانس کمتر بوده که نشییان دهنده  های رونق دوره

های اقتصیییادی   های رونق موجب کاهش ب  ثبات     آن بوده افزادش مخارج نظام  در دوره  

 شده است. همچنین احتمال پادداری رژدم رکود بیشتر از رونق است.  

ستینو و همکاران )  سیون   (2011دی اگ ستفاده از روش رگر در   کل ستی  انتقال روان با ا

گذاری  برای اداال  متحده، بین مخارج مصییرف  و سییرماده 2005 - 1958ط  دوره زمان  

دافتند.   گذاری نظام  و رشد اقتصادی دستشکل بین مخارج سرماده Uنظام  تنها به رابطه 

ادن   سییپس  رابطه مثبت بین متغیرها تا نقطه مطلوب وجود داشییته و  ای که در ابتدابه گونه

 شود.رابطه تبددل به دک رابطه منف  م 

در کشیییورهای    1995-2014در ط  دوره زمان    1ایاز روش حداقل مربعا  دو مرحله    

 منا به ارتباط منف  میان مخارج نظام  و رشد اقتصادی دست دافتند.  

  مارکوف  روشبا به کارگیری     1369-1393( در ط  دوره زمان   1397) انتظار و ن ف  

س  نحوه اثرگذ     گ سوئیچین  ضیح  به برر ضرادب متغیرهای تو اری  با لحاظ تغییر رژدم در 

ست      سیا صادی       شوک مثبت و منف   شد اقت صرف  دولت بر ر های مال  در قالب مخارج م

ثبت و در  مرونق تاثیر  هایکه شیییوک مثبت در دوره دهدم اند. نتادج نشیییان ادران پرداخته

رتیب  تهای منف  به تصییادی دارد. در حال که شییوک رکود تاثیر منف  بر رشیید اق هایدوره

 ند.اهای رکود و رونق بر رشد اقتصادی بودهدارای تاثیری مثبت و منف  در ط  دوره

گیری از سیییسییتم معادال  همزمان و با اسییتفاده از   ( با بهره1396) موحدی و آبکناری

عا  دو مرحله      قل    ای برای برآورد معادال  تک معادله     روش حداقل مرب ای و روش حدا

سه مرحله  شور ط  دوره زمان    28برای برآورد همزمان معادال  در  2ایمربعا   -2015ک

صادرکننده ت هیزا         2005 شورهای  ست دافتند افزادش مخارج نظام  در ک به ادن نتی ه د

                                                                                                                                               
1 2SLS 
2 3SSS 
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شورهای وارد کننده ت هیزا  نظام  موجب        صادی و در ک شد اقت نظام  موجب افزادش ر

 شود.  دی م کاهش رشد اقتصا

سیون با وقفه   1394سلیم  فر و همکاران )  ستفاده از روش خود رگر  های توزدع ( با ا

رفاه   ای دولت بر سیییه بعدبه بررسییی  تاثیر ترکیب بودجه 1362-1390در ط  دوره زمان 1

شاخو    سان  پرداخته     شامل درآمد و  سعه ان سن و تو شان   های فقر، رفاه آمارتیا اند. نتادج ن

امنیت بر فقر سیییر شیییمار دارای      دولت در بخش موزون و غیرموزون  خارج  دهند، م م 

اثرگذاری منف  بوده است. مخارج موزون دولت دارای اثرگذاری منف  و مخارج غیر موزون  

دولت دارای اثرگذاری مثبت بر روی شاخو توسعه انسان  بوده و هر دو مخارج موزون و   

 اند.فاه اجتماع  بودهغیر موزون دولت درای اثرگذاری مثبت بر ر

بررس  اثر ترکیب بودجه دولت بر    "ای تحت عنوان( در مقاله1387سامت  و همکاران ) 

  برمبتن   توصیف روش با اسیییتفاده از  "(1360-1382زمان  ) رفاه اجتماع  در ادران: دوره

در ادران به ادن نتی ه دسییت دافتند مخارج    1382-1360ل  در ط  دوره زمان معلوو  عل 

 اجتماع  در ادران است.   رگذاری مثبت اما ب  معنا بر رفاهنظام  دارای اث

ل رشد   ( با استفاده از روش سیستم معادال  همزمان در قالب مد   1387حسین  و همکاران ) 

  اثرگذاری انواع مخارج دولت به تفکیک       به بررسییی  1357-1383در ط  دوره زمان    بارو 

  امور اقتصیییادی، اجتماع  و فرهنگ ، عموم ، دفاع  و امنیت  بر روی رشییید اقتصیییادی   

مور دارای  ادهد مخارج دولت در ادن    اند. نتادج در امور دفاع  و امنیت  نشیییان م    پرداخته 

ذاری مربوط  ار بر روی رشد اقتصادی است. در میان امور بیشتردن تاثیرگ     تاثیر منف  و معناد

   به امور دفاع  بر روی رشد اقتصادی بوده است.  

 

 تحقیق   یها. سؤال1-4

 اصلي . سوال1-4-1

                                                                                                                                               
1 ARDL 

https://jdc.uk.ac.ir/article_1892_6ca68ed211a3d39ac0923cef0eacc329.pdf
https://jdc.uk.ac.ir/article_1892_6ca68ed211a3d39ac0923cef0eacc329.pdf
https://jdc.uk.ac.ir/article_1892_6ca68ed211a3d39ac0923cef0eacc329.pdf
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و زدر فصیییول    تیو امن  کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع       اثرگذاری   آدا ( 1)

 ی غیر خط  است؟ادوار ت ار  در ط  بر رفاه اجتماع مربوط به آن

 
 فرعي یها. سوال1-4-2

صول مربوط به     ( 1) شد  اثرگذاری کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع  و زدر ف

    ؟های رونق های رکود بیشتر است دا در دورهآن بر رفاه اجتماع  در دوره

کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع  و        های مثبت و منف    اثر شیییوک( آدا  2)

های رکود و رونق  با دکددگر     در دورهامنیت  و زدر فصیییول مربوط به آن بر رفاه اجتماع     

   تفاو  آماری معناداری دارند؟

 

 های تحقیق  . هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع  و امنیت  بر   غیرخط  بررسیی  تاثیرا 

های  در ط  ادوار ت اری با اسییتفاده از مدل خود رگرسیییون غیرخط  با وقفه رفاه اجتماع 

 توزدع 

 های فرعيهدف. 1-5-2

بررسیی  رفتار نامتقارن کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع  و امنیت  و  ( 1)

های رکود و رونق با هدف افزادش رفاه اجتماع  در   آن در ط  دورهزدر فصیییول مربوط به 

 اقتصاد ادران

 

   تحقیق شناسي روش. 1-6

-روشتوصیف  و با استفاده از -نوع پژوهش حاضر کاربردی بوده و روش تحقیق تحلیل 

های مورد استفاده در دادهاقتصاد سن   و مبتن  بر شیوه تحلیل استنباط  است.  های
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های مرکز آمار، بانک مرکزی، وزار  اقتصاد و داراد  و بانک حاضر از پادگاهپژوهش 

های جهان  گردآوری شده است. ادن اطالعا  برای اقتصاد ادران و دوره زمان  سال

جهت برآوردها به روش فیلتر هودردک پرسکا  و روش بوده است.  1398-1352

استفاده  Eviewsهای توزدع  از نرم افزار اقتصادسن   خود رگرسیون غیرخط  با وقفه

 شده است.

 انبتورا  xt هشد همشاهد مان ز یسر دک گر( ا1995)1 پرسکاو  کول  مطالعهاساس بر 

 باشد یمترراپا a گرو ا دکر تشردح ندرو ءجز دکو  نوسان  زءج دک عم مو قالبدر 

 مترراپا ر صو دندر ا ،باشد ننوسا مقابل در ندرو ءجز نسب  دانسوار هکنند بیان که

 مسئله aبا معلوم شدن پارامتر ست. ا ندرو مسیر یارهمو لکنتر چگونگ  بیانگر رمذکو

  افنحر، ا Tt ورا م ذ عم موحداقل کردن از  ستا ر عبا  پرسکا -دکدرهو فیلتر

  پرسکا دکدرهو فیلتر ندرو دردمقا ،قعوا . در(Tند )از رو xt متغیر سری زمان  

 : دکنم  قلاحدرا  درز بطهرا که هستندمقاددری 

j = ∑ (xt − τx.t)2 + a ∑ [(τx.t − τT−1)]2T−1
t−2

T
t=1           (1)                                    

 ندرو دنبو ارهمو انمیز که ستا زونمو عامل مترراپا aمشاهدا ،  تعداد ،T در آن، که

 ارقدم بین و تفا  پرسکا -دکدرهو فیلتر سساابردر پژوهش حاضر کند. م  تعیینرا 

 نداز رو افنحرا ،(GDP)آن قع وا ارمقدو  (HPGDPخل )دا ناخالو تولید فیلتر

 است. SEGDP،طبیع 
SEGDPt = GDPt − HPGDPt                                                                                                                                                                    

BOOMt = Max(0. SEGDPOt) 

RECt = Min(SEGDPOt. 0)                                      (2)                                                                                      

 خل دا ناخالو تولید افنحرا ارمقد ههندد به ترتیب نشان REC, Boomدر روابط باال 

 یلگودر ا گرا لحا. ستا یدقتصاا دکوو ر نقرو یهالساآن در  طبیع  نداز رو نفت با

                                                                                                                                               
1 Cooley, T., & Prescott, E. 
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 نقدوران رو یابرآن  ارمقد د،شو دهستفاا DUBOOM موهوم  متغیراز  سن  دقتصاا

 دهستفاا DUREC موهوم  متغیراز  چنانچه ماا صفر است، درکو  دطاشرو در  دک با برابر

 ارمقد یدقتصاا نقرو یهالسا یابرو  دک دکور یهالسا یابر متغیر دنا ارمقد دشو

 .  (1390)رضاد  پور و آقاد  آخونداب ،ست ا صفر

 در ابتدا بادد به بررس   زمان یهایسر یسازمدل پس از استخراج ادوار ت اری برای

 کدبه ها نباشد، برآورد ادمورد استفاده در مدل، پا رهایاگر متغ .پرداخت رهایمتغ د ادپا

در پژوهش حاضر از آزمون  رهایمتغ د ادپا  بررس ید. برانشوم کاذب من ر  ونیرگرس

برای بررس  آثار  ددک  فولر با لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است. همچنین،

مد  مخارج دولت بر روی رفاه اجتماع  از الگوی خود رگسیون غیرخط  با کوتاه

( استفاده شده است. پیش از 2014) 1توزدع  ارائه شده توسط شین و همکارانهای وقفه

-ها در اجرای سیاستگفتن  است که به دلیل ماهیت ادوار ت اری و نقش آنتوضیح مدل 

های های مال  هدف پژوهش حاضر شناخت اثرا  کوتاه مد  مخارج دولت در دوره

و ارائه روابط بلندمد  و الگوی تصحیح  رکود و رونق بوده است. بنابرادن، لزوم  توضیح

 خطا نخواهد بود.

های مدل در واقع ودژگ  شود.انباشتگ  نامتقارن تلق  م های همادن الگو دک  از روش 

دهد تا تحلیل ادن اجازه را به پژوهشگران م  های توزدع خود رگسیون غیرخط  با وقفه

 2بودن در مدل تصحیح خطای نامقید مشترک  از مسائل مربوط به ناماناد  و غیر خط 

های م موع ت مع  مثبت و منف  به صور  رابطه هم انباشتگ  خط  مولفهداشته باشند. 

 زدر خواهد بود:

xt = x0 + xt
+ + xt

−              (3       )                                                     

 ای کهبه گونه

                                                                                                                                               
1 Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. 
2Unrestricted Error Correction Model 
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xt
+ =  ∑ ∆xj

+t
j=1 =  ∑ maxt

j=1 (∆xj. xt      و     (0
− =  ∑ ∆xj

−t
j=1 =

 ∑ mint
j=1 (∆xj. 0)   (4                                  )  

Zt = β0
+yt

+ + β0
−yt

− + β1
+xt

+ + β1
−xt

−                                               
(5)                                                              

به صور    xtو     ytشود کهباشد، در ادن صور  گفته م  I)0(انباشته از مرتبه  Ztاگر 

β0اند. به طوری که اگر؛نامتقارن هم انباشته
+ = β0

β1  و  −
+ = β1

باشد، در ادن صور   −

های مثبت (. حال با در نظر گرفتن مولفه2003هم انباشتگ  متقارن خواهد بود)شودر ، 

، است( استخراج شده است فرم زدرکه در حقیقت فرم مورد نظر 5و منف  که از رابطه )

 عبارتند از:
yt = β+xt

+ + β−xt
− + λwwt + ut       

(6                                                                      )                                 
                                          

xt (xtکه درآن  = x0 + xt
+ + xt

k( دک بردار − × شامل رگسورهای نامتقارن  1

g دک بردار wtو ×  شامل رگسورهای متقارن در مدل هستند. 1

+θبا آزمون xtبه بررس  عدم تقارن  1سپس با استفاده از آزمون استاندارد والد = θ− 

 شود. پرداخته م 

 

 ارائه و توصیف مدل 

عا  ت رب  بر اسیییاس  ئه شیییده از هال     مطال ی و ( و خانزاد 2018) 2زرزوا نویو ن هی ارا

ها انتخاب شیییده    الگو  کنترل یرها یمتغ  رفاه اجتماع   ریمتغ نه ی( در زم1394) همکاران 

ست. بنابرا  صول   مخارج دولت آثار برآورد  یبراالگو اول از  ن،دا در امور دفاع  و زدر ف

                                                                                                                                               
1 wald's Standard Test 
2 Haile, F., & Nino-Zarazua, M. 
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ماع        مربوط و از الگو دوم برای برآورد ا فاه اجت لت بر ر خارج دو کل م    در ط ثرا  

 استفاده شده است. یادوار ت ار
Log(W) = α+β0WL + β1Log(Other_EXP) + β2Log(Int) +
β3Log(Urbant) + β4Log(Opent) + β5Log(Literacyt) +
β6Subsidyt + β7(ShockPOS ∗ Recesion)t + β8(ShockPOS ∗
Boom)t+β9(ShockNEG ∗ Recesion)t + β10(ShockNEG ∗ Boom)t +

ut         (7)                                                                     
Log(W) = α+β0WL + β1Log(Int) + β2Log(Urbant) +
β3Log(Opent) + β4Log(Literacyt) + β5Subsidyt + β6(ShockPOS ∗
Recesion)t + β7(ShockPOS ∗ Boom)t+β8(ShockNEG ∗ Recesion)t +

β9(ShockNEG ∗ Boom)t + ut  (8)                             

Wلگاردتم شاخو رفاه اجتماع  آمارتیاسن دوده که از رابطه: Log(W)در روابط باال،  =

μ(1 − G) حاصل شده است. در ادن رابطه μهای خانوارهای شهری به : میانگین هزدنه

: وبوده  1395به قیمت ثابت  شاخو قیمت مصرف کننده G .مقاددر ضردب جین  است 

WL :.وقفه اول رفاه اجتماع  است (Urban)Log : لگاردتم نسبت شهرنشین  بوده که از

نسبت جمعیت ساکن در مراکز شهری دک کشور دا منطقه در دک مقطع زمان  معین به 

شود. حاصل م  کل جمعیت همان کشور دا منطقه در همان مقطع زمان 

(Literacy𝐭)Log :24تا  15درصدی از جمعیت  لگاردتم نرخ با سوادی بوده که به شکل 

لگاردتم  :Log(In. )شودسال که قادر به درک، خواندن و نوشتن هستند تعردف م 

: لگاردتم شاخو Log(Open)است.  1395به قیمت ثابت  شاخو قیمت مصرف کننده

درجه باز بودن اقتصاد بوده که بر اساس نسبت م موع صادرا  و واردا  به تولید 

دولت در سادر لگاردتم مخارج  :Log(Other_EXP) شود.محاسبه م ناخالو داخل  

مورد برآورد بوده که از تفاو  کل مخارج دولت با   امور و فصول به جزء امور و فصول

(، متغیرم ازی هدفمندسازی Subsidyشود. )امور دا فصول مورد بررس  حاصل م 
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ها، صفر بعد برابر دک و در سادر سالبه  1389ها بوده که مقدار ادن متغیر از سال دارانه

 است.

ShockPOS؛ ∗ Recesion:Xt
+ × Recesion  های مثبت لگاردتم مخارج دولت اثر شوک

حاصل ضرب اثر ت مع  های رکود بوده که از در امور و فصول مورد بررس  در دوره

و زدر  کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع  و امنیت مثبت  (∆تغییرا  )

 برای های رکود بدست آمده وبرای دوره قبل فصول مربوطه در هر سال نسبت به سال

 رونق برابر با صفر است. هایدوره

ShockPOS ؛ ∗ Boom:Xt
+ × Boom  های مثبت لگاردتم مخارج دولت در امور اثر شوک

تغییرا  حاصل ضرب اثر ت مع  های رونق بوده که از و فصول مورد بررس  در دوره

و زدر فصول مربوطه  کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع  و امنیت مثبت ( ∆)

رکود  هایدوره و برای های رونق بدست آمدهبرای دوره قبل در هر سال نسبت به سال

 برابر با صفر است.

ShockPOS؛ ∗ Recesion;: Xt
− ×  Recesion  لگاردتم مخارج دولت  منف های اثر شوک

حاصل ضرب اثر ت مع  های رکود بوده که از در امور و فصول مورد بررس  در دوره

و زدر  کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع  و امنیت  منف ( ∆تغییرا  )

های رکود بدست آمده و برای قبل برای دوره فصول مربوطه در هر سال نسبت به سال

 برابر با صفر است. های رونقدوره

ShockPOS؛  ∗ Boom:Xt
− ×  Boom لگاردتم مخارج دولت در امور  منف های اثر شوک

حاصل ضرب اثر ت مع  تغییرا  های رونق بوده که از و فصول مورد بررس  در دوره

( منف  کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع  و امنیت  و زدر فصول مربوطه ∆)

های رکود های رونق بدست آمده و برای دورهقبل برای دوره سال در هر سال نسبت به

 برابر با صفر است.
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های رکود و رونق به ترتیب شکاف تولید منف  و مثبت بوده که الزم به ذکر است، دوره

 ،از روش فیلتر هودردک پرسکا 

SEGDPt = GDPt − HPGDPt  محاسبه شده که در ادن رابطهSEGDPt: نداز رو افنحرا 

: نوسانا  دا  HPGDP؛ خل دا ناخالو تولیدمقدار واقع  : GDPشکاف تولید(؛ طبیع ) 

 است.خل  دا ناخالو تولید فیلتر

های پژوهش برای محاسبه به منظور برآورد اثرا  مخارج دولت بر رفاه اجتماع  داده

مرکز آمار ادران و بانک مرکزی، متغیر نرخ باسوادی و  هایپادگاهمتغیر رفاه اجتماع  از 

، متغیر شاخو درجه باز بودن بودن اقتصاد از 1 هانرخ شهرنشین  از بانک جهان  داده

 یاقتصادامور های وزار  بانک مرکزی و متغیرهای مربوط به مخارج دولت از پادگاه داده

 اند.و داراد  گردآوری شده

 

 نظری تحقيق. ادبيات و مبانی 2

و   اع یجتما دست ز یهافرصت ویتسا تأمین ایبر شتالرفاه اجتماع  به معنای 

 ریبهت دگ ینز تامین ایبر هادنهاو    مؤسسا به وسیلهجامعه  ادریفا هیهم ینیب دیصایقتا

)سامت  و  استها ظرفیت ها وناد اتو، هاادستعدا شکوفاد  ایبر ریتبیمناس طیبو روا

مهم  در جهت تامین  دولت به عنوان دک  از متولیان ادن امر وظیفه .(1387همکاران، 

سطح حداقل درآمد برای افراد فقیر و بهبود توزدع درآمد برای افزادش رفاه اجتماع  

های مال  دولت از جمله چگونگ  تخصیو دارد. در ط  چند دهه گذشته سیاست

است گذاران را بر روی رفاه مخارج دولت در حوزه دفاع و امنیت نظر بسیاری از سی

گذاران در ادن زمینه آن بوده که هرگونه تغییر استدالل سیاست .اجتماع  جلب کرده است

بالقوه در مخارج دفاع  متغیرهاد  همچون رشد اقتصادی، رفاه اجتماع  و نابرابری 

                                                                                                                                               
1 WDI 
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به طور  (.2018، 1دهد )کارسو و بیسکیونه  درآمد را در اقتصاد تحت تأثیر قرار م 

تر، دددگاه اقتصاددانان در ارتباط با تاثیر مخارج دفاع  و امنیت  دولت در ط  ادوار دقیق

ت اری با هدف کاهش نوسانا  اقتصادی و افزادش رفاه اجتماع  به دو دددگاه اصل  

، 2دددگاه اول به اثر چند برابری درآمد کینزی اشاره دارد ) دون .شودنظری خالصه م 

های مال  از کنند، سیاست( در زمینه ادن دددگاه بیان م 2003)3لر و درنکر(. زاگ1996

ای تلق  شده های ضد دورهجمله افزادش مخارج دولت به عنوان ابزاری برای سیاست

(. 2015دهند)هانسول، که نوسانا  کوتاه مد  تولید را کاهش و اشتغال را افزادش م 

تاثیرا   ( در اثرگذاری از نوع کینزی0152) 5( شافودا2005)4لودزددس و واموکاس

های اقتصادی فعالیت افزادش موجب آن راو را اندک دانسته  بهره نرخ دولت بر مخارج

در دددگاه دوم، منال و دمیتراک   .(2015دانند )هانسول، و در نتی ه افزادش رفاه م 

رفاه اجتماع   گذاری و( اثرا  منف  مخارج نظام  بر روی رشد، مصرف، سرماده2014)

دانند. به طوری که اگر افزادش مخارج م  ران در دوران رکود را ناش  از اثرا  برون

های جاری تأمین شود، اگر افراد الگوی مصرف ردکاردود  نظام  با افزادش مالیا 

نداشته باشند و میزان افزادش پس انداز خصوص  پاسخگوی میزان کسری پس انداز 

امر در طول زمان من ر به افزادش نرخ بهره، کاهش سرماده گذاری، عموم  نباشد ادن 

. )2014شود )منال و دمیتراک ، کاهش اشتغال و در نتی ه تضعیف رفاه اجتماع  م 

با افزادش مخارج که  هنگام کنند ( در ادن زمینه اشاره م 1396برخورداری و همکاران )

 شکل  به ختداپرزبا جهت به دولت ناد اتو ،م دابد دشافزا دولتبده   سطح دولت،

 یهاخنر دشافزا به نسبت همچنینو  وشفرو   دیمدرآ اهشیک هیب بتینس د  ردیت

 .دارد  یپرا در  یباالتر لنکو لحتماا باال بده  ک،شو هر مهنگا. دم شو ترسحسا هبهر

                                                                                                                                               
1 Caruso, R., & Biscione, A. 
2 Dunne, P. O. 
3 Zagler, D., & Durnecker, E. 
4 Loizides, J. O., & Vamvoukas, G. 
5 Shafuda, C. 
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 ،دنابنابر. م دابد اهشیک اریسرمادهگذو  فمصر فیخفی کویش کیددر ازای   یحت

 ستا ممکن  االیب ریایبیکو  ایتقاض دکمبو ،هالنکو ،باشد باال کاف  ازهندا به دکور گرا

 ارپاددو   االیب دیشر یایج هیب سایسا نیدا بر. باشد شتهدا لنباد به دقتصادر ا منف  پیامد

  د.یباشه دیمختلکنن مال  یچرخهها معن  به ندام تو بده   ،ثبا باو  پادین رمتو با

 شده جهامو تیشکس ایب ال یم سیستم ،باشند عمیق کاف ه ازندا به هادکور بنابرادن، اگر

  لنباد بهرا  و در نتی ه کاهش رفاه شهروندانحقیق   دقتصاا شکستگ ور ندام توو 

است که عبارتند  نیز برای مخارج دفاع  دو نقش متصور (1983)1کورمندی .باشد شتهدا

نتی ه افزادش منابع کشورها در جردان از افزادش ثرو  و حفظ ثرو . افزادش ثرو  در 

-شود در ادن شرادط مخارج دفاع  دولت در حقیقت نوع  سرمادهها محقق م جنگ

گذاری برای افزادش منابع داخل  است. از طرف  تهدددهای خارج  همواره نیرود  در 

های داخل  بوده و در ادن شرادط افزادش مخارج دفاع  به سرماده جهت کاهش بازده 

ها برای حفظ سرماده داخل  الزم است )اشرف  و همکاران، دلیل نقش بازدارندگ  آن

 کند.(. که هر دو نقش شرادط الزم برای افزادش رفاه جوامع را فراهم م 1397

به ددد       با توجه  نابرادن،  نه اثرگذاری مخارج دفاع  و          گاه ب که در زمی فاوت   های مت

ای غیر  توان نقش ادوار ت اری را در اد اد رابطه   م امنیت  بر رفاه اجتماع  وجود دارد   

خط  میان مخارج نظام  و رفاه اجتماع  در ط  زمان به ودژه در کشیییورهای در حال      

های اقتصاد آن بوده برجسته نمود. افزون    توسعه که نوسانا  اقتصادی دک  از خصیصه     

سادر عوامل     بر اهمیت مخارج دفاع  و امنیت  دولت بر رفاه اجتماع ، بادد ب شناخت  ه 

خت.         ماع  نیز پردا فاه اجت گذار بر ر بادلر      تاثیر  با نظر  طابق  ( اثر تورم بر  2001) 2م

نابرابری درآمد و در نتی ه رفاه اجتماع  به ادن صور  است که با افزادش تورم، درآمد    

کنند )کارگران درون ( ها محافظت م نسب  افرادی که از درآمدشان در برابر تغییر قیمت

                                                                                                                                               
1 Kormendi, R.C.  
2 Bulir,A. 
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کنند )کارگران بیرون ( افزادش    نسیییبت به گروه  که از درآمدهادشیییان محافظت نم         

دابد.    دابد و بر ادن پاده توزدع درآمد نابرابرتر و در پ  آن رفاه اجتماع  کاهش م           م 

 و نسب   های قیمت در تغییر با کنند، تورم( در ادن زمینه اشاره م  1392زائری و ندری )

شکیل  از مانع نا اطمینان ، اد اد  در مانع  به عنوان و شده  گذاریسرماده  و اندازپس ت

موجب    اقتصادی  کارآفردنانِ و کارفرمادان برای اقتصادی  صحیح  تصمیما   اتخاذ جهت

 بر رفاه اجتماع  مرتبط با شییهرنشییین   تاثیرا  مطلوبشییود. اختالال  اقتصییادی م 

فرصتهای شغل  بهتر، دستیاب  به درآمد      روستائیان از جمله ی بیشتر شهر برای   هاجاذبه

شتر، وجود مراکز تفردح ،   س    های فرهنگ ، لیتفعابی ستر ستم    د سی   نقل، و حمل به 

شرادط خوب   ،های فردی و اجتماع بستر مناسب برای رشد خالقیت، های مختلفبازار

صت    سکن و خدما  رفاه  و فر سب آموزش های محیط کار و زندگ  همانند م های  ک

دو دددگاه کل  در ارتباط با تاثیر  (.  1390باشیید )شییمس الددن  و گرجیان، م ای حرفه

باز بودن اقتصاد بر روی رفاه اجتماع  وجود دارد. به طوری که موافقان ادن امر معتقدند  

آن از   تولیددر  که کنندم  درصارا  کاالد  هارکشو 1هلیناو  -هکچر یلگوابر اسییاس 

  یهارکشو کثرا که دنا به توجه بابرخوردار هسیییتند. بنابرادن،  رکشو در اوانفر عامل

  وانافر عاملدارای  دافته توسعهکشییورهای و  رکاوینیر ن اوآفررای دا توسعه لحادر

 به منابع لنتقاا باعث توسعه لحادر  یهارکشودر  ریت ا زیساآزاد ،هستند سرماده

  ایبر تقاضا دشافزا ینتی هدر  که شد هداخو بررکا ت دراصا یکاالها تولید سمت

شییود )مک کالوو و م  و در نتی ه افزادش رفاه اجتماع کاهش فقر  ر موجبکاوینیر

همچنین، تاثیرا  مطلوب متغیر شییاخو باز بودن اقتصییاد ناشیی  از   (. 2،2003همکاران

 سرماده  ارتقای تولید، عوامل کاراد  پیامدهای مثبت افزادش ادن شاخو شامل افزادش  

 نسب  مزدت از که هاد بخش در تولید رشد  فیزدک ، سرماده  و انسان   نیروی در گذاری

                                                                                                                                               
1 Hecksher-Ohlin 
2 MCCulloch, N., & Winter, L. & Cirera, X.. 
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 حذف و کار بازار شدن  رقابت  کارفرما، و کارگر میان ارتباط شدن  شفاف  برخوردارند،

ست )امین  و مراد      و کار جمله از تولید عوامل قیمت انحراف صاد ا زاده،  سرماده در اقت

( اثر آموزش بر روی نابرابری درآمد و در نتی ه رفاه  1983) 1سبو   ک  نادت و .(1394

شامل دو اثر ترکیب   ستمزد     2اجتماع  را را  شار د شاره بر    م  3و اثر ف دانند. اثر ترکیب  ا

ادن دارد که افزادش سواد در افراد آموزش ددده موجب افزادش دستمزد در ادن دسته از     

شده که ادن امر موجب افزادش  سوی    نابرابری و کاهش رفاه اجتماع  م  افراد  شود. از 

کار  زمان با افزادش نسییب  در عرضییه نیرویددگر، بر مبنای اثر فشییار دسییتمزد اگر هم 

کار تحصییییل نکرده، پاداش آموزش دعن  دسیییتمزد آموزش ددده در مقادسیییه با نیروی

ماع  افزادش م             ته و رفاه اجت نابرابری درآمد کاسییی بد،  دا بد.   کاهش  تاثیر    دا نابرادن،  ب

 افزادش سطح سواد بر روی رفاه اجتماع  بستگ  به برآدند ادن دو اثر دارد.
 

 هاآن ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافتهی. 3

ورد استفاده متغیرها استوار است. اگر متغیرها م ماناد های زمان  بر فرض سازی سریمدل

 ماناد رس  شوند. برای برمن ر م  ها به دک رگرسیون کاذبنباشد، برآورد مانادر مدل، 

ده شمتغیرها در پژوهش حاضر از آزمون ددک  فولر با لحاظ شکست ساختاری استفاده 

م  متغیرها تما دهدنشان م با در نظر گرفتن عرض از مبدا و روند است. نتادج ادن آزمون 

ر دنیت به جزء کل مخارج دولت، مخارج دولت در امور دفاع ، فصل دفاع و نظم و ام

   شوند.گیری مانا م سطح مانا بوده و متغیرهای مذکور با دکبار تفاضل

 زمون ديکي فولر با لحاظ شکست ساختاریآ -(1جدول )

 : محاسبا  پژوهشمنبع
 وضعیت ماناد  با عرض از مبدا و روند Tآماره  نام متغیر

                                                                                                                                               
1 Knight, J., & Sabot, R.H. 
2 Composition effect 
3 Wage Compression Effect 
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 سطح
-يکبار تفاضل

 گیری

 مانا - -169167/6*** شاخو رفاه اجتماع 

 مانا -263973/7*** -535188/4 دفاع امور مخارج دولت در 

 مانا -331878/8*** -847055/4 مخارج دفاع 

 مانا -443039/5*** -315873/4 مخارج نظم و امنیت

 مانا -784493/5*** -004234/3 کل مخارج دولت

 مانا - -768838/6*** منرخ تور

 مانا - -226419/6*** نرخ شهر نشین 

 مانا - -007176/5** با سوادینرخ 

 مانا - -355938/5*** درجه باز بودن اقتصادشاخو 

  درصد       99معنادار در سطح  درصد       95معنادار در سطح 

ها مرتبه بر اساس نتادج آزمون ددک  فولر با لحاظ شکست ساختاری با توجه به ادنکه در مدل

های توزدع  توان از روش خود رگرسیون غیرخط  با وقفهم هم انباشتگ  متغیرها متفاو  است 

 ها استفاده کرد. جهت برازش مدل

 ادوار تجاری ايران بر اساس روش فیلتر هودريک پرسکات -(2جدول)

 : محاسبا  پژوهشمنبع

 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 سال

-5 2/535 0/846 شکاف  /067 16/884 3- /861 11- /49 7- /260 
20-

/72 

 رکود رکود رکود رکود رونق رکود رونق رونق هادوره

 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 سال

-2 شکاف  /63 24/617 11/092 6- /631 2/209 9- /953 0- /695 
6-

/969 

 رکود رکود رکود رونق رکود رونق رونق رکود هادوره
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 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 سال

-0 8/777 10/931 3/403 شکاف  /620 2- /360 4- /619 1- /012 1/659 

 رونق رکود رکود رکود رکود رونق رونق رونق هادوره

 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال

-2 شکاف  /98 1- /76 2- /479 1/235 2- /643 3/206 3/373 
0-

/405 

 رکود رونق رونق رکود رونق رکود رکود رکود هادوره

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

-3 2/821 0/981 0/462 1/394 شکاف  /499 2- /936 3/241 1/015 

 رونق رونق رکود رکود رونق رونق رونق رونق هادوره

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 سال

-9 شکاف  /36 1- /66 2/168 2- /288 12/265 4/109 4- /259 
4-

/550 

 رکود رکود رونق رونق رکود رونق رکود رکود هادوره

، 1367-1369، 1363، 1360-1361، 1354، 1350-1352های (، سال2بر اساس جدول )

با وجود  1396-1395، 1393، 1390-1389، 1386-1383، 1381-1380، 1378، 1374

، 1353های شوند. همچنین سالشناخته م  "های رونقدوره"شکاف تولید مثبت به عنوان 

1359-1355 ،1362 ،1366-1364 ،1373-1370 ،1377-1375 ،1379 ،1382 ،1388-

-دوره"با وجود شکاف تولید منف  به عنوان  1398-1397، 1394، 1392-1391، 1387

 شوند.شناخته م  "های رکود

( بادد به 3پس از استخراج ادوار ت اری بر اساس فیلتر هودردک پرسکا  در جدول )

های رکود و بررس  متفاو  بودن ضرادب اثرگذاری اجزای مخارج دولت در ط  دوره

 رونق پرداخت. 
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های مثبت و منفي مخارج دولت در آزمون برابری ضرايب)والد( شوک -(3جدول)

 های رکود و رونقدوره

 منبع: محاسبا  پژوهش 

 متغیر مخارج دولت در الگوها

 شوک منف  شوک مثبت

 Fآماره 
سطح 

 معناداری
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

 065/0 638/3 027/0 339/5 امور دفاع 

 002/0 871/10 000/0 541/16 دفاع

 000/0 759/404 000/0 470/365 نظم و امنیت

 046/0 018/5 033/0 118/3 کل مخارج

اطمینان باشد در سطح  05/0( چنانچه سطح معناداری کمتر از 3بر اساس نتادج جدول )

شود. های رکود و ورنق رد م درصد فرض صفر مبن  بر برابری ضرادب در دوره 95

های مثبت بر رفاه اجتماع  در امور دفاع  و فصول دفاع و نظم و امنیت اثر شوک

های رکود و رونق با دکددگر تفاو  معنادار آماری دارند.  به استثناء امور دفاع  در دوره

های رکود و های منف  بر رفاه اجتماع  در دورهمنیت اثر شوکفصول دفاع و نظم و ا

های منف  و رونق با دکددگر تفاو  معنادار آماری دارند. در کل مخارج دولت اثر شوک

 دارند.با دکددگر تفاو  معنادار آماری  های رکود و رونقمثبت بر رفاه اجتماع  در دوره

 آثار مخارج دولت بر رفاه اجتماعيهای کوتاه مدت نتايج برآورد -(4جدول )

 منبع: محاسبا  پژوهش

 سادر متغیرهای کنترل  الگوها

 Log(W)شاخص رفاه اجتماعي آمارتیاسن

 الگو

مخارج 

 امور دفاع 

(DAG) 

الگو مخارج 

 دفاع

(DG) 

الگو مخارج 

 نظم و امنیت

(OSG) 

کل الگو

 مخارج دولت

(EXP) 
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 514/0 528/0 506/0 297/0 (WLوقفه رفاه)

 -217/7- 166/6- 275/7- 139/8 ( 𝜶عرض از مبدا)

 -Log 065/0- 068/0- 66/0- 056/0(Inلگاردتم نرخ تورم)

 (𝐋𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐲لگاردتم نرخ باسوادی)
Log 

251/2- 204/2- 426/2- 397/3- 

 لگاردتم شاخو درجه باز بودن

 Log (𝐎𝐩𝐞𝐧𝒕) اقتصاد
189/0 187/0 205/0 081/0 

لگاردتم نرخ 

 Log (𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐭شهرنشین )
464/8 717/7 687/8 463/10 

لگاردتم مخارج دولت در سادر 

امور و فصول به جز  امور دا 

 Log (𝐎𝐭𝐡𝐞𝐫_𝐄𝐗𝐏) فصل مربوطه
032/0 058/0 057/0 - 

 -23/0 018/0 013/0 005/0 (𝐒𝐮𝐛𝐬𝐢𝐝𝐲𝐭ها)دارانه

 های مثبت در زمان رکودشوک

(𝐒𝐡𝐨𝐜𝐤𝐏𝐎𝐒 ∗ 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍 

046/0 062/0 001/0 034/0- 

 های مثبت در زمان رونقشوک

𝐒𝐡𝐨𝐜𝐤𝐏𝐎𝐒 ∗ 𝐁𝐎𝐎𝐌)( 
053/0 069/0 028/0 018/0- 

 رکود های منف  در زمانشوک

(𝐒𝐡𝐨𝐜𝐤𝐍𝐄𝐆 ∗ 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍 
042/0 031/0 011/0 155/0 

 های منف  در زمان رونقشوک

(𝐒𝐡𝐨𝐜𝐤𝐍𝐄𝐆 ∗ 𝐁𝐎𝐎𝐌) 
082/0 053/0 236/0 422/0 

 روند زمان 

(Timetrend) 
039/0- 037/0- 036/0- 037/0- 

  درصد 99معنادار در سطح،  درصد،  95معنادار در سطح  درصد  90معنادار در سطح 

های رکود های فزادنده و کاهنده مخارج دولت در دوره( شوک4بر اساس نتادج جدول )

های فزادنده کل مخارج دولت بر و رونق اثر متفاوت  بر رفاه اجتماع  دارند. اثر شوک

های دن در حال  است که اثر شوکرفاه اجتماع  در ط  ادوار ت اری منف  و معنادارند؛ ا

کاهنده مخارج دولت بر رفاه اجتماع  در ط  ادوار ت اری مثبت و معنادار هستند. 

های فزادنده تاثیر بیشتری بر رفاه های کاهنده در مقادسه با شوکبرخالف انتظار شوک
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های رونق در های کاهنده مخارج دولت در دورهاجتماع  دارند. همچنین، اثر شوک

 ها تاثیر بیشتری بر رفاه اجتماع  در ادران دارد.مقادسه با سادر شوک

های های فزادنده و کاهنده مخارج دولت در امور دفاع  بر رفاه اجتماع  در دورهاثر شوک

های رکود رکود و رونق مثبت بوده و به استثناء شوک کاهنده مخارج دولت در دوره

همچنین، با در نظر گرفتن هر دو دوره رکود و رونق، به ها معنادار بوده است. اثرگذاری

های رونق و های کاهش  و افزادش  مخارج دولت در امور دفاع  در دورهترتیب شوک

 ها تاثیر بیشتری بر رفاه اجتماع  دارند. رکود در مقادسه با سادر دوره

-تماع  در دورههای فزادنده و کاهنده مخارج دولت در فصل دفاع  بر رفاه اجاثر شوک

های فزادنده، مخارج های رکود و رونق مثبت و معنادار بوده است. براساس انتظار شوک

های کاهنده تاثیر بیشتری بر رفاه اجتماع  دارند. دولت در فصل دفاع در مقادسه با شوک

های رونق در مقادسه با سادر فزادنده مخارج دولت در فصل دفاع در دوره اثر شوک

 تاثیر بیشتری بر رفاه اجتماع  در ادران دارد. ها شوک

های فزادنده و کاهنده مخارج دولت در فصل نظم و امنیت بر رفاه اجتماع   اثر شوک

شوک در دوره ها در دروان رونق معنادار  های رکود و رونق مثبت بوده و  تنها اثرا  ادن 

های  ق، به ترتیب شییوکبوده اسییت. همچنین، با در نظر گرفتن هر دو دوره رکود و رون

های رونق در مقادسه با  کاهش  و افزادش  مخارج دولت در فصل نظم و امنیت در دوره   

شتری بر رفاه اجتماع  دارند. بنابرادن، اثرگذاری کل مخارج دولت  سادر دوره  ها تاثیر بی

تادج            قارن اسیییت. ن نامت و مخارج دولت در امور دفاع  و امنیت  در ط  ادوار ت اری 

های دولکو کارادام و همکاران     از پژوهش مطابق با نتادج حاصیییل از پژوهش     حاصیییل 

س  کوئر     (2014و همکاران )  بیچ(، 2014(، منال و دمیتراک  )2016) سیمادومو و بنا  ،

مبن  بر وجود رابطه غیرخط  و نامتقارن مخارج دولت      ( 1397انتظار و ن ف ) (، 2012)

در ارتباط با ع  در ط  ادوار ت اری اسییت. بر رشیید اقتصییادی و در نتی ه رفاه اجتما 

توان گفت اثرگذاری نرخ تورم و نرخ با سییوادی بر روی رفاه  متغیرهای کنترل  مدل م 
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اجتماع  منف  و اثرگذاری متغیرهای شاخو درجه باز بودن اقتصاد، نرخ شهرنشین  و     

اثرگذاری منف  نرخ   ها بر روی رفاه اجتماع  مثبت بوده اسیییت. دلیل       هدفمندی دارانه    

تورم و نرخ با سییوادی به ترتیب ناشیی  اثرا  نامطلوب تورم در مکانیسییم بازار و عدم  

گیری  توان به شکل توزدع مناسب منابع در اقتصاد بوده و در ارتباط با نرخ با سوادی م    

فاصله طبقات  ناش  از شکاف دستمزد بین افراد با تحیصال  بیشتر و افراد با تحصیال   

شت. در زمینه اثر گذاری        کم شاره دا سته از افراد ا سیب دددن رفاه ادن د تر و در نتی ه آ

صاد م     شاخو درجه باز اقت ساس   گفت توانمثبت  ادران    1هلیناو  -هکچر یلگوابر ا

صادرا  کاالهاد  م   ستفاده م   رکاوینیرها از عامل فرآوان پردازد که در آنبه  شود.   ا

  منابع لنتقاا باعث از جمله ادرانتوسعه  لحادر  یهارکشودر  ریت ا زیساآزاد بنابرادن،

  ایبر تقاضا دشافزا نتی هدر  که شد هداخو بررکا ت دراصا یکاالها تولید سمت به

شین  به دالدل       م  و افزادش رفاه اجتماع کاهش فقر  ر باعثکاوینیر شهرن شود. نرخ 

سیییسییتم حمل و نقل و  دسییترسیی  به خدما  مدرن شییهری از جمله کاالهای عموم ،

 بازارهای مختلف تاثیر دارای آثار مثبت بر روی رفاه شهروندان است.

 

 گيری. نتيجه4

 بندی  . جمع4-1

های اقتصادی و افزادش رفاه اجتماع  بدون اد اد امنیت در کشور امکان گسترش فعالیت

مخارج دولت در دک جامعه میسر نیست. بنابرادن، بررس  اثرگذاری کل مخارج دولت و 

و فصول مربوط به آن شامل؛ نظم و امنیت و دفاع بر روی شاخو رفاه  در امور دفاع 

اجتماع  آمارتیاسن در ط  ادوار ت اری در اقتصاد ادران از اهمیت به سزاد  برخودار 

است. از ادن رو هدف پژوهش حاضر قرار گرفته و نتادج حاصل از برآوردها با استفاده 

-1398های در ط  دوره زمان  سال های توزدع یون غیرخط  با وقفهخود رگرساز مدل 

                                                                                                                                               
1. Hecksher-Ohlin 
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دهند اثرگذاری کل مخارج دولت و مخارج دولت در امور دفاع  و زدر م  ننشا 1352

ای که رفتاری نامتقارن در فصول مربوط به آن در ط  زمان غیرخط  بوده است. به گونه

فاه اجتماع  مشاهده شده است.  شوک های رکود و رونق بر رادن اثرگذاری در ط  دوره

بر فصل نظم و مثبت مخارج دولت در امور دفاع  و فصل دفاع در دوره رکود افزون

اند. شوک منف  مخارج دولت های رونق موجب افزادش رفاه اجتماع  شدهامنیت در دوره

دفاع  های رونق به عالوه فصلنیز در امور دفاع  و فصول دفاع و نظم و امنیت در دوره

اند. همچنین با در نظر گرفتن شوک های رکود موجب افزادش رفاه اجتماع  شدهدر دوره 

مثبت مخارج دولت امور دفاع و فصول دفاع و نظم و امنیت تنها دارای اثرگذاری بیشتر 

اند. در حال  که، با در نظر گرفتن شوک های رونق بر روی رفاه اجتماع  بودهدر دوره

ت امور دفاع و فصول دفاع و نظم و امنیت دارای اثرگذاری بیشتر در منف  مخارج دول

توان بر ادن اساس توجیه اند. دلیل آن را م های رونق بر روی رفاه اجتماع  بودهدوره

ای بوده و با اد اد سرماده کرد که مخارج دفاع  و امنیت  در ادران دارای ماهیت

افزادش سطح  فن  و سرماده انسان  موجب هایتر، افزادش تقارنهای متنوعزدرساخت

 اند.در ط  ادوار ت اری شده رفاه اجتماع 

 . پیشنهادها4-2

گذاری های مختلف  با توجه به ادنکه دک  از مهم تردن اهداف دولت در سیییاسییت 

خود، حداکثر کردن رفاه اجتماع  اسیییت و از آن ا که میزان مخارج دولت در امور         

مختلف از جمله امور دفاع  و امنیت  بر رفاه اجتماع  تاثیرگذار اسیییت از ادن رو،        

دولت با توجه به شییرادط رکود و رونق اقتصییادی، بادد میزان مخارج خود در امور   

ی تنظیم نمادد که موجبا  حداکثر شیییدن رفاه احتماع  را         دفاع  و امنیت  را طور 

زدر جهت   پیشینهادها و توصییه های سییاسیت      پژوهش ر اسیاس نتادج بفراهم کند. 

 شوند:افزادش رفاه اجتماع  ارائه م 
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شوک    (1) صور  اعمال  شدن رفاه     در  سوی دولت جهت حداکثر  های مثبت از 

های رکود بادد صرف فصل دفاع  اجتماع  شهروندان، دولت مخارج خود را در دوره

فصل دفاع و نظم و امنیت نمادد. زدرا   های رونق به ترتیب اولودت صرف  و در دوره

 باشند.ادن فصول دارای آثار معنادار در جهت افزادش رفاه اجتماع  م 

شوک     (2) صور  اعمال  سوی  در  شدن رفاه   های منف  از  دولت جهت حداکثر 

فصل  های رکود مخارج خود را صرف  در ط  دورهاجتماع  شهروندان، دولت بادد  

نظم و  بندی به ترتیب صییرف فصییلهای رونق و بر اسییاس اولودتو در دورهدفاع 

صل دفاع کند. ادن اولودت  ساس میزان و معناداری نتادج ادن  امنیت و  ف بندی نیز بر ا

 پژوهش ارائه گرددده است.

های مثبت و منف ، مخارج دولت     شیییوکدر ارتباط با کل مخارج دولت با اعمال        ( 3) 

های رونق بیشییتر باشیید و تا رسیییدن به مقدار بهینه از مخارج دولت   بادد در ط  دوره

 جهت حداکثر کردن رفاه اجتماع  ادامه دابد.
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