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رابطه مخارج سالمت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی در 
کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال

وضعیت بهبود در مهم عوامل از یكی عمومی سالمت مخارج مقدمه:
ارتقایشاخصهای در اهمیتوضعیتسالمت به توجه با است. سالمت
توسعهانسانیوبهتبعآنافزایشرفاهاجتماعیوهمچنینتأثیرعواملنهادی
واجتماعیبروضعیترفاهاجتماعی،هدفاصلیاینمطالعهبررسیتأثیر
مخارجسالمتعمومیوكیفیتدموكراسیبررفاهاجتماعیدركشورهای

باشاخصتوسعهانسانیباالبود.
روش:مطالعهتوصیفی-تحلیلیوكاربردیحاضرباروشرگرسیونپانلدیتا
وبرآوردگرخطاهایاستانداردتصحیحشدهپانلبرایسالهای2019-2000
باشاخصتوسعه انجامشد.جامعهآماریشامل39كشور درسال1399
انسانیباالبودودادههایسریزمانیساالنهازپایگاهدادهایبانكجهانی،
راهنمایبینالمللیریسككشوریوسازمانمللمتحداستخراجشدند.مدل

وآزمونهایموردنیازتحقیقدرنرمافزارStata 16برآوردشدند.
طی نمونه كشورهای كل برای انسانی توسعه شاخص میانگین یافته ها:
دورهبرابربا 0/04±0/07وبرایایرانبرابربا0/04+0/73بودومیانگین
نمونه برایكلكشورهای نابرابری با یافته تعدیل انسانی توسعه شاخص
متغیرهای بود.  0/56  ±0/08 با برابر ایران برای و 0/85±0/60 با برابر
مخارجسالمتعمومیبهGDP،لگاریتمGDP،بازبودنتجاریوشاخص
بر درصد 0/17 و 0/08 ،9/02 ،0/26 مثبت تاثیر ترتیب به دموكراسی
شاخصتوسعهانسانیداشتند،همچنینمتغیرهایمخارجسالمتعمومیبه
GDPشاخصدموكراسیوحاصلضربمخارجسالمتعمومیبه،GDP
وشاخصدموكراسیبهترتیبتاثیرمثبت0/09،0/34و0/15درصدبر

شاخصتوسعهانسانیتعدیلیافتهبانابرابریداشتند.
ایراننسبتبهسایركشورهای انسانیدر ابعادتوسعه نابرابریدر بحث:
باشاخصتوسعهانسانیباال،بیشتربودومخارجسالمتعمومیوكیفیت
دموكراسیتاثیرمثبتبررفاهاجتماعیداشتند.همچنینبهبودكیفیتدموكراسی
موجبافزایشكاراییمخارجسالمتعمومیبروضعیترفاهاجتماعیشد؛
لذاسیاستهایافزایشمخارجسالمتعمومیدرراستایسرمایهگذاریبیشتردر
زیرساختهاوافزایشسطحخدماتسالمتدرمناطقمختلفجهتازبینبردن
نابرابری،بهبودوارتقاءفنّاوریهایحوزهسالمتكهبهمخارجعمومیوابسته
است،پیشنهادمیشود.همچنینافزایششفافیتوپاسخگوییدولتبهمردم

برایافزایشرفاهاجتماعیوكاراییبیشترمخارجسالمتپیشنهادمیشود.
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The Relationship Between Public Health Expenditures and 
the Quality of Democracy on Social Welfare in Countries 

with High Human Development Index
Introduction: Considering the importance of health status in 
promoting human development indicators and consequently 
increasing social welfare, as well as the impact of institu-
tional and social factors on social welfare status, the main 
purpose of this study was to investigate the impact of public 
health expenditures and the quality of democracy on social 
welfare in the countries with high human development index.
Methods: This descriptive-analytical and applied study was 
performed by Panel data with Panel-Corrected Standard Er-
rors (PCSE) estimator for the years 2000-2019 in 2021. The 
statistical population comprised 39 countries with a high hu-
man development index, and the annual time series data were 
extracted from the databases of the World Bank, the Interna-
tional Country Risk Guide and the United Nations. The mod-
els and required tests were estimated in Stata 16 software.
Findings: The mean of human development index for all 
the sample countries during the period was 0.70 ± 0.04, that 
of Iran was 0.73 ± 0.04, and the mean of Inequality-adjust-
ed Human Development Index for all the sample countries 
was 0.58 ± 0.06 and for Iran it was equal to 0.56 ± 0.08. The 
variables of public health expenditures to GDP, GDP loga-
rithm, openness and democracy index had a positive effect 
of 0.26, 9.02, 0.08 and 0.17% on the human development 
index, respectively. Also, the variables of public health ex-
penditures to GDP, Democracy index and the product of 
public health expenditures to GDP, and democracy index 
had a positive effect of 0.34, 0.09, and 0.15% on the In-
equality-adjusted Human Development Index, respectively.
Discussion: Inequality in human development in Iran was 
higher than other countries with high human development 
index and public health expenditures, and the quality of 
democracy had a positive effect on social welfare.

https://orcid.org/0000-0002-2109-6844
https://orcid.org/0000-0002-0163-6233


11

رابطه مخارج سالمت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی ... 
The Relationship Between Public Health Expenditures and ...

11      

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، پاییز1400، شماره 82

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Autumn 2021, No 82

Extended Abstract
Introduction: Welfare status is one of the factors that differentiate between coun-
tries. Social welfare has become a fundamental goal of development programs in 
various communities (Shahabadi & Arghand, 2019). Public health expenditures 
are also very important in increasing health infrastructure and public access to 
medical care and services. Improving and upgrading health technologies and 
training specialized personnel also depends on public spending (Shahraki, 2019). 
Considering the effects of health expenditures on improving health status and the 
importance of health in promoting human development index and consequently 
increasing economic growth and social welfare, as well as the impact of insti-
tutional and social factors on human development and welfare status, the main 
purpose of this study was to investigate the impact of public health expenditures 
and the quality of democracy on social welfare in the countries with high human 
development index (including Iran), and answers these questions; can increasing 
health spending alone improve the welfare situation in countries with high human 
development index? What is the impact of social factors such as bureaucracy on 
the welfare situation in these countries? And finally, can the state of democracy 
in these countries increase the efficiency of health expenditures in improving the 
welfare of society?
Method: This descriptive-analytical and applied study was performed by Panel 
data with Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) estimator for the years 2000-
2019 in 2021. The statistical population comprised 39 countries with a high human 
development index. Per capita public health expenditures, GDP per capita, open-
ness index, age dependency ratio of World Bank databases (world bank, 2021), de-
mocracy indicators from The International Country Risk Guide (ICRG, 2021) and 
HDI and IHDI data were extracted from the United Nations Database (United Na-
tions Development Program, 2021). The required models and tests were estimated 
in Stata 16 software. The following models were estimated based on theoretical 
foundations and previous studies.
Model 1: HDIit=αit+PHEXPit+Dit+ +LNGDPit+LNOPENESSit+AGEit+DPHEXPit+εit

Model 2: IHDIit=αit+PHEXPit+Dit+DPHEXPit+εit
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HDIit: Human Development Index; which is between zero and one. This is the 
geometric mean of the three indicators of life expectancy, education, and gross 
national income.
IHDIit: Inequality-adjusted Human Development Index; this index is the geomet-
ric mean of the three-dimension indices adjusted for inequality and between zero 
and one.
PHEXPit: Public health expenditures to GDP (as a percentage)
D_it: Democracy Index; this index shows the government’s response to the people 
and has a value between zero and six. The value of six represents the highest level 
of democracy.
LNGDPit: The natural logarithm of GDP per capita in purchasing power parity
LNOPENESSit: Openness, Natural logarithm of total imports and exports to GDP
AGEit: Age dependency ratio, the ratio of people under 15 and over 64 to people 
aged 15-64
DPHEXPit: The multiply of public health expenditures and democracy index
Before estimating the above model, the cross-sectional dependence, stationary 
of the variables and the co-integration between the model variables must be de-
termined. The CD test of Pesaran (Pesaran, 2007) was used to check the cross-
sectional dependence. In this test, the null hypothesis is no cross-sectional depen-
dence (Pesaran, 2007). To ensure the absence of spurious regression coefficients, 
stationary tests are required. For this, due to the cross-sectional dependence, the 
panel unit root test of Pesaran (CIPS test) was also used; the Westerlund test 
(Westerlund, 2007) was used to examine the co-integration between variables due 
to cross-sectional dependence.
Finding: The mean of human development index for all the sample countries dur-
ing the period was 0.70 ± 0.04, that of Iran was 0.73 ± 0.04, and the mean of 
Inequality-adjusted Human Development Index for all sample the countries was 
0.58 ± 0.06 and for Iran it was equal to 0.56 ± 0.08. The CD test of Pesaran was 
used to examine cross-sectional dependence. For all variables in the models, the 
Pesaran’s CD statistic was greater than critical values, and the null hypothesis 
of no cross-sectional dependence was rejected, so the variables of both models 
were cross-sectional dependence. To check the stationarity of the variables with 
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cross-sectional dependence, the panel unit root test of Pesaran with cross-section-
al dependence (CIPS) was used. The variables of Human Development Index, 
Inequality-adjusted Human Development Index, and public health expenditures, 
considering that the value of CIPS statistic was greater than the critical value at 
the significance level of 5%, did not have a unit root and were stationary. But other 
variables had a unit root. Since the variables of both models had different degrees 
of integration, so it was necessary to examine the co-integration between the vari-
ables of both models, which used the Westerlund co-integration test. The results 
showed that there was a co-integration relationship between model (1) and model 
(2) variables in the long run. The results of panel models with Panel-Corrected 
Standard Errors (PCSE) estimator were presented in the below table.
The results of panel models with Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) estima-
tor

Model (2), IHDI: de-
pendent variable

Model (1), HDI: depen-
dent variable

p valueCoefficientsp valueCoefficientsVariables

02.0
00342.008.00.00265Public health expenditures to 

GDP
0.000.09026GDP per capita (natural 

logarithm)
0.060.0008Openness
0.000.00160-Age dependency ratio

0.630.000920.040.00171Democracy Index

0.00

0.001510.610.00018The multiply of public health 
expenditures and democracy 

index
0.000.554130.070.05133-Constant

The variables of public health expenditures to GDP, GDP logarithm, Openness 
and democracy index had a positive effect of 0.26, 9.02, 0.08, and 0.17% on the 
human development index, respectively. Also, the variables of public health ex-
penditures to GDP, Democracy index and the multiply of public health expendi-
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tures to GDP and democracy index had a positive effect of 0.34, 0.09, and 0.15% 
on the Inequality-adjusted Human Development Index, respectively.
Discussion: Inequality in human development in Iran was higher than other coun-
tries with high human development index, and public health expenditures and the 
quality of democracy had a positive effect on social welfare. Improving the qual-
ity of democracy also increased the efficiency of public health spending on social 
welfare; therefore, policies to increase public health expenditures are proposed in 
order to invest more in infrastructure and increase the level of health services in 
different regions to eliminate inequality, improve and upgrade health technologies 
that depend on public expenditures. It is also proposed to increase government 
transparency and accountability to the people in order to increase social welfare 
and increase the efficiency of health expenditures.
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مقدمه
وضعیترفاهیكیازعواملایجادتمایزمیانكشورهابهشمارمیآید.رفاهاجتماعی
بههدفبنیادینبرنامههایتوسعهدرجوامعمختلفبدلشدهاست؛هدفیكهبدونآن،
توسعهدرابعادگوناگونخودباشكستمواجهخواهدشد.سیاستگذاریرفاهاجتماعی
بهعنوانشكلیازعدالتاجتماعیازجملهسازوكارهایارتقایتوسعهاجتماعیاست.از
بلكهخود توسـعه نههدف را آن تاحدیاستكه اجتماعی رفاه اهمیت منظریدیگر،
توسعهدانستهاند)شاهآبادیوارغند،2019(.تاقبلازدهه1970رفاهبرحسبدرآمدسرانه
بهبودخواهد تمامجوانب باالرفتندرآمدسرانه،وضعمردمدر با پیشفرضكه این با
یافت،ارزیابیمیشد.باچنینتعریفیازشاخصرفاه،رشداقتصادیبهعنوانمحوراساسی
توسعهورفاهجامعه،درنظرگرفتهمیشداماعواملمختلفیراكهمنجربهایجادتفاوتدر
فرصتهایواقعیافرادمیشدرانادیدهمیگرفت)بختیاریوهمكاران،2015(بارفعاین
نواقصسازمانمللمعیاریباعنوانشاخصتوسعهانسانیHDI1((رابرایاندازهگیریرفاه

مطرحكرد)سازمانمللمتحد،2021(.
شاخصتوسعهانسانیسهبعدكلی،طولعمرتوأمباسالمتی،دانشواستاندارهای
زندگیداردوبراساسمیانگینهندسیسهشاخصامیدبهزندگی،آموزش)ابعاداجتماعی(
بر وكشورها محاسبه بانكجهانی توسط اقتصادی(،ساالنه )بعد ملی ناخالص درآمد و
اساسآنرتبهبندیمیشوند.مقداراینشاخصبینصفرویكاستوهرقدربهسمت
یكمیلپیداكند،بیانگرتوسعهیافتگینیرویانسانییككشوراست.وجودنابرابریدر
هریكازابعادHDIمیتواندمنجربهنتایجگمراهكنندهایازوضعیتتوسعهانسانیشود
)هایلونینو-زارازا2018،2(بهگونهایكهدوكشورممكناستHDIیكسانیداشتهباشند

1. Human Development Index (HDI)
2. Haile and Niño-Zarazúa
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امابهلحاظنابرابریدرآموزش،سالمتودرآمداختالفمعنیداریبایكدیگرداشتهباشند.
برای نقطهضعف یك میتواند HDI مختلف ابعاد در نابرابرها لحاظنكردن بهعبارتدیگر
،HDIقلمدادشود)هادیانوهمكاران،2020(.بالحاظكردننابرابریبههریكازابعادHDI

درسال2010شاخصتوسعهانسانیتعدیلیافتهبراساسنابرابریIHDI(1(برایاولین
باردرگزارشبرنامهتوسعهانسانیسازمانمللمتحدمورداستفادهقرارگرفت)هادیانو
همكاران،2020(.اینشاخصبهعنوانمیانگینهندسیهریكازشاخصهایHDIاستكه
براساسنابرابریتعدیلیافتهاندوعددیبینصفرویكاست)سازمانمللمتحد،2021(.
طبقمبانینظریرشداقتصادی،سرمایهانسانییكیازمهمترینعواملرشداقتصادی
است)رومر2005،2(وسالمتیكیازعواملتأثیرگذاربرسرمایهانسانیاست؛بهطوریكه
از انسانیرا قابلتوجهیسرمایه بهطور بیانمیكندكهكیفیتسالمت گروسمن)1972(
طریقزمانكاربیشتروبهرهوریحاصلازآن،ارتقامیدهد.بنابراینسالمتیافرادازطریق
بهبودسرمایهانسانیبررشداقتصادیورفاهاجتماعیتأثیرگذاراست)شهركیوقادری،
2019(؛همچنینسالمتینهتنهاتولیدومصرفافرادرادركوتاهمدت،بلكهسرمایهگذاری
رانیزدربلندمدتبهبودمیبخشد)عسگریوبادپا،2015(؛كهازاینطریقنیزمنجربه
نیزموجب آموزش و درسالمت افزایشسرمایهگذاری ازطرفی میشود. اجتماعی رفاه
افزایشسرمایهانسانیمیشود؛بدینترتیبكهسرمایهگذاریهرچهبیشترازطریقمخارج
سالمتوآموزشموجبافزایشهرچهبیشتربهرهوریوتواناییافراددرجامعهمیشودكه
درنهایتاینعواملازطریقبهبودسرمایهانسانی،موجباترشدوافزایششاخصتوسعه
انسانیدرجوامعرافراهممیآورند)بارونیوهمكاران،2015(.اهمیتسرمایهگذاریدر

سالمتازطریقمخارجسالمتعمومیدرافزایشزیرساختهایسالمتودسترسیعموم

1. Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI)
2. Romer
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مردمبهخدماتومراقبتهایپزشكیمشخصمیشود.همچنینبهبودوارتقاءفناوریهای
حوزهسالمتوآموزشنیروهایمتخصصنیزبهمخارجعمومیوابستهاست)شهركی،
2019(.بنابراینمخارجسالمتبهعنوانیكیازعواملمؤثربرسالمتوشاخصتوسعه
انسانی،نقشمهمیایفامیكندوبررسیتأثیرآنبرتوسعهانسانیورفاهاجتماعیبسیار

بااهمیتوضروریاست.
ازطریق و ارتقایسالمتعمومیجامعهشده باعث اگرچه افزایشمخارجسالمت
انباشتسرمایهسالمتوتأثیرآنبرسرمایهانسانی،بررشداقتصادیورفاهاجتماعیمؤثر
متفاوتی تأثیرات عمومی مخارجسالمت افزایش اما 2019(؛ همكاران، و )پاكدامن است
دارد.ازیكطرفباعثافزایشكسریبودجهدولتهامیشودوازطرفدیگرباعثكاهش
افزایش جامعه، سالمت وضعیت بهبود موجب كه میشود سالمت كمرشكن هزینههای
سرمایهانسانیونهایتًارشداقتصادیورفاهمیشود)هماییرادوهمكاران،2013؛شهركی
وقادری،2019(.حتیبعضیمطالعاتبیانكردندكهتأثیرمخارجسالمتعمومیبربهبود
وضعیتسالمتبیشترازمخارجسالمتخصوصیاست)عسگریوبادپا،2015؛نووینون1
وهمكاران،2012(؛عالوهبراینوجودمطالعاتمختلفدرزمینهمخارجسالمتعمومیو
خصوصینشاندهندهتفاوتدرروندوسرعترشدمخارجسالمتدركشورهاباسطوح
متفاوتتوسعهاستكهضرورتهرچهبیشتربررسیمخارجسالمتبررفاهاجتماعیرا

.)b2020،آشكارمیكند)بارونیوهمكاران،2015؛شهركیوقادری
عواملنهادیواجتماعینیزازدیگرعواملیهستندكهمیتوانندهمبهصورتمستقیم
وهمبهصورتغیرمستقیمازطریقافزایشكاراییمخارجسالمتمنجربهبهبودوضعیت
سالمتورفاهشوند؛بهطوریكهحكمرانیخوبمنجربهكاهشمرگومیركودكانوبهبود

1. Novignon
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وهمكاران،2013؛ فراگ2 وهمكاران،2019؛ )بیادجیلیگن1 است وضعیتسالمتشده
الزارواوموسكا2008،3؛راجكوماروسواروپ2008،4(وعواملاجتماعیماننددموكراسی
هایل 2016؛ همكاران، و )بوسما5 داشتند اجتماعی رفاه بر مثبت تأثیر نیز بوروكراسی و
و ناكارآمد كار نیروی بحرانمشروعیتهستند كهدچار دولتهایی نینو-زارازا،2018(. و
بازارهایمالیضعیفدارندكهاینشرایطظرفیتدولترابرایجبراننتایجمنفیاقتصاد
كاهشمیدهدومنجربهناكاراییاقتصادوكاهشرفاهجامعهمیشود)وودوگاف،2006(.
همچنینظرفیتنهادیناكافیوناكارآمدوشكستبازار6ازجملهعواملمؤثربرارتباطبین

مخارجسالمتوبهبودوضعیتسالمتورفاهجامعهاست)فیلمر7وهمكاران،2000(.
باتوجهبهتعاریفمختلفازرفاهدرمطالعاتمانندبهبودوضعیتسالمت،كاهش
و سالمت مخارج تأثیر درزمینه مطالعات انسانی، توسعه افزایش و كودكان مرگومیر
دموكراسیبروضعیترفاهرامیتوانبهگروههایزیردستهبندیكرد.گروهاول؛مطالعاتی
كهتأثیرمخارجسالمترابروضعیتسالمتبررسیكردند.دراینمطالعاتبرایبهبود
وضعیتسالمتازشاخصامیدبهزندگی،كاهشمرگومیركودكانونوزاداناستفادهشده
است.رحمانوهمكاران8)2018(برایكشورهایASEAN،آكینلووسولوال9)2019(برای
كشورهایآفریقایی،كورتیس10وهمكاران)2019(برایایاالتمتحدهامریكا،عسكریو
بادپا)2015(ورضاپوروهمكاران)2019(برایایرانونووینونوهمكاران)2012(برای

1. Biadgilign
2. Farag
3. Lazarova and Mosca
4. Rajkumar and Swaroop
5. Bousmah
6. Market Failures
7. Filmer
8. Rahman
9. Akinlo and Sulola
10. Curtis
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بهبود به منجر مخارجسالمتعمومی افزایش كه دادند نشان افریقایجنوبی كشورهای
وضعیتسالمتشدهاست.گروهدوم؛مطالعاتیكهبیانكردندعواملنهادیواجتماعی
منجربهبهبودوضعیتسالمتورفاهاجتماعیمیشوند)بوسماوهمكاران،2016؛شاهآبادی
وارغند،2019؛فراگوهمكاران،2013؛الزارواوموستا،2008؛راجكوماروسواروپ،
2008(.اینمطالعاتنشاندادندكهبیاثربودنهزینههایاجتماعیبرتوسعهانسانیورفاه
بهحاكمیتضعیفوناكارآمدینهادیدرارتباطاست.كافمن1وهمكاران)2004(نشان
دادندكهحكمرانیخوبمنجربهكاهشمرگومیركودكانمیشود.راجكوماروسواروپ
)2008(نشاندادندكهافزایشهزینههایعمومیدرزمینهسالمتوآموزشمنجربهبهبود
وضعیتآموزشوسالمتدركشورهاییخواهدشدكهحكمرانیخوبدارند.فراگو
همكاران)2013(نیزنشاندادندكهمخارجعمومیوحكمرانیخوبدركشورهایبادرآمد
پایینومتوسطباعثبهبودوضعیتسالمتوافزایشتأثیرمخارجسالمتعمومیشده
است.شاهآبادیوارغند)2019(نیزبرایكشورهایدرحالتوسعهبیانكردندكهحكمرانی
مخارج تأثیر نیز سوم؛ گروه دارند. اجتماعی رفاه بر مثبت تأثیر انسانی سرمایه و خوب
سالمترابرشاخصهایتوسعهانسانیبررسیكردند.رزمیومحمدی)2012(برایایران
نشاندادندكهبینمخارجسالمتوشاخصتوسعهانسانیارتباطمثبتوجوددارد.بارونی
وهمكاران)2015(بااستفادهازروشپانلدیتابرایكشورهایباسطوحدرآمدیمختلف
بیانكردندكهمخارجسالمتكل،دولتیوخصوصیتأثیرمثبتبرشاخصتوسعهانسانی
دارندواینتأثیردركشورهایباسطحدرآمدپایینبیشتراست.بختیاریوهمكاران)2015(
بااستفادهازرهیافتدادههایتابلویی،بهبررسیومقایسهتأثیراجزایمخارجدولتبر

مؤلفههایتوسعهورفاهدركشورهایمنتخبتوسعهیافتهودرحالتوسعهدردورهزمانی
2006-2010پرداختندونشاندادندكهفقطمخارجاموراجتماعیتأثیرمثبتومعنیداری

1. Kaufmann
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بررفاهدارد.صنعتگرانوهمكاران)2019(نیزبرایایراننشاندادندكههزینههایدولت
درآموزشوسالمتتأثیرمثبتبرشاخصتوسعهانسانیدرایراندارد.گمانی1وهمكاران
پاییندردوره1980-2000نشاندادندكه بادرآمدمتوسطو برای104كشور )2005(
افزایشكمكهایمالیومخارجنظامیدولتباعثبهبودشاخصرفاه)HDI(شدهاست.
گبرگزیابهرونینو-زارازوا2)2014(باآمار55كشوردرحالتوسعهدردوره1990-2009
بهروشدادههایپانلینشاندادندكهمخارجاجتماعیدولتتأثیرمثبتومعنیداریبر

شاخصتوسعهانسانیدارد.
باتوجهبهتأثیرمخارجسالمتدربهبودوضعیتسالمتواهمیتسالمتدرارتقای
تأثیر وهمچنین رفاهجامعه و اقتصادی افزایشرشد آن بهتبع و انسانی توسعه شاخص
عواملنهادیواجتماعیبرتوسعهانسانیووضعیترفاهجامعه،هدفاصلیاینمطالعه
بررسیتأثیرمخارجسالمتوكیفیتدموكراسیبررفاهاجتماعیدركشورهایباشاخص
توسعهانسانیباال)شاملایراننیزمیشود(بودواینسؤاالتمطرحبودكهافزایشمخارج
توسعه شاخص با كشورهای در رفاه وضعیت بهبود به منجر بهتنهایی میتواند سالمت
انسانیباالشود؟تأثیرعواملاجتماعیمانندبوروكراسیبروضعیترفاهدراینكشورها
چگونهاست؟ونهایتًاوضعیتدموكراسیدراینكشورهامیتواندكاراییمخارجسالمت
دربهبودوضعیترفاهجامعهراافزایشدهد؟بررسیتأثیرمتغیراجتماعیماننددموكراسی
بروضعیترفاهجامعهوهمچنینبررسیكاراییمخارجسالمتناشیازبهبودوضعیت

دموكراسیبروضعیترفاه،وجهتمایزمطالعهحاضرباسایرمطالعاتاست.

1. Gomanee
2. Gebregziabher & Niño-Zarazúa
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روش
مطالعهتوصیفی-تحلیلیوكاربردیحاضربرایكشورهاییباشاخصتوسعهانسانیباال
)شاملایران(وباروشپانلدیتابابرآوردگرخطاهایاستانداردتصحیحشدهپانل1انجامشد.
براساسرتبهبندیكشورهاطبقHDIدرسال2019توسطسازمانمللمتحد،52كشور
درگروهكشورهاییباHDIباالقرارداشتندكهازبینآنها،كشورهاییكهدادههایموردنیاز
انتخابشدند. آماری بهعنوانجامعه نداشتندحذفشدندو39كشور را مطالعهحاضر
دادههایموردنیازمطالعهازنوعسریزمانیساالنهبودكهبرایكشورهایانتخابشدهدر
سالهای2000-2019ازپایگاههایدادهایمختلفاستخراجشدند.مخارجسالمتعمومی
سرانه،تولیدناخالصداخلیسرانه،شاخصبازبودنتجاری،نسبتوابستگیسنیازپایگاه
دادهایبانكجهانی)بانكجهانی،2021(،شاخصهایدموكراسیازپایگاهدادهایراهنمای
بینالمللیریسككشوری2)2021(ودادههایHDIوIHDIازپایگاهدادهایسازمانملل
Stata16متحداستخراجشدند.برآوردمدلهاوآزمونهایموردنیازدرنرمافزار)a2021(

صورتگرفت.
برایبرآوردتأثیرمخارجسالمتعمومیووضعیتدموكراسیبررفاهاجتماعی،ابتدا
طبقمبانینظریومطالعاتپیشینعواملمؤثربروضعیترفاهاجتماعیانتخابوسپس
ضرایبمدلبرآوردشد.طبقمبانینظریومطالعاتپیشینمخارجسالمتعمومییكیاز
مهمترینعواملمؤثربرسالمتیورفاهاجتماعیاست)رحمانوهمكاران،2018؛كورتیس
مانند اجتماعی نهادیو متغیرهای آكینلووسولوال،2019(؛همچنین وهمكاران،2019؛
دموكراسیوبوروكراسینیزبررفاهاجتماعیمؤثرهستند)بوسماوهمكاران،2016؛فراگ

وهمكاران،2013؛كافمنوهمكاران،2004؛راجكوماروسواروپ،2008(.دراینمطالعه

1. Panel-Corrected Standard Errors (PCSE)
2. The International Country Risk Guide (ICRG)
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و نهادی متغیرهای كانال از اجتماعی رفاه بروضعیت تأثیرمخارجسالمت بررسی برای
اجتماعی،اینمتغیرهادرمدلمطالعهلحاظشدنداماازآنجاییكهمتغیربروكراسیبهلحاظ
آماریمعنیدارنبودازمدلحذفشد.طبقمطالعاتپیشینعواملدیگرینیزبروضعیت
رفاهتأثیرگذارندكهمهمترینآنهادرقالبمتغیرهایكنترلیواردمدلشدند.ازاینرومدل

كلیزیرطبقمطالعاتپیشینبرایبررسیموضوعمطالعهدرنظرگرفتهشد.
Wit=αit+PHEXPit+Dit+Cit+DPHEXPit+εit

وضعیت :Wit است. زمان بیانگر t=1.2.….n كشورها، بیانگر i=1.2.….n اندیس
ناخالص تولید از درصدی بهصورت عمومی سالمت مخارج :PHEXPit اجتماعی، رفاه
داخلیDit،)GDP(1:شاخصدموكراسی،Cit:متغیرهایكنترل،DPHEXPit:حاصلضرب
مخارجسالمتعمومیوشاخصدموكراسیوεit:اجزایاخاللمدلهستند.برایوضعیت
از مطالعات از بعضی است. شده استفاده مطالعات در مختلفی متغیرهای اجتماعی رفاه
شاخصتوسعهانسانی)بختیاریوهمكاران،2015؛بوسماوهمكاران،2015،گبرگزیابهر
برخی ،)2019 همكاران، و پاكدامن ،2018 نینو-زارازوا، و هایل 2014؛ نینو-زارازوا، و
دیگرازشاخصرفاهسن)پیلوروهمكاران،2013(استفادهكردند.باتوجهبهاینكهبرخی
موردبررسی، كشورهای بیشتر برای رفاهسن محاسبهشاخص برای موردنیاز دادههای از
موجودنبودازاینرواینشاخصدراینمطالعهاستفادهنشد؛اماازشاخصتوسعهانسانی
وشاخصتوسعهانسانیتعدیلبانابرابریبهعنوانشاخصهایوضعیترفاهاستفادهشد.

به بروكراسی متغیر اینكه به توجه با اجتماعی و نهادهای عوامل تأثیر بررسی برای 
لحاظآماریدرمدلمعنیدارنبود،ازمتغیردموكراسیاستفادهشد.برایمتغیرهاكنترلنیز
براساسمطالعاتپیشینتولیدناخالصداخلیسرانه،شاخصبازبودنتجاریونسبت
نهاییمطالعهبهشرحزیر باال،مدلهای بهمدلسازی باتوجه استفادهشد. وابستگیسنی

1. Gross Domestic Product(GDP)
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برآوردشدند.

HDIit=αit+PHEXPit+Dit+ +LNGDPit+LNOPENESSit+AGEit+DPHEXPit+εit:1مدل
 IHDIit=αit+PHEXPit+Dit+DPHEXPit+εit:2مدل
HDIit:شاخصتوسعهانسانی؛كهبینصفرویكاستوهرقدربهسمتیكمیلپیدا

كند،بیانگرتوسعهیافتگینیرویانسانییككشوراست.اینشاخصسهبعدكلیدارد.
طولعمرتوأمباسالمتی،دانشواستاندارهایزندگی.بعدطولعمرتوأمباسالمتیبا
شاخصامیدبهزندگیاندازهگیریمیشودكهاینشاخصبراساسمتغیرامیدبهزندگیدر
بدوتولدمحاسبهمیشود.بعددانشباشاخصآموزشاندازهگیریمیشودكهاینشاخص
میانگیندوشاخصمتوسطسالهایتحصیلوسالهایموردانتظارتحصیلاستونهایتًا
بعداستاندارهایزندگیباشاخصدرآمدناخالصملیاندازهگیریمیشود.شاخصتوسعه

انسانیمیانگینهندسیسهشاخصامیدبهزندگی،آموزشودرآمدناخالصملیاست.
میانگین بهعنوان اینشاخص نابرابری؛ با تعدیلیافته انسانی توسعه IHDIit:شاخص

هندسیهریكازشاخصهایHDIاستكهبراساسنابرابریتعدیلیافتهاندوعددیبین
صفرویكاست.برایمحاسبهIHDI،ابتدانابرابریدرهریكازابعادHDIمحاسبهمیشود
كهبرایمحاسبهایننابرابریازشاخصهاینابرابریآتكینسوناستفادهمیشودكهبهشرح

:)b2021،زیراست)سازمانمللمتحد
Ax=1-√(n&x1…x2 )/X ̅

x1…..xnتوزیعهایموردنظردرهریكابعادHDIاست؛سپسبراساسایننابرابری

محاسبهشده)Ax(،شاخصتعدیلشدهبانابرابریبرایهریكازابعادHDIبهشرحذیل
محاسبهمیشود:

I*
x=(1-Ax )×Ix 

نابرابری با تعدیلشده شاخص سه هندسی میانگین اساس بر IHDI شاخص نهایتًا
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آموزش،امیدبهزندگیودرآمدبهشرحذیلبهدستمیآید:
IHDI=(I*

*I×درآمد
*I×*امیدزندگی

( *آموزش

GDPمخارجسالمتعمومیبهصورتدرصدیاز:PHEXPit

Dit:شاخصدموكراسی؛اینشاخصدراینمطالعهبیانگرمیزانپاسخگوییدولتبه

مردماستوازدادههایراهنمایبینالمللیریسككشوریاستفادهشدهاست.اینشاخص
مقداریبینصفروششداردكهمقدارششبیانگرباالترینسطحازدموكراسیاست.

LNGDPit:لگاریتمطبیعیتولیدناخالصداخلیسرانهبرحسببرابریقدرتخرید

LNOPENESSit:لگاریتمطبیعیمجموعوارداتوصادراتبهتولیدناخالصداخلی

افراد افرادكمتراز15سالوباالی64سالبه AGEit:نسبتوابستگیسنی،نسبت

64-15سال
DPHEXPit:حاصلضربمخارجسالمتعمومیوشاخصدموكراسی

قبلازبرآوردمدلباالبایدوابستگیمقطعی،پایاییمتغیرهاووجودبردارهمجمعیبین
)CDtest(پسرانCDمتغیرهایمدلمشخصشود.برایبررسیوابستگیمقطعیازآزمون
استفادهشد.دراینآزمونفرضصفرعدموابستگیمقطعیاست)Pesaran.2007(.برای
اطمینانازنبودضرایبرگرسیونكاذب،آزمونهایپایاییالزماستكهبرایاینمهمبا
توجهبهوابستگیمقطعیازآزمونریشهواحدپسران)CIPS test(استفادهشد.درصورتیكه
دادههایپانلیوابستگیمقطعیداشتهباشنداستفادهازآزمونهایریشهواحدپانلدیتامانند:
و بود گمراهكنندهایخواهد نتایج دارای فیشر3 و وچو2 لین لوین، وشین1؛ پسران ایم،
احتمالوقوعنتایجریشهواحدكاذبراافزایشمیدهد.درآزمونریشهواحدپسرانفرض
آزمون محاسبهشده مقدار اگر بنابراین متغیرهاست؛ ناپایایی یا و واحد ریشه بیانگر صفر

1. Im, Pesaran and Shin (IPS)
2. Levin, Lin and Chu (LLC)
3. Fisher
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بزرگترازمقداربحرانیآنباشدفرضیهصفرمبنیبرناپایاییمتغیردرسطحمعنیداری
موردنظرردمیشودومتغیرایستااست.

برایبررسیهمجمعیبینمتغیرهاباتوجهوابستگیمقطعی،ازآزمونهمجمعیپانل
وابستگی وجود صورت در همجمعی آزمون این شد. استفاده )2007( وسترلوند دیتای
همچنین و همجمعی رگرسیون شیب و مبدأ از عرض در ساختاری شكست مقطعی،
خودهمبستگیاجرایاخاللنتایجمعتبریارائهمیدهد.فرضصفراینآزموننبودرابطه
آزمون آمارههای برای محاسبهشده z آماره از فرضیهصفر، آزمون برای است. همجمعی
مقدار از بزرگتر محاسبهشده Z آماره درصورتیكه میشود. استفاده وسترلوند همجمعی
بحرانیآنباشدفرضیهصفرردخواهدشدومتغیرهایمدلدارایرابطههمجمعیخواهند
بود.دراینصورتبدوننگرانیازنتایجرگرسیونكاذبمیتواندمتغیرهایمدلرادر

سطحبرآوردكرد.
هم و مقطعی وابستگی برای هم وسترلوند همجمعی آزمون كه است ذكر به الزم 
ازروش باید اثباتوابستگیمقطعی قابلاستفادهاست.درصورت استقاللمقطعی برای

بوتاستراپوسترلونداستفادهشود)آدنایوهمكاران،2021(.
برایبرآوردمدلهایمطالعهبایدنسبتبهپانلدیتابودنویاپولد1بودنمدلتصمیمگیری
شود؛كهبرایاینتصمیمازآزمونFلیمراستفادهشد.فرضصفردراینآزمون،یكسان
بودنعرضازمبدأتماممقاطعویاپولدبودن)تجمیعی(وفرضمقابلعرضازمبدأهای
باید انتخابشود دادهها، بودن پانلدیتا است.درصورتیكه پانلدیتا یا مقاطع در متفاوت
نسبتبهاثراتتصادفیویاثابتتصمیمگیریشود.برایاینتصمیمگیریازآزمونهاسمن
استفادهشد.فرضصفردراینآزموناثراتتصادفیوفرضمقابلاثراتثابتاست.مدل
تأثیرمتغیرهایمستقلبرمتغیروابستهبرایكشورهایمختلفدر پانلدیتاامكانبررسی

1. pooled
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دادههایسریزمانیراامكانپذیرمیكند.درصورتیكهاستفادهازمدلرگرسیونیپانلدیتا
ناهمسانی برایوجود والد1 بایدآزمون نتایج، از اطمینان برای تأییدشود ثابت اثرات با
واریانس،آزمونولدریج2برایخودهمبستگیوآزمونوابستگیمقطعیپسرانبراینبود
وجود مطالعه مدلهای در اینكه به توجه با شود. بررسی اخالل اجزای مقطعی وابستگی
برایرفعموارد بنابراین تأییدشد ناهمسانیواریانس،خودهمبستگیووابستگیمقطعی

مذكورازروشخطاهایاستانداردتصحیحشدهپانلاستفادهشد.
ازدادههای نبودو انسان با ارتباطمستقیم مطالعهحاضربهصورتپرسشنامهایودر
ثانویهاستفادهشدلذانیازبهدریافتكداخالقنداشتاماتمامیمالحظاتاخالقیازجمله

شرطامانت،صداقتوعدمسرقتادبیرعایتشد.

یافته ها
براساسآمارتوصیفی،میانگینHDIبرایكلكشورهاینمونهدردوره2019-2000
كل برای IHDI میانگین بود. 0/73 + 0/04 با برابر ایران برای و 0/04± 0/70 با برابر
كشورهاینمونهبرابربا0/06±0/58وبرایایرانبرابربا0/56±0/08بود.ایرانبا0/78=
HDIدرسال2019دررتبه70دربینكشورهایجهانقرارداشتكهبااحتسابنابرابریها

مقدارشاخصIHDIبرابربا0/69شدكهبهرتبه73تنزلیافتكهاینتنزلدررتبهدر
سالقبلبیشتربود؛بهطوریكهدرسال2018رتبهایرانباHDI=0/79برابربا65بودكه
براساسIHDI=0/70بهرتبه70تنزلیافت؛اماروندHDIوIHDIدرطیسالهاهمواره

صعودیبودهاست.سایرآمارتوصیفیمتغیرهایمدلدرجدول)1(ارائهشد.

1. Wald Test
2. Wooldridge Test
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جدول )1( آمار توصیفی متغیرهای مدل
Max.Min.SDM

شاخصتوسعهانسانی0/790/570/040/70
شاخصتوسعهانسانیتعدیلیافتهبانابرابری0/720/410/060/58
نسبتوابستگیسنی85/9734/7610/4854/49
شاخصبروكراسی310/561/86

شاخصدموكراسی5/4311/333/65
حاصلضربمخارجسالمتعمومیوشاخصدموكراسی28/570/965/9710/27
6/370/541/112/70GDPمخارجسالمتعمومیبهصورتدرصدیاز
لگاریتمطبیعیتولیدناخالصداخلیسرانه9/907/990/379/20
لگاریتمطبیعیمجموعوارداتوصادراتبهتولیدناخالصداخلی5/343/090/404/25

برایبررسیوابستگیمقطعیازآزمونCDپسراناستفادهشد.دراینآزمونفرض
صفرعدموابستگیمقطعیاست)پسران،2007(.نتایجآزمونوابستگیمقطعیپسراندر
جدول)2(ارائهشد.طبقایننتایجمقدارامارهCDازمقادیربحرانیآنبزرگتربودوبا
احتمالكمتراز0/001فرضیهصفرمبنیبراستقاللمقطعیردشد.بنابراینمتغیرهایهر
دومدلوابستگیمقطعیداشتند.برایبررسیپایاییمتغیرهاباتوجهبهوابستگیمقطعی،
استفادهازآزمونهایریشهواحدپانلیمانند:ایم،پسرانوشین1؛لوین،لینوچو2وفیشر3
)CIPS(نتایجكاذبخواهدداشت.ازاینروازآزمونریشهواحدپسرانباوابستگیمقطعی
انسانی،شاخص ارائهشد.متغیرهایشاخصتوسعه نتایجدرجدول)2( استفادهشدكه
CIPSتوسعهانسانیتعدیلبانابرابریومخارجسالمتعمومیباتوجهبهاینكهمقدارآماره

1. Im, Pesaran and Shin (IPS)
2. Levin, Lin and Chu (LLC)
3. Fisher
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پایا نداشتندو بود،ریشهواحد پنجدرصد ازمقداربحرانیدرسطحمعنیداری بزرگتر
بودنداماسایرمتغیرهادرسطحدارایریشهواحدبودند.

CIPS جدول )2( نتایج آزمون وابستگی مقطعی پسران و آزمون ریشه واحد پسران

CIPS نتایج آزمون وابستگی نتایج آزمون ریشه واحد
مقطعی پسران

متغیرهاآماره pCDآماره CIPSمقدار بحرانی )5%(نتیجه
شاخصتوسعهانسانی2/120/0086/80-2/11-پایا

شاخصتوسعهانسانیتعدیل2/360/0074/25-2/11-پایا
بانابرابری

مخارج سالمت عمومی 2/280/0032/88-2/11-پایا
GDP به صورت درصدی از

لگاریتمطبیعیتولیدناخالص1/660/0066/77-2/11-ناپایا
داخلیسرانه

1/610/0011/76-2/11-ناپایا
لگاریتمطبیعیمجموعواردات
وصادراتبهتولیدناخالص

داخلی
نسبتوابستگیسنی1/690/0064/40-2/11-ناپایا

حاصلضربمخارجسالمت1/770/0017/30-2/11-ناپایا
عمومیوشاخصدموكراسی

شاخصبروكراسی2/111/960/0015/08-ناپایا
شاخصدموكراسی1/430/0018/14-2/11-ناپایا

هستند. متفاوتی انباشتگی هم درجات دارای مدل دو هر متغیرهای اینكه به توجه با
بنابراینبررسیهمجمعیبینمتغیرهایهردومدلبرایاطمینانازنبودنتایجرگرسیون
كاذبضروریاست.برایبررسیهمجمعیازآزمونهمجمعیوسترلونداستفادهشدكه
نتایجبرایمدل)1(درجدول)3(وبرایمدل)2(درجدول)4(ارائهشد.همانطوركه
بیانشدفرضصفردراینآزمونعدموجودرابطههمجمعیاست.طبقنتایججدول)3(،
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براساسمقداراحتمالمحاسبهشدهبرایآزمونهمجمعیوسترلوندبدونوابستگیمقطعی
نمیتواناظهارنظرقطعیداشتزیرانتایجزیاددقیقنیست؛اماباتوجهبهاینكهوابستگی
باروشبوتاستراپ آزمونهمجمعیوسترلوند نتایج از باید اثباتشد مقطعیدرمدل
استفادهكردكهنتایجدرآخرینستونجدول)3(ارائهشد.طبقایننتایج،فرضیهصفرمبنی
برعدموجودرابطههمجمعیدرمدلردشد.بنابراینبینمتغیرهایمدل)1(یكرابطه
همجمعیدربلندمدتوجودداشتوبدوننگرانیازكاذببودنتایجرگرسیونمیتوان
متغیرهایمدلرادرسطحبرآوردكرد.باتوجهبهنتایجآزمونهمجمعیوسترلوندباروش
بوتاستراپدرجدول)4(،رابطههمجمعیدرمدل)2(نیزتأییدشد.الزمبهذكراستكه
باتوجهبهبازهزمانیاینمدل،آزمونهمجمعیوسترلوندفقطبرای4متغیرقابلاجرابود.

جدول )3( نتایج آزمون هم جمعی وسترلوند مدل )1(
Robust احتمالpz آمارهمقدار آمارهآماره

0/170/09-1/32-3/06Gt

0/0291/008/45-3/56Ga

0/0591/006/38-7/47Pt

0/0371/006/96-2/05Pa

جدول )4( نتایج آزمون هم جمعی وسترلوند مدل )2(
Robust احتمالpz آمارهمقدار آمارهآماره

0/045<0/001-3/67-2/88Gt

0/181/007/60-0/85Ga

0/391/005/40-4/45Pt

0/0261/005/34-0/83Pa

برایبرآوردمدل)1(بااستفادهازروشحداقلمربعاتمعمولیبایدابتداپانلدیتایاپولد
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بودنمشخصشودوسپسنسبتبهاثراتثابتویاتصادفیتصمیمگیریشود.نتایجFلیمر
نشاندادكهمقدارآمارهFبرابربا110/17بودكهبااحتمالكمتراز0/001فرضیهصفرمبنی
پولدبودندادههاردشد.همچنیننتایجآزمونهاسمنبرایبررسیاثراتتصادفیویاثابت
نشاندادكهمقدارآمارهكایدوبرابربا27/82بود،بااحتمالكمتر0/001فرضیهصفرمبنیبر
اثراتتصادفیردشد؛بنابراینمدلپانلبااثراتثابتپذیرفتهشد.مدل)1(بهصورتپانلبا
اثراتثابتباروشحداقلمربعاتمعمولیبرآوردشد.برایخوبیبرازشمدل،آزمونوالد
برایوجودناهمسانیواریانس،آزمونولدریجبرایخودهمبستگیوآزمونوابستگیمقطعی
پسرانبرایاجزایاخاللبررسیشد.نتایجآزمونوالدنشاندادكهمقدارآمارهكایدوبرابربا
27989/96بودكهبااحتمالكمتراز0/001فرضیهصفرمبنیبرهمسانیواریانسهایمدلرد
شد.همچنینآزمونولدریجنشاندادكهمقدارآمارهFبرابربا138/23بودكهبااحتمالكمتر
از0/001حاكیازوجودخودهمبستگیدرمدلبود.نتایجآزمونوابستگیمقطعیپسراننیز
بیانگروابستگیمقطعیاجزایاخاللبود؛بنابراینبرایرفعمواردمذكور،مدلمجددباروش
خطاهایاستانداردتصحیحشدهپانل1برآوردشدومواردمطرحشدهبرطرفشد.نتایجتخمین
مدل)1(درجدول)5(ارائهشد.نتایجنشاندادكهمخارجسالمتعمومیبهصورتدرصدی
ازGDP،شاخصبازبودنتجاریدرسطحمعنیداری1%وGDPسرانه،نسبتوابستگی
سنیووضعیتدموكراسیدرسطحمعنیداریپنجدرصدبهلحاظآماریمعنیداربودندو
حاصلضربمخارجسالمتعمومیبهصورتدرصدیازGDPوشاخصدموكراسیبه
لحاظآماریمعنیدارنشد.باافزایشیكدرصددرمخارجسالمتعمومیبهصورتدرصدی
ازGDP،میزانHDI،0/26درصدافزایشیافتویكواحدافزایشدرلگاریتمGDPمیزان
HDIرابهاندازه9/02درصدافزایشداد.ضریببازبودنتجاریتأثیرمثبتبرمیزانHDI

داشتبهطوریكههرواحدافزایشدرنسبتمجموعوارداتبهصادراتبهGDPمنجربه

1. Panel-Corrected Standard Errors (PCSE)
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افزایشHDIبهمیزان0/08درصدشد.بهبودوضعیتدموكراسینیزتأثیرمثبتبرافزایش
HDIداشتبهطوریكهبهبودیكواحددروضعیتدموكراسیموجببهبودHDIبهمیزان

0/17درصدشد.

جدول )5( نتایج برآورد مدلها با روش خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل

مدل )2(، متغیر 
IHDI وابسته

مدل )1(، متغیر 
HDI وابسته

pضرایبpمتغیرهاضرایب
0/020/003420/080/00265GDPمخارجسالمتعمومیبهصورتدرصدیاز

لگاریتمطبیعیتولیدناخالصداخلیسرانه0/000/09026

لگاریتمطبیعیمجموعوارداتوصادراتبهتولید0/060/0008
ناخالصداخلی

نسبتوابستگیسنی0/00-0/00160
شاخصدموكراسی0/630/000920/040/00171

حاصلضربمخارجسالمتعمومیوشاخص0/000/001510/610/00018
دموكراسی

عرضازمبدأ0/000/554130/07-0/05133

برایبرآوردمدل)2(نیزآزمونهاسمنبرایبررسیاثراتتصادفیویاثابتانجام
شدكهمقدارآمارهكایدوبرابربا42/29بودوبااحتمالكمتر0/001فرضیهصفرمبنی
بااثراتثابتبرآوردشد. بنابراینمدل)2(نیزبهصورتپانل براثراتتصادفیردشد؛
نتایجآزمونوالدنشاندادكهمقدارآمارهكایدوبرابربا5456/15بودكهبااحتمالكمتر
از0/001فرضیهصفرمبنیبرهمسانیواریانسهایمدلردشد.همچنینآزمونولدریج
نشاندادكهمقدارآمارهFبرابربا151/11بودكهبااحتمالكمتراز0/001حاكیازوجود
با ناهمسانی،مدلمجدد برایرفعخودهمبستگیو بنابراین بود. خودهمبستگیدرمدل



      32      32

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، پاییز 1400، شماره 82

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Autumn 2021, No 82

      32

روشخطاهایاستانداردتصحیحشدهپانلبرآوردونتایجدرجدول)5(ارائهشد.طبق
نتایججدول)5(مخارجسالمتعمومیبهصورتدرصدیازGDPوحاصلضربمخارج
سالمتعمومیبهصورتدرصدیازGDPوشاخصدموكراسیبهلحاظآماریدرسطح
پنجدرصدمعنیداربودندوارتباطمستقیمباIHDIداشتند.بهطوریكهافزایشیكدرصد
درنسبتمخارجسالمتعمومیبهGDPمنجربهافزایشIHDIبهمیزان0/34درصدشد.
GDPوشاخصدموكراسی، به افزایشحاصلضربمخارجسالمتعمومی با همچنین
IHDI،0/15درصدافزایشیافت.شاخصدموكراسیبهلحاظآماریدرمدلمعنیدارنشد

ودرنتیجهنتایجقابلتفسیرنبود.

بحث
اجتماعی رفاه بر دموكراسی وضعیت و عمومی سالمت مخارج تأثیر مطالعه این در
دركشورهایباشاخصتوسعهانسانیباالموردبررسیقرارگرفتكهبرایاینهدفاز
روشپانلدیتابابرآوردگرخطاهایاستانداردتصحیحشدهپانلاستفادهشد.برایمتغیررفاه
اجتماعیازشاخصهایHDIوIHDIاستفادهشد.میانگینHDIایرانطیدوره-2019
2000ازمیانگینسایركشورهاینمونهباHDIباال،بیشتربودامامیانگینIHDIایراناز
ایرانوضعیتبهتریدرحوزههایسالمت، همانكشورهاكمتربودكهنشانداداگرچه
آموزشوتولیدنسبتبهسایركشورهاباHDIباالداردامابالحاظنابرابریدراینحوزهها،
وضعیتایراننسبتبهسایركشورهاتنزلمییابد.بنابرایننابرابریدرابعادتوسعهانسانی
درایراننسبتبهسایركشورهایباHDIباال،بیشتراست.مطالعاتپیشیننیزنابرابریدر
حوزهسالمترابیانكردند)هنرمندوهمكاران،2017(.نتایجنشاندادكهافزایشمخارج
سالمتعمومیبهصورتدرصدیازGDPتأثیرمثبتبرافزایشHDIوIHDIداشتكه
منطبقبامبانینظریومطالعاتپیشینبود؛همچنینمطالعاتپیشیننشاندادندكهافزایش
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نینو-زارازوا و هایل دارد. انسانی توسعه افزایش بر مثبت تأثیر GDP به مخارجسالمت
HDIتأثیرمثبتبهمیزان0/033برGDP2018(نشاندادندكهافزایشمخارجاجتماعیبه(
و0/015برIHDIدارندهمچنینمخارجسالمتبهGDPنیزتأثیریبهمیزان0/003بر
GDPدارد.گبرگزیابهرونینو-زارازوا)2014(نشاندادندكهتأثیرمخارجاجتماعیبهIHDI

برIHDIبهمیزان0/009است.بختیاریوهمكاران)2015(نشاندادندكهافزایشمخارج
سالمتعمومیبهGDPبهمیزان0/68درصددركشورهایتوسعهیافتهو7/31درصددر
كشورهایدرحالتوسعهبرHDIتأثیرداشتوبارونیوهمكاران)2015(نیزبیانكردند
كهمخارجسالمتكل،دولتیوخصوصیتأثیرمثبتبرشاخصتوسعهانسانیدارندواین
تأثیردركشورهایباسطحدرآمدپایینبیشتراست؛همچنینصنعتگرانوهمكاران)2019(
نیزبرایایراننشاندادندكهمخارجدولتدرآموزشوسالمتتأثیرمثبتبرشاخص

توسعهانسانیدرایراندارد.
كشورهاییكهHDIباالتریدارنددرصدبیشتریازسرانهتولیدناخالصداخلیخودرا
برایمراقبتهایسالمتهزینهمیكنندووضعیتسالمتبهتریدارندنسبتبهكشورهایی
كههزینهكمتریبرایمراقبتهایبهداشتیدارند)نوهووهمكاران،2018(.طبقمبانینظری
افزایشمخارجسالمتمنجربهبهبودوضعیتسالمتوبهبودوضعیتسالمتازطریق
افزایشكاراییافرادمنجربهبهبودتوسعهانسانیمیشود.همچنینافزایشمخارجسالمت
عمومیازطریقافزایشسرمایهگذاریهایزیرساختدرحوزهسالمتوآموزشمیتواند
نظریه بر سالمت وضعیت بر سالمت مخارج تأثیر شود. HDI وضعیت بهبود به منجر
گروسمناستواراست.گروسمنبیانمیكندكهباافزایشسن،موجودیسالمتهرفرد
كاهشمییابدولیباسرمایهگذاریدرسالمتومراقبتهایدرمانیافزایشخواهدیافت
)شهركیوقادری،2019(.درسالهایاخیرنیزدولتهاسهمبیشتریازبودجهملیراصرف
مخارجعمومیسالمتكردندتابتوانندهزینههایسالمتافرادجامعهوپرداختازجیب
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راكاهشدهند)سودانگوهمكاران،2015(ووضعیتسالمتورفاهجامعهرابهبود
بهینه تولید بازارسالمتوجوددارد؛ برایمداخلهدولتدر بهطوركلیسهدلیل بخشند.
كاالهاوخدماتعمومی،كاهشنابرابریدرآمدیواعطاییارانهسالمتبهافرادنیازمند
ویاخریدبیمهسالمتبرایآنهاكهسرمایهگذاریدولتهادرهركدامازاینمواردمیتواند
وضعیتسالمترابهبودبخشد.همچنینبخشسالمتبابیماریهایجدیدوناشناختهنیز
روبهرواستكهكشفودرمانآنهانیازمندفناوریهایجدیدوگرانقیمتاست.ازاینرو
سرمایهگذاریدولتهادربخشهایزیرساختیسالمت،بهبودوارتقاءفناوریهایحوزهسالمت
منجربهبهبودوضعیتسالمتورفاهجامعهخواهدشد)شهركیوقادری،2019(؛البته

تخصیصبهینهواثربخشیاینمخارجنیزبسیارمهماست.
IHDI و HDI افزایش بر مثبت تأثیر دموكراسی وضعیت ارتقای مطالعه، نتایج طبق
داشت.نتایجاینمطالعههمراستابامطالعاتیاستكهبیانكردندعواملوكیفیتنهادی
عاملمهمدروضعیترفاهوسالمتجامعهاست.هایلونینو-زارازا)2018(وگبرگزیابهر
افزایش بهبودوضعیتدموكراسیمیتواندموجب نینو-زارازوا)2014(نشاندادندكه و
IHDIشود.برایبررسیصحتنتایجنیزازشاخصهایمختلفیبرایوضعیتدموكراسی

استفادهكردندكههمهشاخصهانتایجراتأییدكردند.بوسماوهمكاران)2016(نیزبرای
وضعیتدموكراسیازشاخصخانهآزادی1استفادهكردندكهمیانگیندوشاخصحقوق
سیاسیوآزادیهایمدنیاستوبیانكردندهرچهكیفیتنهادیبیشترباشد،امیدبهزندگی
بیشترووضعیتسالمتبهتراست.كیفیتنهادهانقشمؤثریبربهبودوضعیتسالمت
نهادهای همچنین )2016 همكاران، و )بوسما دارند عمومی بودجه تخصیص طریق از
دموكراتیكتأثیرمعنیداریبرآزادیهایسیاسیوبیاندارند)هایلونینو-زارازا،2018(
كهمنجربهبهبودوضعیترفاهاجتماعیمیشود.سرمایهگذاریدركاالهایعمومیكهبه

1. Freedom House
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علتشكستبازارتوسطبخشخصوصیقابلانجامنیستازطریقبهبودكیفیتنهادها
بهخصوصدولتهاووضعیتدموكراسیقابلانجاماست)بوسماوهمكاران،2016؛كافمن
وهمكاران،2004(.وجوددولتومخارجآنبرایبهبودتوسعهانسانیورفاهاجتماعیبه
خاطروجودشكستبازاروتأمیننشدنبعضیازكاالهاوخدماتسالمتتوسطبخش
خصوصی،نهتنهاالزماستبلكهكیفیتمدیریتدولتبهعنوانعاملنهادیكهباحكمرانی

خوب1شناختهمیشودنیزبسیارتأثیرگذاراست.
بدونشك،بسیاریازهزینههایدولتكهدرراستایبهبودامورانجاممیگیرد،درنتیجه
وجودرشوه،فساداداریوعدمنظارت،تأثیرگذاریخودراازدستمیدهد)كالمپو
دیهان،2013(.فراگوهمكاران)2013(بیانكردندكهحكمرانیخوبدركشورهایبا

درآمدپایینومتوسطمنجربهبهبودوضعیتسالمتشدهاست.
برایبررسیكاراییمخارجسالمتبررفاهاجتماعیازطریقبهبوددموكراسیدراین
نتایج شد. استفاده دموكراسی وشاخص عمومی مخارجسالمت ازحاصلضرب مطالعه
نشاندادكهدریكسطحثابتازمخارجسالمتعمومی،درصورتیكهوضعیتدموكراسی
بهترشود،وضعیتشاخصIHDIبهترمیشود.بهعبارتدیگرمیتوانبیانكردكهكارایی
مخارجسالمتعمومیبروضعیتتوسعهانسانیورفاهاجتماعیازطریقبهبودوضعیت
و بیشتر سیاسی آزادیهای با كه است این اساسی فرض بود. خواهد بیشتر دموكراسی،
وجودراهكارهاییبرایآزادیبیان،چانهزنیبینگروههایاقتصادی-اجتماعیوسیاسی
منجربهتخصیصبهترمنابعمیشود؛بنابراینبافرضثباتسایرشرایط،دركشورهایبا
باالترمخارجسالمتعمومیبسیار باوضعیتدموكراسی نهادهایدموكراتیكقویترو

كاراترخواهدبود)هایلونینو-زارازا،2018(.بهعبارتدیگرتأثیرمخارجسالمتعمومی
نهادیواجتماعیدرتخصیصمنابع بهكاراییعوامل انسانیورفاهاجتماعی برتوسعه

1. Good Governance



      36      36

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، پاییز 1400، شماره 82

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Autumn 2021, No 82

      36

سالمتمرتبطاست.بوسماوهمكاران)2016(برایكیفیتنهادیازشاخصخانهآزادی
استفادهوبیانكردندهرچهكیفیتنهادیبهترباشداثربخشیمخارجسالمتبروضعیت
سالمتبیشتراست.هایلونینو-زارازا)2018(نشاندادندكهحاصلضربمخارجسالمت
عمومیبهصورتدرصدیازGDPوشاخصدموكراسیبهلحاظآماریمعنیدارنیستو
نمیتواننتیجهقطعیبیانكرد.بعضیازمطالعاتنیزبیانكردندكهكاراییمخارجسالمت
فراگوهمكاران دارد. باوضعیتحكمرانیخوب ارتباطمستقیمی بروضعیتسالمت
تأثیرمخارجسالمتعمومیشده افزایش باعث بیانكردندكهحكمرانیخوب )2013(
كارایی بودنشاخصهایحكمرانی پایین بهعبارتدیگرمخارجعمومیدرصورت است.
الزمرانخواهندداشت.راجكومارواسواروپ)2008(نیزنشاندادندكهافزایشهزینههای
عمومیدرزمینهسالمتوآموزشمنجربهبهبودوضعیتآموزشوسالمتدركشورهایی
خواهدشدكهحكمرانیخوبدارندوالزارواوموسكا)2008(برای112كشورباسطوح
درآمدیمختلفنشاندادندكهكشورهاییكهسطحدرآمدباالییداشتند،كاراییدولتتأثیر

مثبتبرافزایشامیدبهزندگیداشتهاست.
نتایجنشاندادكهافزایشلگاریتمGDPمنجربهافزایشHDIوIHDIدركشورهای
باتوسعهانسانیباالمیشود.ایننتیجههمراستابامطالعاتپیشیناست.هایلونینو-زارازا
)2018(وگبرگزیابهرونینو-زارازوا)2014(بیانكردندكهدركشورهایبادرآمدمتوسط
وپایینلگاریتمGDPتأثیرمثبتبرHDIوIHDIدارد.بختیاریوهمكاران)2015(بیان
بهتوسعه منجر توسعهیافته افزایشدرآمدسرانهدركشورهایدرحالتوسعهو كردندكه
ورفاهشدهاست.GDPودرآمدیككشورعاملمهمدربهبودوضعیتسالمتورفاه
جامعهاست.تولیدودرآمدسرانهباالتر،ارتقاءتوسعهانسانیراازطریقبهبودوضعیت
زندگیشاملدسترسیبهآبآشامیدنی،مراقبتهایسالمتوتغذیهمناسبموجبمیشود.
همچنیندرآمدسرانهباالترقدرتخریدبیشتروسطحآموزشباالترراایجادمیكندكه
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میتواندبهطورمستقیمكمیتوكیفیتمراقبتهایبهداشتیوتوسعهانسانیرابهبودبخشد
)عسكریوبادپا،2015؛شهركیوقادری،a2020(.الزمبهذكراستكهافزایشرشد
GDPاقتصادیلزومًامنجربهافزایشتوسعهورفاهنمیشود؛بایدتوجهداشتكهنرخرشد
كه باشند موضوع این توضیحدهنده نمیتوانند بهتنهایی سرانه درآمد ترتیب، همین به و
چگونهمنافعایجادشدهازرشداقتصادیبلندمدتدربینبخشهایمختلفجامعهتوزیع
خواهندشدوتوسعهورفاهجامعهراتحتتأثیرقرارخواهندداد؛درنتیجهچنانچهدرفرآیند
باشد، بیشتر برنامهریزان،صرفًادستیابیبهرشد تأكیدسیاستگذارانو اقتصادیكشور
ضرورتًاتوانمندیهایهریكازبخشهاموردتوجهقرارنخواهدگرفتولذادولتهاعالوهبه
رشد،بایدتوسعهاقتصادیواجتماعیرانیزمدنظرقراردهندكهنتیجهآنبهبودشاخصهای
توسعهورفاهدرجامعهاست)بختیاریوهمكاران،2015(.نویسندگاندراینمطالعهبا
بعضیمحدودیتهامواجهبودندازجملهبعضیازكشورهایباشاخصتوسعهانسانیباال
كهاطالعاتمتغیرهایمدلبرایآنهاموجودنبودازمطالعهحذفشدندوهمچنینبعضی
ازمتغیرهایتأثیرگذاربروضعیترفاهاجتماعیمانندبروكراسیبهلحاظآماریدرمدل
معنیدارنبودندوازمدلحذفشدند.بازهزمانیمتغیرهایمطالعهنیزمحدودبهسالهایی

شدكهدادههایمربوطهبرایهمهمتغیرهاوجودداشت.

نتیجه گیری
اینمطالعهباهدفبررسیتأثیرمخارجسالمتعمومیوكیفیتدموكراسیبررفاه
اجتماعیدركشورهایباشاخصتوسعهانسانیباالموردبررسیقرارگرفت.نتایجنشان
دادكهاگرچهایرانوضعیتبهتریدرحوزههایسالمت،آموزشوتولیدنسبتبهسایر
به نسبت ایران اینحوزهها،وضعیت در نابرابری لحاظ با اما دارد باال HDI با كشورها
سایركشورهاتنزلمییابد.بنابرایننابرابریدرابعادتوسعهانسانیدرایراننسبتبهسایر
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كشورهایباHDIباال،بیشتراستكهنیازمندسیاستگذاریوبرنامهریزیبرایازبینبردن
نتایجنشاندادكهافزایش نابرابریدربخشهایسالمت،آموزشوتولیداست.همچنین
مخارجسالمتعمومیبهصورتدرصدیازGDPتأثیرمثبتبرافزایششاخصهایتوسعه
انسانیدارد.باتوجهبهتأثیریكهمخارجسالمتعمومیازطریقبهبودوضعیتسالمتو
كاراییافرادوهمچنینافزایشسرمایهگذاریهابربهبودتوسعهانسانیورفاهاجتماعیدارند
لذاسیاستهایافزایشمخارجسالمتعمومیدرراستایسرمایهگذاریبیشتردرزیرساختها
وافزایشسطحخدماتسالمتدرمناطقمختلفبرایازبینبردننابرابری،بهبودوارتقاء

فناوریهایحوزهسالمتكهبهمخارجعمومیوابستهاست،پیشنهادمیشود.
وجود داشت. توسعه شاخصهای افزایش بر مثبت تأثیر دموكراسی وضعیت ارتقای
وجودشكست خاطر به اجتماعی رفاه و انسانی توسعه بهبود برای آن مخارج و دولت
بازاروتأمیننشدنبعضیازكاالهاوخدماتسالمتتوسطبخشخصوصی،نهتنهاالزم
استبلكهكیفیتمدیریتدولتوپاسخگوییبهمردمبهعنوانشاخصیازدموكراسینیز
ازمخارجسالمت ثابت دادكهدریكسطح نشان نتایج تأثیرگذاراست.همچنین بسیار
عمومی،درصورتیكهوضعیتدموكراسیبهترشود،وضعیتشاخصتوسعهانسانیتعدیل
بانابرابریبهترمیشود.بهعبارتدیگرمیتوانبیانكردكهكاراییمخارجسالمتعمومی
بروضعیتتوسعهانسانیورفاهاجتماعیازطریقبهبودوضعیتدموكراسی،بیشترخواهد
بودودركشورهایبانهادهایدموكراتیكقویتروباوضعیتدموكراسیباالتر،مخارج
سالمتعمومیبسیاركاراترخواهدبود.بنابراینافزایششفافیتوپاسخگوییدولتبه
مردمبرایافزایشرفاهاجتماعیوكاراییبیشترمخارجسالمتپیشنهادمیشود.افزایش
تولیدناخالصداخلیاگرچهتأثیرمثبتبررفاهاجتماعیداشتامابایدتوجهكردكهاگر
سیاستگذارانوبرنامهریزان،فقطهدفرشداقتصادیباالتررادنبالكنند،ممكناست
توسعهو باید اقتصادی، بهرشد دولتهاعالوه لذا درجامعهشود. بیشتر نابرابری موجب
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برابریهایاقتصادیواجتماعیرانیزمدنظرقراردهندكهمنجربهبهبودشاخصهایتوسعه
ورفاهدرجامعهشود.
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