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مقدمه :مخارج سالمت عمومی یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت
سالمت است .با توجه به اهمیت وضعیت سالمت در ارتقای شاخصهای
توسعه انسانی و بهتبع آن افزایش رفاه اجتماعی و همچنین تأثیر عوامل نهادی
و اجتماعی بر وضعیت رفاه اجتماعی ،هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر
مخارج سالمت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی در کشورهای
با شاخص توسعه انسانی باال بود.
روش :مطالعه توصیفی -تحلیلی و کاربردی حاضر با روش رگرسیون پانلدیتا
و برآوردگر خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل برای سالهای 2019-2000
در سال  1399انجام شد .جامعه آماری شامل  39کشور با شاخص توسعه
انسانی باال بود و دادههای سری زمانی ساالنه از پایگاه دادهای بانک جهانی،
راهنمای بینالمللی ریسک کشوری و سازمان ملل متحد استخراج شدند .مدل
و آزمونهای موردنیاز تحقیق در نرمافزار  Stata 16برآورد شدند.
یافتهها :میانگین شاخص توسعه انسانی برای کل کشورهای نمونه طی
دوره برابر با  0/07 ±0/04و برای ایران برابر با 0/73 + 0/04بود و میانگین
شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری برای کل کشورهای نمونه
برابر با  0/85±0/60و برای ایران برابر با  0/56 ±0/08بود .متغیرهای
مخارج سالمت عمومی به  ، GDPلگاریتم  ،GDPباز بودن تجاری و شاخص
دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت  0/08 ،9/02 ،0/26و  0/17درصد بر
شاخص توسعه انسانی داشتند ،همچنین متغیرهای مخارج سالمت عمومی به
 ،GDPشاخص دموکراسی و حاصلضرب مخارج سالمت عمومی به GDP
و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت    0/09 ،0/34و  0/15درصد بر
شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری داشتند.
بحث :نابرابری در ابعاد توسعه انسانی در ایران نسبت به سایر کشورهای
با شاخص توسعه انسانی باال ،بیشتر بود و مخارج سالمت عمومی و کیفیت
دموکراسی تاثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشتند .همچنین بهبود کیفیت دموکراسی
موجب افزایش کارایی مخارج سالمت عمومی بر وضعیت رفاه اجتماعی شد؛
لذا سیاستهای افزایش مخارج سالمت عمومی در راستای سرمایهگذاری بیشتر در
زیرساختها و افزایش سطح خدمات سالمت در مناطق مختلف جهت از بین بردن
نابرابری ،بهبود و ارتقاء فنّاوریهای حوزه سالمت که به مخارج عمومی وابسته
است ،پیشنهاد میشود .همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم
برای افزایش رفاه اجتماعی و کارایی بیشتر مخارج سالمت پیشنهاد میشود.
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Introduction: Considering the importance of health status in

promoting human development indicators and consequently
increasing social welfare, as well as the impact of institutional 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 Errors (PCSE) estimator for the years 2000-2019 in 2021. The
statistical population comprised 39 countries with a high human development index, and the annual time series data were
extracted from the databases of the World Bank, the International Country Risk Guide and the United Nations. The models 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-adjusted 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 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 expenditures 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 Inequality-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.
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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 institutional 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 20002019 in 2021. The statistical population comprised 39 countries with a high human
development index. Per capita public health expenditures, GDP per capita, openness index, age dependency ratio of World Bank databases (world bank, 2021), democracy indicators from The International Country Risk Guide (ICRG, 2021) and
HDI and IHDI data were extracted from the United Nations Database (United Nations 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 geometric 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 determined. The CD test of Pesaran (Pesaran, 2007) was used to check the crosssectional dependence. In this test, the null hypothesis is no cross-sectional dependence (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 during 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-sectional 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 variables 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) estimator
Model (1), HDI: dependent variable

Variables
Public health expenditures to
GDP
GDP per capita (natural
logarithm)
Openness
Age dependency ratio
Democracy Index
The multiply of public health
expenditures and democracy
index
Constant

Coefficients
0.00265

p value
08.0

0.09026

0.00

0.0008
0.001600.00171
0.00018

0.06
0.00
0.04
0.61

Model (2), IHDI: dependent variable

Coefficients
00342.0

p value
02.0

0.05133-

0.07

0.00092
0.00151

0.55413

0.63

0.00
0.00

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 expenditures 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 countries with high human development index, and public health expenditures and the
quality of democracy had a positive effect on social welfare. Improving the quality 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
وضعیت رفاه یکی از عوامل ایجاد تمایز میان کشورها به شمار میآید .رفاه اجتماعی
به هدف بنیادین برنامههای توسعه در جوامع مختلف بدل شده است؛ هدفی که بدون آن،
توسعه در ابعاد گوناگون خود با شکست مواجه خواهد شد .سیاستگذاری رفاه اجتماعی
بهعنوان شکلی از عدالت اجتماعی ازجمله سازوکارهای ارتقای توسعه اجتماعی است .از
منظری دیگر ،اهمیت رفاه اجتماعی تا حدی است که آن را نه هدف توسـعه بلکه خود
توسعه دانستهاند (شاهآبادی و ارغند .)2019 ،تا قبل از دهه  1970رفاه برحسب درآمد سرانه
با این پیشفرض که با باال رفتن درآمد سرانه ،وضع مردم در تمام جوانب بهبود خواهد
یافت ،ارزیابی میشد .با چنین تعریفی از شاخص رفاه ،رشد اقتصادی بهعنوان محور اساسی
توسعه و رفاه جامعه ،در نظر گرفته میشد اما عوامل مختلفی را که منجر به ایجاد تفاوت در
فرصتهای واقعی افراد میشد را نادیده میگرفت (بختیاری و همکاران )2015 ،با رفع این
نواقص سازمان ملل معیاری با عنوان شاخص توسعه انسانی ))HDI 1را برای اندازهگیری رفاه
مطرح کرد (سازمان ملل متحد.)2021 ،
شاخص توسعه انسانی سه بعد کلی ،طول عمر توأم با سالمتی ،دانش و استاندارهای
زندگی دارد و بر اساس میانگین هندسی سه شاخص امید به زندگی ،آموزش (ابعاد اجتماعی)
و درآمد ناخالص ملی (بعد اقتصادی) ،ساالنه توسط بانک جهانی محاسبه و کشورها بر
اساس آن رتبهبندی میشوند .مقدار این شاخص بین صفر و یک است و هرقدر به سمت
یک میل پیدا کند ،بیانگر توسعهیافتگی نیروی انسانی یک کشور است .وجود نابرابری در
هریک از ابعاد  HDIمیتواند منجر به نتایج گمراهکنندهای از وضعیت توسعه انسانی شود
(هایل و نینو-زارازا )2018 ،2بهگونهای که دو کشور ممکن است  HDIیکسانی داشته باشند
)1. Human Development Index (HDI
2. Haile and Niño-Zarazúa

15
      15

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال بیست و یکم ،پاییز  ،1400شماره 82
Social Welfare Quarterly, Vol 21, Autumn 2021, No 82

اما به لحاظ نابرابری در آموزش ،سالمت و درآمد اختالف معنیداری با یکدیگر داشته باشند.
بهعبارتدیگر لحاظنکردن نابرابرها در ابعاد مختلف  HDIمیتواند یک نقطهضعف برای
 HDIقلمداد شود (هادیان و همکاران .)2020 ،با لحاظکردن نابرابری به هریک از ابعاد ،HDI
در سال  2010شاخص توسعه انسانی تعدیلیافته بر اساس نابرابری )IHDI( 1برای اولین
بار در گزارش برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد مورداستفاده قرار گرفت (هادیان و
همکاران .)2020 ،این شاخص بهعنوان میانگین هندسی هر یک از شاخصهای  HDIاست که
بر اساس نابرابری تعدیلیافتهاند و عددی بین صفر و یک است (سازمان ملل متحد.)2021 ،
طبق مبانی نظری رشد اقتصادی ،سرمایه انسانی یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی
است (رومر )2005 ،2و سالمت یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه انسانی است؛ بهطوریکه
گروسمن ( )1972بیان میکند که کیفیت سالمت بهطور قابلتوجهی سرمایه انسانی را از
طریق زمان کار بیشتر و بهرهوری حاصل از آن ،ارتقا میدهد .بنابراین سالمتی افراد از طریق
بهبود سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی تأثیرگذار است (شهرکی و قادری،
)2019؛ همچنین سالمتی نهتنها تولید و مصرف افراد را در کوتاهمدت ،بلکه سرمایهگذاری
را نیز در بلندمدت بهبود میبخشد (عسگری و بادپا)2015 ،؛ که از این طریق نیز منجر به
رفاه اجتماعی میشود .از طرفی افزایش سرمایهگذاری در سالمت و آموزش نیز موجب
افزایش سرمایه انسانی میشود؛ بدین ترتیب که سرمایهگذاری هرچه بیشتر از طریق مخارج
سالمت و آموزش موجب افزایش هرچه بیشتر بهرهوری و توانایی افراد در جامعه میشود که
درنهایت این عوامل از طریق بهبود سرمایه انسانی ،موجبات رشد و افزایش شاخص توسعه
انسانی در جوامع را فراهم میآورند (بارونی و همکاران .)2015 ،اهمیت سرمایهگذاری در
سالمت از طریق مخارج سالمت عمومی در افزایش زیرساختهای سالمت و دسترسی عموم
)1. Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI
2. Romer
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مردم به خدمات و مراقبتهای پزشکی مشخص میشود .همچنین بهبود و ارتقاء فناوریهای
حوزه سالمت و آموزش نیروهای متخصص نیز به مخارج عمومی وابسته است (شهرکی،
 .)2019بنابراین مخارج سالمت بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر سالمت و شاخص توسعه
انسانی ،نقش مهمی ایفا میکند و بررسی تأثیر آن بر توسعه انسانی و رفاه اجتماعی بسیار
بااهمیت و ضروری است.
افزایش مخارج سالمت اگرچه باعث ارتقای سالمت عمومی جامعه شده و از طریق
انباشت سرمایه سالمت و تأثیر آن بر سرمایه انسانی ،بر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مؤثر
است (پاکدامن و همکاران)2019 ،؛ اما افزایش مخارج سالمت عمومی تأثیرات متفاوتی
دارد .ازیکطرف باعث افزایش کسری بودجه دولتها میشود و از طرف دیگر باعث کاهش
هزینههای کمرشکن سالمت میشود که موجب بهبود وضعیت سالمت جامعه ،افزایش
سرمایه انسانی و نهایت ًا رشد اقتصادی و رفاه میشود (هماییراد و همکاران2013 ،؛ شهرکی
و قادری .)2019 ،حتی بعضی مطالعات بیان کردند که تأثیر مخارج سالمت عمومی بر بهبود
وضعیت سالمت بیشتر از مخارج سالمت خصوصی است (عسگری و بادپا2015 ،؛ نووینون

1

و همکاران)2012 ،؛ عالوه بر این وجود مطالعات مختلف درزمینه مخارج سالمت عمومی و
خصوصی نشاندهنده تفاوت در روند و سرعت رشد مخارج سالمت در کشورها با سطوح
متفاوت توسعه است که ضرورت هر چه بیشتر بررسی مخارج سالمت بر رفاه اجتماعی را
آشکار میکند (بارونی و همکاران2015 ،؛ شهرکی و قادری.)b 2020 ،
عوامل نهادی و اجتماعی نیز از دیگر عواملی هستند که میتوانند هم بهصورت مستقیم
و هم بهصورت غیرمستقیم از طریق افزایش کارایی مخارج سالمت منجر به بهبود وضعیت
سالمت و رفاه شوند؛ بهطوریکه حکمرانی خوب منجر به کاهش مرگومیر کودکان و بهبود
1. Novignon
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وضعیت سالمت شده است (بیادجیلیگن 1و همکاران2019 ،؛ فراگ 2و همکاران2013 ،؛
الزاروا و موسکا2008 ،3؛ راجکومار و سواروپ )2008 ،4و عوامل اجتماعی مانند دموکراسی
و بوروکراسی نیز تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشتند (بوسما 5و همکاران2016 ،؛ هایل
و نینو-زارازا .)2018 ،دولتهایی که دچار بحران مشروعیت هستند نیروی کار ناکارآمد و
بازارهای مالی ضعیف دارند که این شرایط ظرفیت دولت را برای جبران نتایج منفی اقتصاد
کاهش میدهد و منجر به ناکارایی اقتصاد و کاهش رفاه جامعه میشود (وود و گاف.)2006 ،
همچنین ظرفیت نهادی ناکافی و ناکارآمد و شکست بازار 6ازجمله عوامل مؤثر بر ارتباط بین
مخارج سالمت و بهبود وضعیت سالمت و رفاه جامعه است (فیلمر 7و همکاران.)2000 ،
با توجه به تعاریف مختلف از رفاه در مطالعات مانند بهبود وضعیت سالمت ،کاهش
مرگومیر کودکان و افزایش توسعه انسانی ،مطالعات درزمینه تأثیر مخارج سالمت و
دموکراسی بر وضعیت رفاه را میتوان به گروههای زیر دستهبندی کرد .گروه اول؛ مطالعاتی
که تأثیر مخارج سالمت را بر وضعیت سالمت بررسی کردند .در این مطالعات برای بهبود
وضعیت سالمت از شاخص امید به زندگی ،کاهش مرگومیر کودکان و نوزادان استفاده شده
است .رحمان و همکاران )2018( 8برای کشورهای  ،ASEANآکینلو و سولوال )2019( 9برای
کشورهای آفریقایی ،کورتیس 10و همکاران ( )2019برای ایاالتمتحده امریکا ،عسکری و
بادپا ( )2015و رضاپور و همکاران ( )2019برای ایران و نووینون و همکاران ( )2012برای
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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کشورهای افریقای جنوبی نشان دادند که افزایش مخارج سالمت عمومی منجر به بهبود
وضعیت سالمت شده است .گروه دوم؛ مطالعاتی که بیان کردند عوامل نهادی و اجتماعی
منجر به بهبود وضعیت سالمت و رفاه اجتماعی میشوند (بوسما و همکاران2016 ،؛ شاهآبادی
و ارغند2019 ،؛ فراگ و همکاران2013 ،؛ الزاروا و موستا2008 ،؛ راجکومار و سواروپ،
 .)2008این مطالعات نشان دادند که بیاثر بودن هزینههای اجتماعی بر توسعه انسانی و رفاه
به حاکمیت ضعیف و ناکارآمدی نهادی در ارتباط است .کافمن 1و همکاران ( )2004نشان
دادند که حکمرانی خوب منجر به کاهش مرگومیر کودکان میشود .راجکومار و سواروپ
( )2008نشان دادند که افزایش هزینههای عمومی درزمینه سالمت و آموزش منجر به بهبود
وضعیت آموزش و سالمت در کشورهایی خواهد شد که حکمرانی خوب دارند .فراگ و
همکاران ( )2013نیز نشان دادند که مخارج عمومی و حکمرانی خوب در کشورهای با درآمد
پایین و متوسط باعث بهبود وضعیت سالمت و افزایش تأثیر مخارج سالمت عمومی شده
است .شاهآبادی و ارغند ( )2019نیز برای کشورهای درحالتوسعه بیان کردند که حکمرانی
خوب و سرمایه انسانی تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی دارند .گروه سوم؛ نیز تأثیر مخارج
سالمت را بر شاخصهای توسعه انسانی بررسی کردند .رزمی و محمدی ( )2012برای ایران
نشان دادند که بین مخارج سالمت و شاخص توسعه انسانی ارتباط مثبت وجود دارد .بارونی
و همکاران ( )2015با استفاده از روش پانلدیتا برای کشورهای با سطوح درآمدی مختلف
بیان کردند که مخارج سالمت کل ،دولتی و خصوصی تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی
دارند و این تأثیر در کشورهای با سطح درآمد پایین بیشتر است .بختیاری و همکاران ()2015
با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی ،به بررسی و مقایسه تأثیر اجزای مخارج دولت بر
مؤلفههای توسعه و رفاه در کشورهای منتخب توسعهیافته و درحالتوسعه در دوره زمانی
 2010-2006پرداختند و نشان دادند که فقط مخارج امور اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری
1. Kaufmann
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بر رفاه دارد .صنعتگران و همکاران ( )2019نیز برای ایران نشان دادند که هزینههای دولت
در آموزش و سالمت تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی در ایران دارد .گمانی 1و همکاران
( )2005برای  104کشور با درآمد متوسط و پایین در دوره  2000-1980نشان دادند که
افزایش کمکهای مالی و مخارج نظامی دولت باعث بهبود شاخص رفاه ( )HDIشده است.
گبرگزیابهر و نینو-زارازوا )2014( 2با آمار  55کشور درحالتوسعه در دوره 1990-2009
به روش دادههای پانلی نشان دادند که مخارج اجتماعی دولت تأثیر مثبت و معنیداری بر
شاخص توسعه انسانی دارد.
با توجه به تأثیر مخارج سالمت در بهبود وضعیت سالمت و اهمیت سالمت در ارتقای
شاخص توسعه انسانی و بهتبع آن افزایش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و همچنین تأثیر
عوامل نهادی و اجتماعی بر توسعه انسانی و وضعیت رفاه جامعه ،هدف اصلی این مطالعه
بررسی تأثیر مخارج سالمت و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی در کشورهای با شاخص
توسعه انسانی باال (شامل ایران نیز میشود) بود و این سؤاالت مطرح بود که افزایش مخارج
سالمت میتواند بهتنهایی منجر به بهبود وضعیت رفاه در کشورهای با شاخص توسعه
انسانی باال شود؟ تأثیر عوامل اجتماعی مانند بوروکراسی بر وضعیت رفاه در این کشورها
چگونه است؟ و نهایت ًا وضعیت دموکراسی در این کشورها میتواند کارایی مخارج سالمت
در بهبود وضعیت رفاه جامعه را افزایش دهد؟ بررسی تأثیر متغیر اجتماعی مانند دموکراسی
بر وضعیت رفاه جامعه و همچنین بررسی کارایی مخارج سالمت ناشی از بهبود وضعیت
دموکراسی بر وضعیت رفاه ،وجه تمایز مطالعه حاضر با سایر مطالعات است.

1. Gomanee
2. Gebregziabher & Niño-Zarazúa
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روش
مطالعه توصیفی -تحلیلی و کاربردی حاضر برای کشورهایی با شاخص توسعه انسانی باال
(شامل ایران) و با روش پانلدیتا با برآوردگر خطاهای استاندارد تصحیحشده پانل 1انجام شد.
بر اساس رتبهبندی کشورها طبق  HDIدر سال  2019توسط سازمان ملل متحد 52 ،کشور
در گروه کشورهایی با  HDIباال قرار داشتند که از بین آنها ،کشورهایی که دادههای موردنیاز
مطالعه حاضر را نداشتند حذف شدند و  39کشور بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند.
دادههای موردنیاز مطالعه از نوع سری زمانی ساالنه بود که برای کشورهای انتخابشده در
سالهای  2019-2000از پایگاههای دادهای مختلف استخراج شدند .مخارج سالمت عمومی
سرانه ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،شاخص بازبودن تجاری ،نسبت وابستگی سنی از پایگاه
دادهای بانک جهانی (بانک جهانی ،)2021 ،شاخصهای دموکراسی از پایگاه دادهای راهنمای
بینالمللی ریسک کشوری )2021( 2و دادههای  HDIو  IHDIاز پایگاه دادهای سازمان ملل
( )a 2021متحد استخراج شدند .برآورد مدلها و آزمونهای موردنیاز در نرمافزار 16

Stata

صورت گرفت.
برای برآورد تأثیر مخارج سالمت عمومی و وضعیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی ،ابتدا
طبق مبانی نظری و مطالعات پیشین عوامل مؤثر بر وضعیت رفاه اجتماعی انتخاب و سپس
ضرایب مدل برآورد شد .طبق مبانی نظری و مطالعات پیشین مخارج سالمت عمومی یکی از
مهمترین عوامل مؤثر بر سالمتی و رفاه اجتماعی است (رحمان و همکاران2018 ،؛ کورتیس
و همکاران2019 ،؛ آکینلو و سولوال)2019 ،؛ همچنین متغیرهای نهادی و اجتماعی مانند
دموکراسی و بوروکراسی نیز بر رفاه اجتماعی مؤثر هستند (بوسما و همکاران2016 ،؛ فراگ
و همکاران2013 ،؛ کافمن و همکاران2004 ،؛ راجکومار و سواروپ .)2008 ،در این مطالعه
)1. Panel-Corrected Standard Errors (PCSE
)2. The International Country Risk Guide (ICRG
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برای بررسی تأثیر مخارج سالمت بر وضعیت رفاه اجتماعی از کانال متغیرهای نهادی و
اجتماعی ،این متغیرها در مدل مطالعه لحاظ شدند اما ازآنجاییکه متغیر بروکراسی به لحاظ
آماری معنیدار نبود از مدل حذف شد .طبق مطالعات پیشین عوامل دیگری نیز بر وضعیت
رفاه تأثیرگذارند که مهمترین آنها در قالب متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند .ازاینرو مدل
کلی زیر طبق مطالعات پیشین برای بررسی موضوع مطالعه در نظر گرفته شد.
Wit=αit+PHEXPit+Dit+Cit+DPHEXPit+εit

اندیس  i=1,2,…,nبیانگر کشورها t=1,2,…,n ،بیانگر زمان است :Wit .وضعیت
رفاه اجتماعی :PHEXPit ،مخارج سالمت عمومی بهصورت درصدی از تولید ناخالص
داخلی :Dit ،)GDP(1شاخص دموکراسی :Cit ،متغیرهای کنترل :DPHEXPit ،حاصلضرب
مخارج سالمت عمومی و شاخص دموکراسی و  :εitاجزای اخالل مدل هستند .برای وضعیت
رفاه اجتماعی متغیرهای مختلفی در مطالعات استفاده شده است .بعضی از مطالعات از
شاخص توسعه انسانی (بختیاری و همکاران2015 ،؛ بوسما و همکاران ،2015 ،گبرگزیابهر
و نینو-زارازوا2014 ،؛ هایل و نینو-زارازوا ،2018 ،پاکدامن و همکاران ،)2019 ،برخی
دیگر از شاخص رفاه سن (پیلور و همکاران )2013 ،استفاده کردند .با توجه به اینکه برخی
از دادههای موردنیاز برای محاسبه شاخص رفاه سن برای بیشتر کشورهای موردبررسی،
موجود نبود ازاینرو این شاخص در این مطالعه استفاده نشد؛ اما از شاخص توسعه انسانی
و شاخص توسعه انسانی تعدیل با نابرابری بهعنوان شاخصهای وضعیت رفاه استفاده شد.
برای بررسی تأثیر عوامل نهادهای و اجتماعی با توجه به اینکه متغیر بروکراسی به
لحاظ آماری در مدل معنیدار نبود ،از متغیر دموکراسی استفاده شد .برای متغیرها کنترل نیز
بر اساس مطالعات پیشین تولید ناخالص داخلی سرانه ،شاخص باز بودن تجاری و نسبت
وابستگی سنی استفاده شد .با توجه به مدلسازی باال ،مدلهای نهایی مطالعه به شرح زیر
)1. Gross Domestic Product(GDP
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برآورد شدند.
مدل

HDIit=αit+PHEXPit+Dit+ +LNGDPit+LNOPENESSit+AGEit+DPHEXPit+εit :1

مدل IHDIit=αit+PHEXPit+Dit+DPHEXPit+εit                                            :2

 :HDIitشاخص توسعه انسانی؛ که بین صفر و یک است و هرقدر به سمت یک میل پیدا
کند ،بیانگر توسعهیافتگی نیروی انسانی یک کشور است .این شاخص سه بعد کلی دارد.
طول عمر توأم با سالمتی ،دانش و استاندارهای زندگی .بعد طول عمر توأم با سالمتی با
شاخص امید به زندگی اندازهگیری میشود که این شاخص بر اساس متغیر امید به زندگی در
بدو تولد محاسبه میشود .بعد دانش با شاخص آموزش اندازهگیری میشود که این شاخص
میانگین دو شاخص متوسط سالهای تحصیل و سالهای مورد انتظار تحصیل است و نهایت ًا
بعد استاندارهای زندگی با شاخص درآمد ناخالص ملی اندازهگیری میشود .شاخص توسعه
انسانی میانگین هندسی سه شاخص امید به زندگی ،آموزش و درآمد ناخالص ملی است.
 :IHDIitشاخص توسعه انسانی تعدیلیافته با نابرابری؛ این شاخص بهعنوان میانگین
هندسی هر یک از شاخصهای  HDIاست که بر اساس نابرابری تعدیلیافتهاند و عددی بین
صفر و یک است .برای محاسبه  ،IHDIابتدا نابرابری در هریک از ابعاد  HDIمحاسبه میشود
که برای محاسبه این نابرابری از شاخصهای نابرابری آتکینسون استفاده میشود که به شرح
زیر است (سازمان ملل متحد:)b 2021 ،

̅ Ax=1-√(n&x1…x2 )/X

 x1…..xnتوزیعهای موردنظر در هر یک ابعاد  HDIاست؛ سپس بر اساس این نابرابری
محاسبهشده ( ،)Axشاخص تعدیلشده با نابرابری برای هر یک از ابعاد  HDIبه شرح ذیل
محاسبه میشود:

I*x=(1-Ax )×Ix

نهایت ًا شاخص  IHDIبر اساس میانگین هندسی سه شاخص تعدیلشده با نابرابری
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آموزش ،امید به زندگی و درآمد به شرح ذیل به دست میآید:

) *آموزش**×Iامیدزندگی*×Iدرآمد*IHDI=(I

 :PHEXPitمخارج سالمت عمومی بهصورت درصدی از

GDP

 :Ditشاخص دموکراسی؛ این شاخص در این مطالعه بیانگر میزان پاسخگویی دولت به
مردم است و از دادههای راهنمای بینالمللی ریسک کشوری استفاده شده است .این شاخص
مقداری بین صفر و شش دارد که مقدار شش بیانگر باالترین سطح از دموکراسی است.
 :LNGDPitلگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه برحسب برابری قدرت خرید
 :LNOPENESSitلگاریتم طبیعی مجموع واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی
 :AGEitنسبت وابستگی سنی ،نسبت افراد کمتر از  15سال و باالی  64سال به افراد
 64-15سال
 :DPHEXPitحاصلضرب مخارج سالمت عمومی و شاخص دموکراسی
قبل از برآورد مدلباال باید وابستگی مقطعی ،پایایی متغیرها و وجود بردار همجمعی بین
متغیرهای مدل مشخص شود .برای بررسی وابستگی مقطعی از آزمون  CDپسران ()CD test
استفاده شد .در این آزمون فرض صفر عدم وابستگی مقطعی است ( .)Pesaran, 2007برای
اطمینان از نبود ضرایب رگرسیون کاذب ،آزمونهای پایایی الزم است که برای این مهم با
توجه به وابستگی مقطعی از آزمون ریشه واحد پسران ( )CIPS testاستفاده شد .درصورتیکه
دادههای پانلی وابستگی مقطعی داشته باشند استفاده از آزمونهای ریشه واحد پانلدیتا مانند:
ایم ،پسران و شین1؛ لوین ،لین و چو 2و فیشر 3دارای نتایج گمراهکنندهای خواهد بود و
احتمال وقوع نتایج ریشه واحد کاذب را افزایش میدهد .در آزمون ریشه واحد پسران فرض
صفر بیانگر ریشه واحد و یا ناپایایی متغیرهاست؛ بنابراین اگر مقدار محاسبهشده آزمون
)1. Im, Pesaran and Shin (IPS
)2. Levin, Lin and Chu (LLC
3. Fisher
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بزرگتر از مقدار بحرانی آن باشد فرضیه صفر مبنی بر ناپایایی متغیر در سطح معنیداری
موردنظر رد میشود و متغیر ایستا است.
برای بررسی همجمعی بین متغیرها با توجه وابستگی مقطعی ،از آزمون همجمعی پانل
دیتای وسترلوند ( )2007استفاده شد .این آزمون همجمعی در صورت وجود وابستگی
مقطعی ،شکست ساختاری در عرض از مبدأ و شیب رگرسیون همجمعی و همچنین
خودهمبستگی اجرای اخالل نتایج معتبری ارائه میدهد .فرض صفر این آزمون نبود رابطه
همجمعی است .برای آزمون فرضیه صفر ،از آماره  zمحاسبهشده برای آمارههای آزمون
همجمعی وسترلوند استفاده میشود .درصورتیکه آماره  Zمحاسبهشده بزرگتر از مقدار
بحرانی آن باشد فرضیه صفر رد خواهد شد و متغیرهای مدل دارای رابطه همجمعی خواهند
بود .در این صورت بدون نگرانی از نتایج رگرسیون کاذب میتواند متغیرهای مدل را در
سطح برآورد کرد.
الزم به ذکر است که آزمون همجمعی وسترلوند هم برای وابستگی مقطعی و هم
برای استقالل مقطعی قابلاستفاده است .در صورت اثبات وابستگی مقطعی باید از روش
بوتاستراپ وسترلوند استفاده شود (آدنای و همکاران.)2021 ،
برای برآورد مدلهای مطالعه باید نسبت به پانلدیتا بودن و یا پولد 1بودن مدل تصمیمگیری
شود؛ که برای این تصمیم از آزمون  Fلیمر استفاده شد .فرض صفر در این آزمون ،یکسان
بودن عرض از مبدأ تمام مقاطع و یا پولد بودن (تجمیعی) و فرض مقابل عرض از مبدأهای
متفاوت در مقاطع یا پانلدیتا است .درصورتیکه پانلدیتا بودن دادهها ،انتخاب شود باید
نسبت به اثرات تصادفی و یا ثابت تصمیمگیری شود .برای این تصمیمگیری از آزمون هاسمن
استفاده شد .فرض صفر در این آزمون اثرات تصادفی و فرض مقابل اثرات ثابت است .مدل
پانلدیتا امکان بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته برای کشورهای مختلف در
1. pooled
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دادههای سری زمانی را امکانپذیر میکند .درصورتیکه استفاده از مدل رگرسیونی پانلدیتا
با اثرات ثابت تأیید شود برای اطمینان از نتایج ،باید آزمون والد 1برای وجود ناهمسانی
واریانس ،آزمون ولدریج 2برای خودهمبستگی و آزمون وابستگی مقطعی پسران برای نبود
وابستگی مقطعی اجزای اخالل بررسی شود .با توجه به اینکه در مدلهای مطالعه وجود
ناهمسانی واریانس ،خودهمبستگی و وابستگی مقطعی تأیید شد بنابراین برای رفع موارد
مذکور از روش خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل استفاده شد.
مطالعه حاضر بهصورت پرسشنامهای و در ارتباط مستقیم با انسان نبود و از دادههای
ثانویه استفاده شد لذا نیاز به دریافت کد اخالق نداشت اما تمامی مالحظات اخالقی ازجمله
شرط امانت ،صداقت و عدم سرقت ادبی رعایت شد.
یافتهها
بر اساس آمار توصیفی ،میانگین  HDIبرای کل کشورهای نمونه در دوره 2019-2000
برابر با  0/04± 0/70و برای ایران برابر با  0/73 + 0/04بود .میانگین  IHDIبرای کل
کشورهای نمونه برابر با  0/58±0/06و برای ایران برابر با  0/08± 0/56بود .ایران با =0/78
 HDIدر سال  2019در رتبه  70در بین کشورهای جهان قرار داشت که با احتساب نابرابریها
مقدار شاخص  IHDIبرابر با  0/69شد که به رتبه  73تنزل یافت که این تنزل در رتبه در
سال قبل بیشتر بود؛ بهطوریکه در سال  2018رتبه ایران با  HDI =0/79برابر با  65بود که
بر اساس  IHDI=0/70به رتبه  70تنزل یافت؛ اما روند  HDIو  IHDIدر طی سالها همواره
صعودی بوده است .سایر آمار توصیفی متغیرهای مدل در جدول ( )1ارائه شد.

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

Min.

SD

M

0/79

0/57

0/04

0/70

شاخص توسعه انسانی

0/72

0/41

0/06

0/58

شاخص توسعه انسانی تعدیلیافته با نابرابری

54/49 10/48 34/76 85/97

نسبت وابستگی سنی

3

1

0/56

1/86

شاخص بروکراسی

5/43

1

1/33

3/65

شاخص دموکراسی
حاصلضرب مخارج سالمت عمومی و شاخص دموکراسی

0/96 28/57

10/27 5/97

6/37

0/54

1/11

2/70

9/90

7/99

0/37

9/20

5/34

3/09

0/40

 4/25لگاریتم طبیعی مجموع واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی

مخارج سالمت عمومی بهصورت درصدی از

GDP

لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه

برای بررسی وابستگی مقطعی از آزمون  CDپسران استفاده شد .در این آزمون فرض
صفر عدم وابستگی مقطعی است (پسران .)2007 ،نتایج آزمون وابستگی مقطعی پسران در
جدول ( )2ارائه شد .طبق این نتایج مقدار اماره  CDاز مقادیر بحرانی آن بزرگتر بود و با
احتمال کمتر از  0/001فرضیه صفر مبنی بر استقالل مقطعی رد شد .بنابراین متغیرهای هر
دو مدل وابستگی مقطعی داشتند .برای بررسی پایایی متغیرها با توجه به وابستگی مقطعی،
استفاده از آزمونهای ریشه واحد پانلی مانند :ایم ،پسران و شین1؛ لوین ،لین و چو 2و فیشر

3

نتایج کاذب خواهد داشت .ازاینرو از آزمون ریشه واحد پسران با وابستگی مقطعی ()CIPS
استفاده شد که نتایج در جدول ( )2ارائه شد .متغیرهای شاخص توسعه انسانی ،شاخص
توسعه انسانی تعدیل با نابرابری و مخارج سالمت عمومی با توجه به اینکه مقدار آماره CIPS
)1. Im, Pesaran and Shin (IPS
)2. Levin, Lin and Chu (LLC
3. Fisher
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بزرگتر از مقدار بحرانی در سطح معنیداری پنج درصد بود ،ریشه واحد نداشتند و پایا
بودند اما سایر متغیرها در سطح دارای ریشه واحد بودند.
جدول ( )2نتایج آزمون وابستگی مقطعی پسران و آزمون ریشه واحد پسران
نتایج آزمون ریشه واحد CIPS

نتیجه مقدار بحرانی ( )%5آماره

CIPS

نتایج آزمون وابستگی
مقطعی پسران
p

آماره

CD

CIPS

متغیرها

پایا

-2/11

-2/12

0/00

86/80

پایا

-2/11

-2/36

0/00

74/25

پایا

-2/11

-2/28

0/00

32/88

نا پایا

-2/11

-1/66

0/00

66/77

نا پایا

-2/11

-1/61

0/00

11/76

نا پایا

-2/11

-1/69

0/00

64/40

لگاریتم طبیعی مجموع واردات
و صادرات به تولید ناخالص
داخلی

نا پایا

-2/11

-1/77

0/00

17/30

نا پایا

-2/11

1/96

0/00

15/08

حاصلضرب مخارج سالمت
عمومی و شاخص دموکراسی

-2/11

نا پایا

-1/43

0/00

18/14

شاخص توسعه انسانی

شاخص توسعه انسانی تعدیل
با نابرابری
مخارج سالمت عمومی
بهصورت درصدی از

GDP

لگاریتم طبیعی تولید ناخالص
داخلی سرانه

نسبت وابستگی سنی

شاخص بروکراسی

شاخص دموکراسی

با توجه به اینکه متغیرهای هر دو مدل دارای درجات هم انباشتگی متفاوتی هستند.
بنابراین بررسی همجمعی بین متغیرهای هر دو مدل برای اطمینان از نبود نتایج رگرسیون
کاذب ضروری است .برای بررسی همجمعی از آزمون همجمعی وسترلوند استفاده شد که
نتایج برای مدل ( )1در جدول ( )3و برای مدل ( )2در جدول ( )4ارائه شد .همانطور که
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بیان شد فرض صفر در این آزمون عدم وجود رابطه همجمعی است .طبق نتایج جدول (،)3
بر اساس مقدار احتمال محاسبهشده برای آزمون همجمعی وسترلوند بدون وابستگی مقطعی
نمیتوان اظهارنظر قطعی داشت زیرا نتایج زیاد دقیق نیست؛ اما با توجه به اینکه وابستگی
مقطعی در مدل اثبات شد باید از نتایج آزمون همجمعی وسترلوند با روش بوتاستراپ
استفاده کرد که نتایج در آخرین ستون جدول ( )3ارائه شد .طبق این نتایج ،فرضیه صفر مبنی
بر عدم وجود رابطه همجمعی در مدل رد شد .بنابراین بین متغیرهای مدل ( )1یک رابطه
همجمعی در بلندمدت وجود داشت و بدون نگرانی از کاذب بود نتایج رگرسیون میتوان
متغیرهای مدل را در سطح برآورد کرد .با توجه به نتایج آزمون همجمعی وسترلوند با روش
بوتاستراپ در جدول ( ،)4رابطه همجمعی در مدل ( )2نیز تأیید شد .الزم به ذکر است که
با توجه به بازه زمانی این مدل ،آزمون همجمعی وسترلوند فقط برای  ۴متغیر قابلاجرا بود.
جدول ( )3نتایج آزمون همجمعی وسترلوند مدل ()1
احتمال

Robust

0/17

p

-3/56

Ga

0/09

-1/32

-3/06

1/00

6/38

-7/47

0/029

1/00

0/037

1/00

0/059

آماره

z

مقدار آماره

آماره

8/45

-2/05

6/96

Gt
Pt

Pa

جدول ( )4نتایج آزمون همجمعی وسترلوند مدل ()2
0/045

>0/001

-3/67

مقدار آماره
-2/88

آماره

احتمال

0/18

1/00

7/60

-0/85

Ga

0/39

1/00

5/40

-4/45

0/026

1/00

5/34

-0/83

Robust

p

آماره

z

Gt

Pt
Pa
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برای برآورد مدل ( )1با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی باید ابتدا پانلدیتا یا پولد
بودن مشخص شود و سپس نسبت به اثرات ثابت و یا تصادفی تصمیمگیری شود .نتایج  Fلیمر
نشان داد که مقدار آماره  Fبرابر با  110/17بود که با احتمال کمتر از  0/001فرضیه صفر مبنی
پولد بودن دادهها رد شد .همچنین نتایج آزمون هاسمن برای بررسی اثرات تصادفی و یا ثابت
نشان داد که مقدار آماره کایدو برابر با  27/82بود ،با احتمال کمتر  0/001فرضیه صفر مبنی بر
اثرات تصادفی رد شد؛ بنابراین مدل پانل با اثرات ثابت پذیرفته شد .مدل ( )1بهصورت پانل با
اثرات ثابت با روش حداقل مربعات معمولی برآورد شد .برای خوبی برازش مدل ،آزمون والد
برای وجود ناهمسانی واریانس ،آزمون ولدریج برای خودهمبستگی و آزمون وابستگی مقطعی
پسران برای اجزای اخالل بررسی شد .نتایج آزمون والد نشان داد که مقدار آماره کایدو برابر با
 27989/96بود که با احتمال کمتر از  0/001فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانسهای مدل رد
شد .همچنین آزمون ولدریج نشان داد که مقدار آماره  Fبرابر با  138/23بود که با احتمال کمتر
از  0/001حاکی از وجود خودهمبستگی در مدل بود .نتایج آزمون وابستگی مقطعی پسران نیز
بیانگر وابستگی مقطعی اجزای اخالل بود؛ بنابراین برای رفع موارد مذکور ،مدل مجدد با روش
خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل 1برآورد شد و موارد مطرحشده برطرف شد .نتایج تخمین
مدل ( )1در جدول ( )5ارائه شد .نتایج نشان داد که مخارج سالمت عمومی بهصورت درصدی
از  ،GDPشاخص باز بودن تجاری در سطح معنیداری  %1و  GDPسرانه ،نسبت وابستگی
سنی و وضعیت دموکراسی در سطح معنیداری پنج درصد به لحاظ آماری معنیدار بودند و
حاصلضرب مخارج سالمت عمومی بهصورت درصدی از  GDPو شاخص دموکراسی به
لحاظ آماری معنیدار نشد .با افزایش یک درصد در مخارج سالمت عمومی بهصورت درصدی
از  ،GDPمیزان  0/26  ،HDIدرصد افزایش یافت و یک واحد افزایش در لگاریتم  GDPمیزان
 HDIرا بهاندازه  9/02درصد افزایش داد .ضریب باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر میزان

HDI

)1. Panel-Corrected Standard Errors (PCSE
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داشت بهطوریکه هر واحد افزایش در نسبت مجموع واردات به صادرات به  GDPمنجر به
افزایش  HDIبه میزان  0/08درصد شد .بهبود وضعیت دموکراسی نیز تأثیر مثبت بر افزایش
 HDIداشت بهطوریکه بهبود یک واحد در وضعیت دموکراسی موجب بهبود  HDIبه میزان
 0/17درصد شد.
جدول ( )5نتایج برآورد مدلها با روش خطاهای استاندارد تصحیحشده پانل
مدل ( ،)2متغیر
وابسته IHDI

مدل ( ،)1متغیر
وابسته HDI

p

ضرایب

p

ضرایب

0/02

0/00342

0/08

0/00265

0/00

0/09026

لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه

0/06

0/0008

لگاریتم طبیعی مجموع واردات و صادرات به تولید
ناخالص داخلی

متغیرها
مخارج سالمت عمومی بهصورت درصدی از

GDP

-0/00160 0/00

نسبت وابستگی سنی

0/63

0/00092

0/04

0/00171

شاخص دموکراسی

0/00

0/00151

0/61

0/00018

حاصلضرب مخارج سالمت عمومی و شاخص
دموکراسی

0/00

0/55413

-0/05133 0/07

عرض از مبدأ

برای برآورد مدل ( )2نیز آزمون هاسمن برای بررسی اثرات تصادفی و یا ثابت انجام
شد که مقدار آماره کایدو برابر با  42/29بود و با احتمال کمتر  0/001فرضیه صفر مبنی
بر اثرات تصادفی رد شد؛ بنابراین مدل ( )2نیز بهصورت پانل با اثرات ثابت برآورد شد.
نتایج آزمون والد نشان داد که مقدار آماره کایدو برابر با  5456/15بود که با احتمال کمتر
از  0/001فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانسهای مدل رد شد .همچنین آزمون ولدریج
نشان داد که مقدار آماره  Fبرابر با  151/11بود که با احتمال کمتر از  0/001حاکی از وجود
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خودهمبستگی در مدل بود .بنابراین برای رفع خودهمبستگی و ناهمسانی ،مدل مجدد با
روش خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل برآورد و نتایج در جدول ( )5ارائه شد .طبق
نتایج جدول ( )5مخارج سالمت عمومی بهصورت درصدی از  GDPو حاصلضرب مخارج
سالمت عمومی بهصورت درصدی از  GDPو شاخص دموکراسی به لحاظ آماری در سطح
پنج درصد معنیدار بودند و ارتباط مستقیم با  IHDIداشتند .بهطوریکه افزایش یک درصد
در نسبت مخارج سالمت عمومی به  GDPمنجر به افزایش  IHDIبه میزان  0/34درصد شد.
همچنین با افزایش حاصلضرب مخارج سالمت عمومی به  GDPو شاخص دموکراسی  ،
 0/15 ،IHDIدرصد افزایش یافت .شاخص دموکراسی به لحاظ آماری در مدل معنیدار نشد
و درنتیجه نتایج قابل تفسیر نبود.
بحث
در این مطالعه تأثیر مخارج سالمت عمومی و وضعیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی
در کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال موردبررسی قرار گرفت که برای این هدف از
روش پانلدیتا با برآوردگر خطاهای استاندارد تصحیحشده پانل استفاده شد .برای متغیر رفاه
اجتماعی از شاخصهای  HDIو  IHDIاستفاده شد .میانگین  HDIایران طی دوره 2019-
 2000از میانگین سایر کشورهای نمونه با  HDIباال ،بیشتر بود اما میانگین  IHDIایران از
همان کشورها کمتر بود که نشان داد اگرچه ایران وضعیت بهتری در حوزههای سالمت،
آموزش و تولید نسبت به سایر کشورها با  HDIباال دارد اما با لحاظ نابرابری در این حوزهها،
وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها تنزل مییابد .بنابراین نابرابری در ابعاد توسعه انسانی
در ایران نسبت به سایر کشورهای با  HDIباال ،بیشتر است .مطالعات پیشین نیز نابرابری در
حوزه سالمت را بیان کردند (هنرمند و همکاران .)2017 ،نتایج نشان داد که افزایش مخارج
سالمت عمومی بهصورت درصدی از  GDPتأثیر مثبت برافزایش  HDIو  IHDIداشت که
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منطبق با مبانی نظری و مطالعات پیشین بود؛ همچنین مطالعات پیشین نشان دادند که افزایش
مخارج سالمت به  GDPتأثیر مثبت بر افزایش توسعه انسانی دارد .هایل و نینو-زارازوا
( )2018نشان دادند که افزایش مخارج اجتماعی به  GDPتأثیر مثبت به میزان  0/033بر HDI

و  0/015بر  IHDIدارند همچنین مخارج سالمت به  GDPنیز تأثیری به میزان  0/003بر
 IHDIدارد .گبرگزیابهر و نینو-زارازوا ( )2014نشان دادند که تأثیر مخارج اجتماعی به GDP

بر  IHDIبه میزان  0/009است .بختیاری و همکاران ( )2015نشان دادند که افزایش مخارج
سالمت عمومی به  GDPبه میزان  0/68درصد در کشورهای توسعهیافته و  7/31درصد در
کشورهای درحالتوسعه بر  HDIتأثیر داشت و بارونی و همکاران ( )2015نیز بیان کردند
که مخارج سالمت کل ،دولتی و خصوصی تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی دارند و این
تأثیر در کشورهای با سطح درآمد پایین بیشتر است؛ همچنین صنعتگران و همکاران ()2019
نیز برای ایران نشان دادند که مخارج دولت در آموزش و سالمت تأثیر مثبت بر شاخص
توسعه انسانی در ایران دارد.
کشورهایی که  HDIباالتری دارند درصد بیشتری از سرانه تولید ناخالص داخلی خود را
برای مراقبتهای سالمت هزینه میکنند و وضعیت سالمت بهتری دارند نسبت به کشورهایی
که هزینه کمتری برای مراقبتهای بهداشتی دارند (نوهو و همکاران .)2018 ،طبق مبانی نظری
افزایش مخارج سالمت منجر به بهبود وضعیت سالمت و بهبود وضعیت سالمت از طریق
افزایش کارایی افراد منجر به بهبود توسعه انسانی میشود .همچنین افزایش مخارج سالمت
عمومی از طریق افزایش سرمایهگذاریهای زیرساخت در حوزه سالمت و آموزش میتواند
منجر به بهبود وضعیت  HDIشود .تأثیر مخارج سالمت بر وضعیت سالمت بر نظریه
گروسمن استوار است .گروسمن بیان میکند که با افزایش سن ،موجودی سالمت هر فرد
کاهش مییابد ولی با سرمایهگذاری در سالمت و مراقبتهای درمانی افزایش خواهد یافت
(شهرکی و قادری .)2019 ،در سالهای اخیر نیز دولتها سهم بیشتری از بودجه ملی را صرف
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مخارج عمومی سالمت کردند تا بتوانند هزینههای سالمت افراد جامعه و پرداخت از جیب
را کاهش دهند (سو دانگ و همکاران )2015 ،و وضعیت سالمت و رفاه جامعه را بهبود
بخشند .بهطورکلی سه دلیل برای مداخله دولت در بازار سالمت وجود دارد؛ تولید بهینه
کاالها و خدمات عمومی ،کاهش نابرابری درآمدی و اعطای یارانه سالمت به افراد نیازمند
و یا خرید بیمه سالمت برای آنها که سرمایهگذاری دولتها در هرکدام از این موارد میتواند
وضعیت سالمت را بهبود بخشد .همچنین بخش سالمت با بیماریهای جدید و ناشناخته نیز
روبهرو است که کشف و درمان آنها نیازمند فناوریهای جدید و گرانقیمت است .ازاینرو
سرمایهگذاری دولتها در بخشهای زیرساختی سالمت ،بهبود و ارتقاء فناوریهای حوزه سالمت
منجر به بهبود وضعیت سالمت و رفاه جامعه خواهد شد (شهرکی و قادری)2019 ،؛ البته
تخصیص بهینه و اثربخشی این مخارج نیز بسیار مهم است.
طبق نتایج مطالعه ،ارتقای وضعیت دموکراسی تأثیر مثبت بر افزایش  HDIو

IHDI

داشت .نتایج این مطالعه همراستا با مطالعاتی است که بیان کردند عوامل و کیفیت نهادی
عامل مهم در وضعیت رفاه و سالمت جامعه است .هایل و نینو-زارازا ( )2018و گبرگزیابهر
و نینو-زارازوا ( )2014نشان دادند که بهبود وضعیت دموکراسی میتواند موجب افزایش
 IHDIشود .برای بررسی صحت نتایج نیز از شاخصهای مختلفی برای وضعیت دموکراسی
استفاده کردند که همه شاخصها نتایج را تأیید کردند .بوسما و همکاران ( )2016نیز برای
وضعیت دموکراسی از شاخص خانه آزادی 1استفاده کردند که میانگین دو شاخص حقوق
سیاسی و آزادیهای مدنی است و بیان کردند هرچه کیفیت نهادی بیشتر باشد ،امید به زندگی
بیشتر و وضعیت سالمت بهتر است .کیفیت نهادها نقش مؤثری بر بهبود وضعیت سالمت
از طریق تخصیص بودجه عمومی دارند (بوسما و همکاران )2016 ،همچنین نهادهای
دموکراتیک تأثیر معنیداری بر آزادیهای سیاسی و بیان دارند (هایل و نینو-زارازا)2018 ،
1 Freedom House
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که منجر به بهبود وضعیت رفاه اجتماعی میشود .سرمایهگذاری در کاالهای عمومی که به
علت شکست بازار توسط بخش خصوصی قابل انجام نیست از طریق بهبود کیفیت نهادها
بهخصوص دولتها و وضعیت دموکراسی قابل انجام است (بوسما و همکاران2016 ،؛ کافمن
و همکاران .)2004 ،وجود دولت و مخارج آن برای بهبود توسعه انسانی و رفاه اجتماعی به
خاطر وجود شکست بازار و تأمین نشدن بعضی از کاالها و خدمات سالمت توسط بخش
خصوصی ،نهتنها الزم است بلکه کیفیت مدیریت دولت بهعنوان عامل نهادی که با حکمرانی
خوب 1شناخته میشود نیز بسیار تأثیرگذار است.
بدون شک ،بسیاری از هزینههای دولت که در راستای بهبود امور انجام میگیرد ،درنتیجه
وجود رشوه ،فساد اداری و عدم نظارت ،تأثیرگذاری خود را از دست میدهد (کالمپ و
دی هان .)2013 ،فراگ و همکاران ( )2013بیان کردند که حکمرانی خوب در کشورهای با
درآمد پایین و متوسط منجر به بهبود وضعیت سالمت شده است.
برای بررسی کارایی مخارج سالمت بر رفاه اجتماعی از طریق بهبود دموکراسی در این
مطالعه از حاصلضرب مخارج سالمت عمومی و شاخص دموکراسی استفاده شد .نتایج
نشان داد که در یک سطح ثابت از مخارج سالمت عمومی ،درصورتیکه وضعیت دموکراسی
بهتر شود ،وضعیت شاخص  IHDIبهتر میشود .بهعبارتدیگر میتوان بیان کرد که کارایی
مخارج سالمت عمومی بر وضعیت توسعه انسانی و رفاه اجتماعی از طریق بهبود وضعیت
دموکراسی ،بیشتر خواهد بود .فرض اساسی این است که با آزادیهای سیاسی بیشتر و
وجود راهکارهایی برای آزادی بیان ،چانهزنی بین گروههای اقتصادی -اجتماعی و سیاسی
منجر به تخصیص بهتر منابع میشود؛ بنابراین با فرض ثبات سایر شرایط ،در کشورهای با
نهادهای دموکراتیک قویتر و با وضعیت دموکراسی باالتر مخارج سالمت عمومی بسیار
کاراتر خواهد بود (هایل و نینو-زارازا .)2018 ،بهعبارتدیگر تأثیر مخارج سالمت عمومی
1 Good Governance
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بر توسعه انسانی و رفاه اجتماعی به کارایی عوامل نهادی و اجتماعی در تخصیص منابع
سالمت مرتبط است .بوسما و همکاران ( )2016برای کیفیت نهادی از شاخص خانه آزادی
استفاده و بیان کردند هرچه کیفیت نهادی بهتر باشد اثربخشی مخارج سالمت بر وضعیت
سالمت بیشتر است .هایل و نینو-زارازا ( )2018نشان دادند که حاصلضرب مخارج سالمت
عمومی بهصورت درصدی از  GDPو شاخص دموکراسی به لحاظ آماری معنیدار نیست و
نمیتوان نتیجه قطعی بیان کرد .بعضی از مطالعات نیز بیان کردند که کارایی مخارج سالمت
بر وضعیت سالمت ارتباط مستقیمی با وضعیت حکمرانی خوب دارد .فراگ و همکاران
( )2013بیان کردند که حکمرانی خوب باعث افزایش تأثیر مخارج سالمت عمومی شده
است .بهعبارتدیگر مخارج عمومی در صورت پایین بودن شاخصهای حکمرانی کارایی
الزم را نخواهند داشت .راجکومار و اسواروپ ( )2008نیز نشان دادند که افزایش هزینههای
عمومی درزمینه سالمت و آموزش منجر به بهبود وضعیت آموزش و سالمت در کشورهایی
خواهد شد که حکمرانی خوب دارند و الزاروا و موسکا ( )2008برای  112کشور با سطوح
درآمدی مختلف نشان دادند که کشورهایی که سطح درآمد باالیی داشتند ،کارایی دولت تأثیر
مثبت برافزایش امید به زندگی داشته است.
نتایج نشان داد که افزایش لگاریتم  GDPمنجر به افزایش  HDIو  IHDIدر کشورهای
با توسعه انسانی باال میشود .این نتیجه همراستا با مطالعات پیشین است .هایل و نینو-زارازا
( )2018و گبرگزیابهر و نینو-زارازوا ( )2014بیان کردند که در کشورهای با درآمد متوسط
و پایین لگاریتم  GDPتأثیر مثبت بر  HDIو  IHDIدارد .بختیاری و همکاران ( )2015بیان
کردند که افزایش درآمد سرانه در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته منجر به توسعه
و رفاه شده است GDP .و درآمد یک کشور عامل مهم در بهبود وضعیت سالمت و رفاه
جامعه است .تولید و درآمد سرانه باالتر ،ارتقاء توسعه انسانی را از طریق بهبود وضعیت
زندگی شامل دسترسی به آب آشامیدنی ،مراقبتهای سالمت و تغذیه مناسب موجب میشود.
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همچنین درآمد سرانه باالتر قدرت خرید بیشتر و سطح آموزش باالتر را ایجاد میکند که
میتواند بهطور مستقیم کمیت و کیفیت مراقبتهای بهداشتی و توسعه انسانی را بهبود بخشد
(عسکری و بادپا2015 ،؛ شهرکی و قادری .)a 2020 ،الزم به ذکر است که افزایش رشد
اقتصادی لزوم ًا منجر به افزایش توسعه و رفاه نمیشود؛ باید توجه داشت که نرخ رشد GDP

و به همین ترتیب ،درآمد سرانه بهتنهایی نمیتوانند توضیحدهنده این موضوع باشند که
چگونه منافع ایجادشده از رشد اقتصادی بلندمدت در بین بخشهای مختلف جامعه توزیع
خواهند شد و توسعه و رفاه جامعه را تحت تأثیر قرار خواهند داد؛ درنتیجه چنانچه در فرآیند
اقتصادی کشور تأکید سیاستگذاران و برنامهریزان ،صرف ًا دستیابی به رشد بیشتر باشد،
ضرورت ًا توانمندیهای هر یک از بخشها موردتوجه قرار نخواهد گرفت و لذا دولتها عالوه به
رشد ،باید توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهند که نتیجه آن بهبود شاخصهای
توسعه و رفاه در جامعه است (بختیاری و همکاران .)2015 ،نویسندگان در این مطالعه با
بعضی محدودیتها مواجه بودند ازجمله بعضی از کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال
که اطالعات متغیرهای مدل برای آنها موجود نبود از مطالعه حذف شدند و همچنین بعضی
از متغیرهای تأثیرگذار بر وضعیت رفاه اجتماعی مانند بروکراسی به لحاظ آماری در مدل
معنیدار نبودند و از مدل حذف شدند .بازه زمانی متغیرهای مطالعه نیز محدود به سالهایی
شد که دادههای مربوطه برای همه متغیرها وجود داشت.
نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مخارج سالمت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه
اجتماعی در کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان
داد که اگرچه ایران وضعیت بهتری در حوزههای سالمت ،آموزش و تولید نسبت به سایر
کشورها با  HDIباال دارد اما با لحاظ نابرابری در این حوزهها ،وضعیت ایران نسبت به
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سایر کشورها تنزل مییابد .بنابراین نابرابری در ابعاد توسعه انسانی در ایران نسبت به سایر
کشورهای با  HDIباال ،بیشتر است که نیازمند سیاستگذاری و برنامهریزی برای از بین بردن
نابرابری در بخشهای سالمت ،آموزش و تولید است .همچنین نتایج نشان داد که افزایش
مخارج سالمت عمومی بهصورت درصدی از  GDPتأثیر مثبت برافزایش شاخصهای توسعه
انسانی دارد .با توجه به تأثیری که مخارج سالمت عمومی از طریق بهبود وضعیت سالمت و
کارایی افراد و همچنین افزایش سرمایهگذاریها بر بهبود توسعه انسانی و رفاه اجتماعی دارند
لذا سیاستهای افزایش مخارج سالمت عمومی در راستای سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختها
و افزایش سطح خدمات سالمت در مناطق مختلف برای از بین بردن نابرابری ،بهبود و ارتقاء
فناوریهای حوزه سالمت که به مخارج عمومی وابسته است ،پیشنهاد میشود.
ارتقای وضعیت دموکراسی تأثیر مثبت بر افزایش شاخصهای توسعه داشت .وجود
دولت و مخارج آن برای بهبود توسعه انسانی و رفاه اجتماعی به خاطر وجود شکست
بازار و تأمیننشدن بعضی از کاالها و خدمات سالمت توسط بخش خصوصی ،نهتنها الزم
است بلکه کیفیت مدیریت دولت و پاسخگویی به مردم بهعنوان شاخصی از دموکراسی نیز
بسیار تأثیرگذار است .همچنین نتایج نشان داد که در یک سطح ثابت از مخارج سالمت
عمومی ،درصورتیکه وضعیت دموکراسی بهتر شود ،وضعیت شاخص توسعه انسانی تعدیل
با نابرابری بهتر میشود .بهعبارتدیگر میتوان بیان کرد که کارایی مخارج سالمت عمومی
بر وضعیت توسعه انسانی و رفاه اجتماعی از طریق بهبود وضعیت دموکراسی ،بیشتر خواهد
بود و در کشورهای با نهادهای دموکراتیک قویتر و با وضعیت دموکراسی باالتر ،مخارج
سالمت عمومی بسیار کاراتر خواهد بود .بنابراین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به
مردم برای افزایش رفاه اجتماعی و کارایی بیشتر مخارج سالمت پیشنهاد میشود .افزایش
تولید ناخالص داخلی اگرچه تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشت اما باید توجه کرد که اگر
سیاستگذاران و برنامهریزان ،فقط هدف رشد اقتصادی باالتر را دنبال کنند ،ممکن است
38
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The Impact of Public Health Expenditures and the Quality of Democracy ...

موجب نابرابری بیشتر در جامعه شود .لذا دولتها عالوه به رشد اقتصادی ،باید توسعه و
برابریهای اقتصادی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهند که منجر به بهبود شاخصهای توسعه
و رفاه در جامعه شود.
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مشارکت نویسندگان
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