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 چکيده
در دهه هاي اخير، شاخص توسعه انساني به يکي از کاربردي ترين شاخص ها براي اندازه گيري 

عوامل متعددي وجود دارند که بر توسعه انساني موثر . سطح توسعه کشورها تبديل شده است

  .اثر مي گذاردمخارج بهداشتي از عوامل مهمي است که بر رشد و توسعه اقتصادي  ،مي باشند

سازمان همکاري اقتصادي و » oecdاين پژوهش به برسي شاخص توسعه انساني در کشورهاي 

پراخته است. براي بيان شاخص توسعه انساني ميتوان دو  2015تا  2000طي سالهاي « توسعه

ا ر "بهداشت"را مورد بررسي قرار داد، که ما در اين تحقيق مولفه  "بهداشت"و  "آموزش"مولفه 

 دو از بهداشت بخش براي گرفته، صورت مطالعات تجربي به توجه با ايم.مورد بررسي قرار داده

 متغيرهاي عنوان به "نوزادان مير و مرگ نرخ" نيز و" سال 5 زير کودکان مير و مرگ نرخ"متغير 

 STATA  15در نرم افزار GLSاست. براي برآورد و تحليل نتايج از مدل شده استفاده وابسته

 0449349.بهره جسته ايم. از جمله نتايج مهم حاکي از آن است که  درآمد سرانه افراد با ضريب 

رابطه مثبت و   0845145.رابطه مثبت و معنا داري با نرخ مرگ و مير نوزادان و با ضريب 

 .سال دارد 5معناداري با نرخ مرگ و مير کوردکان زير 

هاي هاي آموزشي، هزينهدولت، هزينه مخارجشاخص توسعه انساني،  اژگان کليدي:و

 بهداشتي
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 پيام نور مرکز تهران غربکارشناسي ارشد دانشجوي  2
 دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه قم 3
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 مقدمه

 .است شده تبديل کشورها توسعه سطح گيرياندازه براي هاشاخص ترينکاربردي از يکي به انساني توسعه شاخص اخير، هايدهه در

 بر که هستند مهمي عوامل از  بهداشتي هايههاي آموزشي و هزينهزينه باشند.مي موثر انساني توسعه بر که دارند وجود متعددي عوامل

گردد؛ لذا  انساني توسعه افزايش موجب فيزيکي سرمايه و انساني نيروي کنار در تواندمي مخارج اين .گذارنداثر مي اقتصادي توسعه و رشد

ميزان تاثيرگذاري مخارج  مدنظر است گيرند. آنچه در اين پژوهشي از نيازهاي بهداشتي و آموزشي را بر عهده ميها خود تامين بخشدولت

 باشد.مي OECDدر کشورهاي   (HDI) دولت در دو بخش آموزش و بهداشت بر شاخص توسعه انساني

پس از جنگ جهاني دوم کشورهاي فقير در ميان انديشمندان اقتصادي، مطرح و نظرياتي جهت توجيه عقب ماندگي هاي اين کشورها .

، رشد اقتصادي بود و به اين ترتيب توسعه مترادف با رشد اقتصادي بيان 1970مباحث توسعه اقتصادي تا دهه ارائه شد. مرکز ثقل و محور 

کردند اين بود که در مرحله اوليه توسعه آنچه که بايد هدف اصلي باشد رشد است، شد. استداللي که اين اقتصادانان بر اثبات نظر خود بيان مي

پنداشتند که منافع ناشي از رشد کليِ توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه به طور مي 1س نظريه رخنه به پاييننه توزيع عادالنه. ايشان براسا

 .آوردهاي اقتصادي فراهم ميهاي مردم به صورت شغل و ديگر فرصتخود به خود، منافعي را براي توده

تر نشد، بلکه شکل ادي، توزيع درآمدها نه تنها عادالنههاي نخستين، با بيش از يک دهه تمرکز بر افزايش رشد اقتصبرخالف وعده

براي کشور برزيل مؤيد اين مطلب بود. محبوب الحق، اقتصادان پاکستاني،  1970در سرشماري  2هاي آلبرت فيشلوتري گرفت. يافتهناعادالنه

به بدفرجامي انجاميده و ماهيت انساني خود را از دست  با اشاره به اينکه راهي که توسعه با هدف قرار دادن افزايش درآمد ملي در پيش گرفته،

 رشد اقتصادي شرط الزم توسعه اقتصادي است، نه شرط کافي."داده است، اعالم کرد که: 

نخست مفهوم توسعه پايدار مقبوليت يافت. پس از آن توجه به انسان و ابعاد گوناگون حيات او افزايش  1990و  1980در طي دو دهه 

، گزارشي تحت عنوان گزارش 1990ريج تحول مفهومي در نظريات توسعه رخ داد. در همين راستا سازمان ملل متحد در سال يافت به تد

هاي هاي جامع مربوط به زندگي انسان، به ارزيابي کشورها پرداخت. در اين قالب اولين بار شاخصتوسعه انساني منتشر کرد و در آن با شاخص

شناس جامعه 4و  محبوب الحق و با همکاري ريچارد جولي 3تصاددان هندي و پاکستاني، پروفسور آمار تياسنتوسعه انساني توسط دو اق

 دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن به صورت زير تعريف شد: 

 : به عبارتي شانس زنده ماندن پس از تولد است . 5طول عمر و اميد به زندگي

 هاي مختلف است .پيامها در زمينه : يعني توانايي درك، تفسير و انتقال 6سواد 

 مربوط به کيفيت و کميت کاالها و خدمات موجود و نحوه توزيع آن ميان مردم است و عموماً بوسيله  7استانداردهاي زندگي :

 شود .معيارهايي مانند درآمد سرانه، نرخ فقر و تورم تخمين زده مي

شاخص توصيف کاملي  تي از آن صورت گرفت. منتقدين بر اين باور بودند که اينبا ورود شاخص توسعه انساني به مباحث توسعه، انتقادا

هاي شود. به دنبال اين انتقادات طيف وسيعي از شاخصدهد و به بيان ديگر تمامي ابعاد زندگي انساني را شامل نمياز زندگي انسان ارائه نمي

اه جامع يعني عدم نگ پيشنهادات ايشان نيز همان نقايص شاخص توسعه انساني،توسعه انساني با توجه به ابعاد مختلف انساني مطرح شد، اما 

ها و نماگرهاي مطرح در بحث توسعه انساني، شاخص توسعه انساني از مقبوليت بيشتري . در بين شاخصبه تمام ابعاد وجودي انسان را دارا بود

اخص از جامعيت ششاخص مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين اين بين انديشمندان برخوردار است و عمدتاً در کارهاي کاربردي، اين 

ين اها برخوردار است و مباني مفهومي توسعه انساني را در درون خود دارد. به اين دليل در اين تحقيق ما نيز از نسبي در بين ساير شاخص

 ا براساس آن انجام خواهيم داد.هاي خود رلاي توسعه انساني استفاده کرده و تحليشاخص به عنوان شاخص پايه

هاي دولت بر شاخص توسعه انساني در کشورهاي باشد که هزينهاما آنچه که در اين پژوهش در پي آن هستيم بررسي اثراتي مي

OECD قرار  ي رابطه مخارج دولت با شاخص توسعه انساني را مورد بررسيدارد. براي اين منظور الزم است تا مباني تئوري تببين کننده

کنيم. در شاخص توسعه انساني سه مفهوم اصلي قرار دارد که اين شاخص دهيم و در ابتدا به اجزايي که در اين شاخص حضور دارند توجه مي

( بررسي مباني نظري شاخص 2لذا براساس آنچه گفته شد اين مطالعه مشتمل بر : )باشد: درآمد سرانه، بهداشت و آموزش. بر آنها استوار مي

                                                           
1 Trickle Down Theory of  Development 

2 Albert Fishlow 

3 Amartiya Sen 

4 Richard Julli 

5 Life Expectancy 

6 Literacy 

7 Standard of Living  
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 مروري بر مطالعات انجام شده، oecd  (3)اي توسعه انساني کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعهه

 (نتيجه گيري و ارائه راهکار5روش شناسي و تصريح مدل، ) (4)

 

 .مبانــي نظـري و پيشينه تحقيق1
 (HDI) .شاخص توسعه انساني1-1

 عموما با گسترش هيم قراردادي توسعه اقتصادي است، زيرا الگوهاي رشد اقتصاديتر از مفامفهوم توسعه انساني، به مراتب گسترده

GNP وليد ناخالص ملي بود؛ ها توسعه به معناي رشد تشوند تا بهبود کيفيت و سطح زندگي انسان، مطابق اين الگوها تا مدتگيري مياندازه

فاده از اين درآمد شرط کافي نيست و رفاه جامعه بيشتر به چگونگي است اگر چه رشد اقتصادي شرط الزم براي بهبود افراد جامعه است ولي

 .بستگي دارد

الني توام با يابي افراد يک کشور به سه بعد اساسي زندگي، يعني زندگي طوگيري متوسط دستشاخص توسعه انساني درصدد اندازه

زندگي اجتماعي و  ن ابعاد بتواند ميزان رفاه يک جامعه را درسالمتي، دانش و استاندارد شايسته زندگي است. به طوري که هر يک از اي

 .اقتصادي توضيح دهد

 

 .اجزاي شاخص توسعه انساني1-1-1
ريکا که ابعاد سرانه را، بر حسب قدرت خريد آم GDP همان طور که بيان شد شاخص توسعه انساني سه عنصر اميد به زندگي، دانش و

 .کننديت ميديگر را تقوگيرد؛ هر يک از اين عناصر با يکديگر ارتباط دارند و همدر برمياقتصادي هستند  –مهم زندگي اجتماعي 

ها و يق ارتقا تخصصهاي بهتر را فراهم آورده و از طربرداري از فرصتگيري و توانايي بهرهالف( بعد آموزشي: آموزش، قدرت تصميم

ندگي هم تاثيرگذار است به زگذارد. از سوي ديگر آموزش بر اميد به بر توسعه اثر مي ها نياز است،هاي خاص، که در فرايند توليد به آنمهارت

سوادي، ه علت بيباند فرصت درآمد و اشتغال براي زنان بسيار نادر است و بهرهتوان گفت در جوامعي که از نعمت سواد بيطورب که مي

 (1374يار پايين است )عمازاده، ومير کودکان باال و اميد به زندگي در بدو تولد بسمرگنرخ

صاد دانايي محور گذاران قرار گرفته و تحقق اقتتوجه به آموزش به دليل نقش آن در توسعه انساني بيش از پيش مورد تاکيد سياست

 .شودها، ارتقاي فناوري مينيز در گرو توانمندسازي اقتصادي افراد و علمي شدن ساختار توليد است که موجب گشترش ظرفيت

 (1979وري حلقه واصل اين دو است)مارس،ب( بعد بهداشتي:از سوي ديگر وضع بهداشت فرد يا گروه با سطح درامد مرتبط است و بهره

دهد ها )ايدز و...( را، که با گسترش امکانات اوليه قابل پيشگيري هستند، کاهش ميگسترش بهداشت نه تنها هزينه درمان بسياري از بيماري

کند. منابع سالم انساني خود عامل کارآمدتري براي توسعه انساني خواهند بود. بنابراين خدمات بهداشتي مانند انساني را حفظ ميبلکه منابع 

بخشد. بهداشت بهتر براي کارگران، منابع مستقيم و فوري )افزايش آموزش، کيفيت منابع انساني را چه در حالي و چه در آينده بهبود مي

 .(1379 8شود )گيليس و ديگرانکند که سبب افزايش کارايي انان ميو آماده و...( را تامين ميقدرت، ذهن خالق 

وري نيروي ط بهرهشود که خود از پايين بودن متوسج( بعد درآمدي: سطح پايين زندگي به نوعي به پايين بودن سطح درآمد مربوط مي

ور داشته باشد، يک اقتصاد تواند تاثير بسزايي در ساختار اقتصادي يک کشند تاثير ميتواشود. بنابراين هر يک از اين عناصر ميکار ناشي مي

 شد اقتصادي است.رپويا مستلزم داشتن منابع کافي و الزم است. منابع انساني آگاه و سالم و نيز منابع درآمدي کافي الزمه رسيدن به 

هاي کالن اقتصاد شد. در بُعد تئوري بحث، در نظريات مختلف د تحليلدر مورد اثري که مخارج دولت بر درآمد سرانه دارد بايد وار

هاي پولي و مالي بر درآمد يک کشور دارد. اين موضوع که آيا شود اثراتي است که سياستاقتصادي آنچه که موضوع محوري تلقي مي

اقتصاد يک کشور اثر واقعي از خود بر جاي  پذيرد( درلت )که به صورت مخارج دولت صورت ميهاي مالي اعمال شده از طرف دوسياست

ي اين نظرات سته عمدهدتوان به چهار اند. ميهاي فکري اقتصادي مختلفي اظهارنظر نمودهگذارند يا خير؟ در جواب به اين سؤال، شاخهمي

 شوند اشاره نمود:که هر کدام به عنوان مکاتبي مهم در اقتصاد شناخته مي

ها )به مفهوم عام( و فرض رفتار با در نظر گرفتن دو فرض اساسي  که عبارتند از انعطاف پذيري قيمت : اين مکتب9مکتب کالسيک

هاي اسمي( هاي واقعي مانند تغييرات تکنولوژي و مخارج دولت و شوكهاي طرف تقاضا )شوكعقاليي عامالن اقتصادي معتقد است که شوك

ها( در اقتصاد خواهد داشت دهند( و تنها اثرات اسمي )بر روي قيمترا تغيير نميهيچ اثر واقعي در اقصاد ندارند )درآمد واقعي 

 (.10،1373)برنسون

                                                           
8 Gillis et al. 

9 Classic 

1 0 Branson 
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هاي اسمي، منحني عرضه اقتصاد صعودي هاي سنتي نيز به اين معتقد بودند که با وجود چسبندگي: کينزي11هاي سنتيمکتب کينزي

 (.12،2006)رومراثرات واقعي در اقتصاد خواهيم بود  هاي مالي شاهدهاي طرف تقاضا و سياستباشد و با شوكمي

اند که با فرض رفتار عقاليي عامالن اقتصادي شاهد هاي طرف تقاضا براقتصاد بر اين عقيدهدر مورد اثر شوك  :13هاي مدرنکينزي

اي غيرعقاليي اثرات واقعي در اقتصاد ها خواهيم داشت و با فرض رفتارهاثرات واقعي در اقتصاد نخواهيم بود و تنها اثرات اسمي روي قيمت

 (.2006)رومر، خواهيم داشت

هاي طرف تقاضا )به دليل تفکر خاص اين دسته از : آنها به چند فاکتور اساسي براي ايجاد اثرات واقعي شوك14هاي جديدکالسيک

هاي پولي از نظر آنها مطرح است و به سياستهاي اقتصادانان در مورد دولت حداقلي و عدم دخالت دولت در تعامالت اقتصادي تنها سياست

 مالي و مخارج دولت اعتقادي ندارند( در اقتصاد اشاره نمودند:

خود بيان کرد که چنانچه در اقتصاد اطالعات ناکامل باشد )عامل اقتصادي نتواند به خوبي  15لوکاس با ارائه مدل اطالعات ناکامل

 (.2006)رومر، هاي طرف تقاضا اثر واقعي بر اقتصاد خواهد داشتيني کند( شوكبتغييرات حجم پول يا تغييرات قيمت را پيش

هاي طرف تقاضا اثرات واقعي در ها نيز برخوردار باشيم باز شوكپذيري قيمتدر اقتصاد حتي اگر از انعطاف 16با فرض رقابت ناقص -

 (.2006)رومر،اقتصاد خواهد داشت 

شود که باعث اثرات واقعي در اقتصاد رشمرده ميها بموانعي بر سر راه تعديل قيمت  17يمتبا در نظر گرفتن هزينه هاي تعديل ق -

هاي آن بزرگتر نخواهد بود ها از هزينهد که لزوماً منافع حاصل از تعديل قيمتکنناي از اقتصادانان با کارهاي تجربي اثبات ميشود و عدهمي

 .(2006)رومر،باشد ها بيشتر نيز ميهو حتي امکان کوچکتر بودن منافع نسبت به هزين

هاي طرف تقاضا باعث جابجايي شديد نقطه شود که به دليل چسبندگي واقعي، شوكاشاره مي 18هاي غيروالراسي واقعيدر تئوري -

 (.2006تعادل در اقتصاد شده و در نهايت اثرات واقعي زيادي در اقتصاد از خود بر جاي خواهند گذاشت )رومر،

( 2006پردازد )رومر،هاي طرف تقاضا ميها نيز موجود است که با رويکردي دايناميک به تحليل اثرات شوكري از اين تئوريدسته ديگ

 پردازد:که به صورت زير به تحليل مي

ها به دليل وجود باشد با اين تفاوت که بنگاهها ميها وجود رفتار عقاليي در بنگاهکه فرض اين مدل  19ايهاي تعديل قيمتي دورهمدل -

شود که کنند و اين عمل منجر به نوعي چسبندگي ميهاي خود را از قبل براي چند دوره تعيين ميهاي ناشي از تعديل قيمت، قيمتهزينه

 (.2006کند )رومر،هاي طرف تقاضا، نمود پيدا ميي شوكدر نهايت به صورت بارز شدن اثرات واقعي در اقتصاد بواسطه

وق بحث شد همه در بُعد تئوري موضوع تحقيق بود. اما در بعد کارهاي کاربردي نيز وجود اثرات مثبت بين مخارج دولت آنچه که در ف

 (. 20,2005و درآمد سرانه تأييد شده است )مورسي و گوماني

ش سهم بخش غيردولتي مخارج دولت نيز متصور است که مخارج بيشتر دولت در اقتصاد باعث کاه 21رانيالبته مواردي مانند اثر برون

 شده و درآمد واقعي کاهش نيز داشته باشد که نبايد از اين اثر غافل شد.

توان اثرات مخارج دولت را روي دو مفهوم ديگر موجود در شاخص توسعه انساني يعني آموزش و اما چگونه و با چه مبناي تئوري مي

هاي موجود در اقتصاد بخش عمومي ارج دولت روي بهداشت و آموزش به تئوريبهداشت را تبيين کرد؟ براي اين منظور و براي بيان اثر مخ

کاالي عمومي  23شود. از نظر ساموئلسونمطرح مي 22در مباحث بخش عمومي مفهومي اساسي تحت عنوان کاالهاي عمومي شويم.متوسل مي

شوند به اين معنا که مصرف هر فرد از آن کاال باعث يگردد که همه افراد جامعه به طور مشترك از مصرف آن منتفع مبه کااليي اطالق مي

توان کاالي عمومي را از کاالي خصوصي که قابليت اين را دارد که به صورت (. همچنين مي1954شود )ساموئلسون،کاهش مصرف سايرين نمي

االي عمومي بين افراد جامعه به يک مقدار (. به همين ترتيب مصرف ک1954بندي شده ميان افراد تقسيم گردد متمايز کرد )ساموئلسون،دسته

 باشد. به اين ترتيب دو ويژگي از تعريف ساموئلسون از کاالي عمومي قابل استخراج است که عبارتند از:مي
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کنندگان نخواهد شد )کوليس و ( مصرف غيررقابتي: به اين معني که مصرف يک فرد از اين کاال موجب محدوديت براي ساير مصرف1

 (24،3871جونز

توان مصرف هيچ کدام از افراد جامعه را از اين کاال محدود کرد و آن فرد را از مصرف اين کاال محروم نمود : نمي 25( استثنا ناپذيري2

 (.1387آوري خواهد داشت )کوليس و جونز،هاي سرسامو اگر چنين کاري ممکن باشد، هزينه

توان هيچ يک از افراد جامعه را از کاالي عمومي توليد شده توان گفت چون نميدر مورد ويژگي استثنا ناپذيري در کاالي عمومي مي

اي براي افراد ايجاد کند که در هنگام تواند انگيزهتوانند به کاال دسترسي داشته باشند و اين خود ميمنع کرد، افراد بدون مکانيزم قيمت مي

اي کاالي توليد شده را خواهند پراخت، ساکت بماند. اين استراتژي را سواري هآشکار کردن ترجيحات خود به اين اميد که سايرين هزينه

گويند. از طرفي چون افراد، تمايالت مختلفي در استفاده از کاالي عمومي دارند )مطلوبيت نهايي متفاوتي از هر واحد کاالي مي 26مجاني

ادير قيمتي متفاوتي بپردازند که اين امر خود موجب تشديد آشکار کنند( بايد براي مقدار کاالي عمومي مورد نياز خود مقعمومي کسب مي

(. واضح است که چنانچه همه افراد اين استراتژي را اتخاذ کنند هيچ مقدار از کاالي عمومي 1388شود )کوليس و جونز، نکردن ترجيحات مي

شوند که ورود دولت در تأمين اين نوع از کاالها با يتوليد نخواهد شد. به همين دليل کاالهاي عمومي از مصاديق شکست بازار محسوب م

 شود.تواند به صورتي دستوري أخذ کند توجيه ميمالياتي که از همه افراد مي

يا کاالهاي مرکب معروف هستند. اين نوع از  27عموميباشد که به نام کاالهاي شبهنوعي از کاالها در طيف انواع کاالهاي عمومي مي

اند که قابليت استثنا پذيري دارند اما ويژگي مصرف غيررقابتي )البته قبل از رسيدن به حد تراکم( از کاالهاي عمومي در آنها کاالها، کاالهايي

باشند. ويژگي مهم اين کاالها اين است که درست است که اين کاالها از نوع را نيز دارا مي 28همچنان باقيست و ويژگي کاالهاي باشگاهي

شوند، نوعي اثر اي که بابت مصرف آنها حاضر به پرداخت مبلغي ميض نيستند، اما استفاده از اين کاالها توسط عدهکاالهاي عمومي مح

(. کاالهايي مانند آموزش و بهداشت در 30،1970باشد )اوانزکند که آن اثر خارجي ماهيت کاالي عمومي محض را دارا ميايجاد مي 29خارجي

شوند اما اثرات مثبت خارجي آنها ماهيت کاالي عمومي دارد. يعني چنانچه در جامعه استثناپذير محسوب ميجامعه اگر چه از دسته کاالهاي 

شود و يا ايجاد کند )مانند تحقيقاتي که در مؤسسات آموزشي انجام ميافرادي به آموزش مبادرت کنند، آموزش آنها منافع اجتماعي ايجاد مي

مندي مند شوند بدون اينکه بهرهتوانند از آن منافع بهرهماند و ...( که تمام افراد جامعه مييز باقي ميهاي آتي نفضاي فرهنگي که براي نسل

مندي از فردي از اجتماع، مصرف فرد ديگري از جامعه را از آن منفعت اجتماعي محدود کند و بدون اينکه بتوان حتي افراد جامعه را از بهره

کند چون همين مطلب در مورد بهداشت نيز صادق است و بهداشت نيز چنين منافع اجتماعي را ايجاد ميآن منافع اجتماعي استثنا کرد. 

اي در تواند به طور شايستهشود را نميمکانيزم بازار، اين اثرات خارجي مثبتي که با مصرف کاالهاي آموزش و بهداشت در جامعه ايجاد مي

 (.31،1387شود )کوليس و جونزود دولت براي تأمين مالي و توليد اين کاالها فراهم ميمحاسبات خود وارد کند، زمينه الزم براي ور

نويسد که: اين کاالها از طريق در بيان مفهوم اين کاالها مي 33نيز داريم. ماسگريو 32شبيه چنين ادبياتي را در بحث کاالهاي شايسته

. اگر احساس شود که شايستگي اين کاالها زياد است و مي توان آن را از محل گرددخدماتي که استثناپذيرند بوسيله مکانيزم بازار تأمين مي

شود ايجاد نمود، آنگاه اين کاالهاي شايسته به کاالهاي عمومي تبديل بودجه عمومي در سطحي بيشتر از آنچه که طبق مکانيزم بازار تأمين مي

(. به دليل اثرات خارجي مثبتي که 1959)ماسگريو،  شودز کاالها توجيه ميشود و به نحوي دخالت دولت در اقتصاد براي تأمين اين نوع امي

 توان آنها را نيز جزء کاالهاي شايسته در نظر گرفت.شود مياز مصرف کاالهاي بهداشت و آموزش در اقتصاد ايجاد مي

بهداشت وآموزش را توجيه کرد و به نحوي ت براي توليد کاالهاي توان لزوم دخالت دولبه دو دليلي که در فوق ارائه شد به خوبي مي

 به اثرات مثبتي رسيد که مخارج دولت بر روي شاخص بهداشت و آموزش خواهد داشت.

 

 .پيشينه  تحقيق 1-2

 توسعه شاخص خصوصي( بر– بهداشتي)دولتي مخارج تاثير بررسي "(، در پايان نامه کارشناسي ارشد خود تحت عنوان1393هراتي )

به منظور تعيين اثر مخارج بهداشتي بر شاخص توسعه  "(2010-2000پايين) و متوسط باال، درآمدي سطوح با اي منتخبکشوره در انساني
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انساني از مدلهاي پنل ديتا استفاده نموده است. بر مبناي اين پژوهش، مخارج کل بهداشتي، دولتي و خصوصي بر شاخص توسعه انساني تاثير 

خورد. نتايج مطالعه بيانگر تاثير معني دار مخارج بهداشتي ر در کشورهاي با سطح درآمد کم بيشتر به چشم ميمثبت  معناداري دارد که اين اث

هاي بهداشتي گام مهمي در دستيابي هاي مراقبتدر بهبود وضعيت بهداشتي و توسعه کشورهاي مورد مطالعه مي باشد. همچنين افزايش هزينه

گذاران نظام سالمت کارايي در تخصيص مخارج بهداشتي همين منظور الزم است تا مديران و سياست باشد. بهبه اهداف توسعه کشورها مي

 در دو بخش خصوصي و دولتي مدنظر را قرار دهند.

 رشد هايشاخص ررسيب به کشورهاي اسالمي در آن بر مؤثر وعوامل انساني توسعه بر ايمقدمه عنوان با يمقاله در (1379شايان ) 

 چه هر که است سيدهر نتيجه اين به و پرداخته اسالمي کليه کشورهاي در  ...و زندگي به اميد ملي، توليد يسرانه سواد، يزانم جمعيت،

 توسعه شاخص هايتن در و زندگي به اميد ملي، توليد سرانه باشد، ترپايين باسوادي و درصد باالتر روستانشيني و کشاورز جمعيت نسبت

 ويژه در به سرانه وليدت و زندگي به اميد سواد، سطح بردن باال به نسبت اسالمي کشورهاي که دارد ضرورت بنابراين .است ترپايين انساني

 . نمايند اتخاذ مؤثري راهکارهاي خود سرزمين کشاورزي روستايي بخش

 بررسي و مقايسه به مايال استان در توسعه انساني هايشاخص وضعيت بررسي عنوان با ايمقاله ( در1385) ملکي و دلير زاده حسين 

 هاياستان انساني، توسعه هاياخصش نظر از که دهدمي نشان مطالعه آمده دست به نتايج .اندپرداخته ايالم استان با کشور هاياستان تطبيقي

 اندبوده ها باالتراستان ساير از گيزند به اميد بهتر وضعيت و آموزش و درآمدي سطح بودن باال دليل به فارس و گيالن اصفهان، قزوين، تهران،

 قرار انساني توسعه سطح ترينپايين در اين لحاظ، از بويراحمد و کهگيلويه و اردبيل کردستان، بلوچستان، و سيستان هاياستان مقابل در و

 است. خصوص اين در مهم داليل لهمج از زندگي، پايين کيفيت و زيربنايي گذاري سرمايه پايين سطح درآمدها، سطح بودن پايين  اندگرفته

مقايسه  در آنها زندگي به ميدا و آموزشي هايشاخص که است اين خورد،مي چشم به هااستان بيشتر توسعه انساني روند در که مشترکي عامل

 هاياستان بين در 22 رتبه اب استان ايالم که دهدمي نشان هاتحليل و بررسي نتايج همچنين .دارند قرار بهتري وضعيت در درآمدي، شاخص با

 است. گرفته قرار نامناسبي و نامطلوب جايگاه در کشور

ه نقش سرمايه انساني، بها اند. در مطالعه آن( به بررسي ارتباط مخارج دولت با رشد اقتصادي در ايران پرداخته1386عسکري و اقبالي )

رمايه، ارتباط مثبت سحاکيت از آن دارد که مخارج دولت، چه به صورت مصرفي و سرمايه فيزيکي و بودجه دولت در توليد تاکيد شده و نتايج 

ا رشد ب.بوده است و /357برابر  1365براي مناطق روستايي در سال  HDI ( ميانگين1384نژاد و رفيعي )با رشد دارد. براساس مطالعه عباس

 .ي پايين دارندشود تمام مناطق روستايي کشور توسعه انسانط ميرسيده است و چنين استنبا 1375. در سال /469به  8/2متوسط ساالنه 

نشان دادند که اين شاخص  1380و  1375هاي ها در سالدر تمام استان HDI( حقي از طريق محاسبه 1385صادقي و عبداللهي  )

اشتي و درآمدي اختالف اين شاخص در ها از امکانات آموزشي، بهدبهبود داشته ولي به دليل عدم برخوداري يکسان استان 1380در سال 

( معتقد بودند ,1993) 34هاي بعد داشته است. استرلي و ربلوها زياد است. اقدامات زيربنايي، تاثير قابل مالحظه بر رشد دورهسطح استان

 دهد.هاي فعلي را افزايش ميگذاريمخارج زير بنايي بازده اجتماعي سرمايه

نظري را راجع به  "هاي ترکيبيتحليل اثر تجارت بر توسعه انساني با داده" اي تحت عنواندر مقاله ،)2006(35 داويس و کوئين ليوان

هاي ترکيبي به اثرات مثبت تجارت روي درآمد سرانه و اثرات منفي آن روي کيفيت زندگي مطرح نمودند؛ اما در نهايت با تحليل مدل داده

شود منابع به طور کاراتري مورد شود که تجارت موجب ميانساني دارد. در اين تحقيق بيان ميرسند که تجارت، اثر مثبت روي توسعه اين مي

استفاده قرار بگيرند و منجر به توليدات بيشتري شوند و در نهايت افزايش در تجارت موجب افزايش در درآمد سرانه خواهد شد. زماني که 

تجارت هم اثرات مستقيم روي درآمد دارد و هم زيست، موجود خواهد بود. ود محيطدرآمد سرانه بهبود يابد، درآمدهاي بيشتري براي بهب

دهد. با توسعه تجارت سيل کاالهاي بهداشتي به . تجارت از طريق توسعه ارتباطات آموزش را توسعه ميHDIاثرات غيرمستقيم روي اجزاي 

يک الگوي داراي وقفه  HDIلسازي تحقيق خود براي تجارت و شود. مؤلف در مدسمت کشورهاي در حال توسعه موجب افزايش بهداشت مي

 دارد. HDIکند. و در نظر گرفتن وقفه در تحليل مدل به دليل اثرات غيرمستقيمي است که تجارت روي را معرفي مي

هاي به کشور هاي ماليکمک "هاي دولت و رفاه کلهاي مالي، هزينهکمک"اي تحت عنوان ، در مقاله)2005( 36گوماني و همکاران

باشد. تر خيلي بيشتر ميگذارد، در حالي که اين اثر در کشورهاي با درآمدهاي پاييندرحال توسعه اثرات قابل توجهي روي رفاه کل آنها مي

هاي کمککودکان استفاده کرده است. در اين تحليل مخارج دولت نيز به عنوان  و مرگ و مير HDIگيري رفاه کل از شاخص مؤلف براي اندازه

گذارد، هم به طور مستقيم از طريق افزايش هاي انجام شده از دو طريق روي رفاه اثر ميمالي در نظر گرفته شده است. در اينجا کمک

هاي خدمات عمومي و درآمد مستقيم و هم به طور غيرمستقيم از طريق اثرگذاري روي رشد که در نهايت روي رفاه نيز اثر خواهد سرويس

                                                           
34 Easterly Rebelo 
35 Davis and Queen Mug 
36 Gvmany et al. 
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ها از طريق مستقيم )مانند درآمد و هاي ترکيبي استفاده کرده و اين نتيجه حاصل شده که کمکف در اين تحقيق از مدل دادهداشت. مؤل

هاي دولتي اثرات کمي روي رفاه داشته و تنها در کشورهاي با هاي خدماتي( اثرات قابل توجهي روي رفاه داشته در حالي که هزينهسرويس

 گي داشته است.درآمد پايين اثرات بزر

پردازد. نتايج اين مطالعه با تفکيک مخارج مصرفي و مخارج ( به بررسي اندازه دولت و توسعه انساني مي,2009Davies) 37آنتوني ديويز

ات گذاري نسبت به تغييردهد که اثرگذاري تغييرات مخارج سرمايهکشور در طي هفت سال نشان مي 77گذاري بر توسعه انساني، براي سرمايه

وري و تري است، مخارج مصرفي در بلندمدت از طريق بهبود آموزش و بهداشت، بهرهمخارج مصرفي بر توسعه انساني نيازمند زمان طوالني

 دهند.درآمد را افزايش مي

 

 .روش تحقيق 2

 به روش اقتصاد سنجي  (𝑷𝒂𝒏𝒆𝒍 𝑫𝒂𝒕𝒂).روش تخمين مدل 2-1

ي مدل زير نشان دهنده است. در حالت کلهايي مواجهشود، غالبأ با پيچيدگيي ترکيبي استفاده ميهابرآورد روابطي که در آن از داده

 هاي ترکيبي است:يک مدل با داده

                 
Xit کند. ها تغيير ميمتغير توضيحي است که هم در طول زمان و هم بين گروهZi  دهد ا نشان ميرخصوصيات ويژه هر فرد يا گروه

امل يک جمله ثابت و ش Ziها و کند، مانند تفاوت يک فرد با فرد ديگر، يا تفاوت بنگاههاي بين گروهي را منعکس ميدر واقع ناهمگني که

روه است که ممکن هاي خاص هر فرد يا گاي از متغيرهاي خاص هر فرد يا گروه است که ممکن است قابل مشاهده باشد مانند ويژگيمجموعه

هاي فردي در اهمگنيهاي خاص هر خانواده، ناست قابل مشاهده باشد مانند سن، جنس، مکان و ... ويا غير قابل مشاهده باشد مانند ويژگي

براي همه  Ziاند. اگر مها در طول زمان به قوت خود باقي است و ثابت مي... . فرض بر اين است که تمام اين ناهمگني مهارت يا ترجيحات و

رآورد نمود. اما به ب OLSتوان مانند يک مدل خطي معمولي در نظر گرفت و آن را با افراد قابل مشاهده باشد، در اين صورت مدل فوق را مي

  (.1391پردازيم )سوري، ها ميدارد که به بررسي آن طور کلي چند حالت وجود
 

 (GLS) .روش تعميم یافته کمترین مربعات2-2

ند، جمالت خطا در صورتي که پارامترهاي يک مدل رگرسيوني با استفاده از روش کمترين مربعات به صورت کارا تخمين زده شده باش

هاي رگرسيون ين در مدلمارکف و همچن-اشت. اين فروض براي اثبات قضيه گوسبه هم وابسته نخواهند بود و واريانس يکساني خواهند د

ين زده شده توسط روش غير خطي براي اثبات کارايي مجانبي آنها الزامي است. عالوه بر اين در چنين حالتي ماتريس واريانس کوواريانس تخم

انس ناهمساني يا وابستگي به روشي داريم که بتواند در شرايط وجود واريکمترين مربعات معمولي ديگر معتبر نخواهد بود. بنا بر اين ما نياز 

 .پيا پي جمالت خطا، مدل رگرسيوني را تخمين بزند

 .مدل رگرسيوني زير را در نظر بگيريد

 (1معادله)

  

انيم در صورتي که دبا اين شرط که امگا يا همان ماتريس کوواريانس جمالت خطا يک ماتريس مثبت معين است. همان طور که مي

 Ω است. در صورتي کهيک مدل رگرسيون خطي ساده با جمالت خطاي داراي واريانس يکسان و هم چنين غير وابسته باشد. معادله باال

تي واهد بود. و در صورقطري با مقادير متفاوت روي قطر اصلي باشد، جمالت خطا به هم وابسته نيستند اما شرط واريانس هم ساني بر قرار نخ

اً در هنگام کار بر قطري نباشد. عناصر خطا به هم وابسته خواهند بود. در اقتصاد سنجي قطري نبودن ماتريس عناصر خطا غالب Ωکه ماتريس

اني به هم نزديک ترند وابستگي باالتري هايي که به لحاظ زمآيد. در چنين حالتي عناصر خطا در دادههاي سري زماني به وجود ميروي داده

در  β ارا براي تخمين بردارتوان يک برآورد گر کدهيم که چگونه ميند. در ادامه با معرفي مدل تعميم يافته کمترين مربعات نشان ميدار

 .مارکوف را ارضا نمايد_به دست آورد که شرايط قضيه گاووس معادله

 
 

                                                           
37 Anthony Davies 

it it i itY x az   
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 .برآوردگر تعميم یافته کمترین مربعات3-2

شود که اي استفاده ميدر يک مدل رگرسيون خطي، از مدل تبديل يافتهβ براي بردار پارامترهايبراي به دست آوردن برآوردگر کارا 

 .نمايدمارکوف را ارضا مي_شرايط گاووس 
 

 .روش معادله تبدیل یافته1-3-2

تخمين زن خواهد  تخمين پارامترهاي مدل تبديل يافته با استفاده از روش کمترين مربعات معمولي منجر به، به دست آوردن کاراترين

 .شودکند، انجام ميکه غالباً يک ماتريس باال مثلثي است و در نامساوي زير صدق مي Ψ شد. اين تبديل با استفاده از ماتريس

 
 

              
 :توان اثبات کرد با استفاده از همواره چنين ماتريسي پيدا خواهد شد. بنا بر اين داريممي

 (2معادله)

  

 

رگرسيون  ٔ  نيز وارون پذير خواهد بود و بنا براين معادله Ψ وارون پذير است. ماتريس Ω يي که ماتريس واريانس کوواريانساز آن جا

( 2در معادله ) β رگرسيون اصلي معادل خواهد بود. تخمين زن روش کمترين مربعات عادي براي بردار پارامترهاي ٔ  تبديل شده با معادله

 .چنين خواهد بود
 (3معادله)

 
 

 توان نشان داد ماتريس کوواريانس خطاهاي تبديل يافتهاين تخمين زن بر آورد گر کمترين مربعات عمومي نام دارد و به سادگي مي

Ψ^T u يک ماتريس هماني است. 

 
 

. ماتريس کوواريانس استتبديل يافته ٔ  به دست آمده همان برآورد با استفاده از روش کمترين مربعات عادي براي معادله̂  β از آنجا که

 .آيدبه صورت استاندارد به دست مي X به جاي Ψ^T X آن به راحتي با جايگزين نمودن

 (4معادله)

 
 

بايد ماتريس کوواريانس شرطي  Ω مارکوف بر الزامي است. به عبارتي_گاوس  ٔ  بر قرار باشد. ارضاي شرايط قضيه( 3براي آنکه معادله )

 پ.يا هر متغير برون زا ي ديگري وابسته باشد X تواند بهمي Ω ده باشد. بنا بر اينخطا نسبت به متغير توضيح دهن
 

 .تابع معيار حداقل مربعات تعميم یافته2-3-2

 .کمترين مربعات مينيمم کردن تابع معيار کمترين مربعات عمومي است ٔ  راه ديگر به دست آوردن برآوردگر تعميم يافته

 (5معادله)

 
 

هاي مدل رگرسيوني تبديل يافته. مي توان اين تابع معيار را تعميم يافته تابع ماندهنيست جز جمع مربعات باقي که در حقيقت چيزي

وزن دهي  Ω ها، با توجه به معکوس ماتريسماندههاي دو به دو باقيمانده هادر نظر گرفت که درآن مربعات و ضربمجموع مربعات باقي

يک ماتريس قطري باشد. در چنين حالتي هر مشاهده بر واريانس خطاي خود  Ω شود که ماتريسروشن مياند. اثر اين وزن دهي زماني شده

 .تقسيم خواهد شد
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 .کارایي تخمين زن عمومي کمترین مربعات3-3-2

 .باشدحلي براي مجموعه گشتاورهاي شرطي زير نيز مي( 3عالوه بر خصوصيات ذکر شده، بر آوردگر به دست آمده از معادله )

 (6معادله)

 
 

باشد. از آنجا که اين مجموعه شرطي گشتاورها معادل شرايط مرتبه اول براي مينيمم کردن تابع معيار تعميم يافته کمترين مربعات مي

 پردازيم. يک بربراوردگر عمومي کمترين مربعات يک روش براي برآورد گشتاورهاست. به مقايسه آن با ساير برآورد گرهاي گشتاورها مي

به  β .که بعد. ست W از متغيرهاي برون زايn*k آوردگر تعميم يافته گشتاوري براي يک مدل رگرسيون خطي با استفاده از يک ماتريس

 .آيدصورت زير به دست مي

 (7معادله)

 
 

 .را حل نمودتوان آن مجهول وجود دارد، براي به دست آوردن برآورد گشتاوري مي k معادله و k از آنجا که در معادله اخير

 (8معادله)

 
 

کمترين مربعات يک  ٔ  توان مشاهده نمود، برآورد گر تعميم يافته، ميΩ^(1-) X با W و جايگذاري( 8و )(3با مقايسه معادالت )

حالت خاص از برآورد گر روش گشتاورهاست. تحت فرضيات قطعيت، تخمين زن روش گشتاورها يک تخمين زن نا اريب براي مدل خواهد 

است. برون Ω و ماتريس کوواريانس معلومβ_0 در صورتي که فرض کنيم فرايند توليد داده يک حالت خاص از مدل با بردار پارامترهاي بود.

شود از مي β _̂W باشد. با اين فرض نسبتاً قوي که منجر به نا اريبي E(u_t│w)      X)=0کند کهايجاب مي W و X زا بودن متغيرهاي

 تنها فرض مورد نياز، فرض ضعيفβ ̂_W کنيم. گرچه براي سازگار بودن برآوردگرو بررسي سازگاري اجتناب ميهاي مجانبي تحليل

E(u_t│w_t)=0 با جايگزاري Xβ_0( 8در معادله )بينيممي: 

 (9معادله)

  

 

باشد ما برآوردگر روش  X=W اصطالحاً ساندويچ شده ماتريس کوواريانس است. هنگامي که( 9همان طور که انتظار داشتيم، معادله )

توان کارايي بر آوردگر تعميم يافته آيد. ميبه صورت معادله استاندارد در مي β ̂_W کمترين مربعات تعميم يافته را خواهيم داشت و واريانس

مثبت نيمه معين  يک ماتريس(4در معادله )Var(β ̂) و(9در معادله )Var(β ̂_W) روش کمترين مربعات را با نشان دادن اين که تفاضل

 .است اثبات نمود
 

 .محاسبه تخمين عمومي کمترین مربعات4-3-2

، در صورت ̂ β آيد. ظاهراً براي به دست آوردنبراي برآورد گر عمومي کمترين مربعات بسيار ساده به نظر مي( 3در نگاه اول، رابطه )

ها در و معکوس آن را تشکيل دهيم از ضرب آن X^T Ω^(-1) X را محاسبه نموده و ماتريس Ω^(1-) تنها کافي است Ω معلوم بودن

رسد به دست خواهد آمد. با اين وجود استفاده ار روش عمومي کمترين مربعات به همين سادگي که به نظر مي ̂ X^T Ω^(-1) y ،β بردار

هاي بزرگ عمالً ناممکن خواهد بود و در نمونهنيست. فرايند بيان شده تنها در زماني که تعداد مشاهداتمان کم و ناچيز است، قابل استفاده 

مگابايت حافظه نياز داريم.  1600به حدود  Ω^(1-)وΩباشد تنها براي ذخيره  10000است. به عنوان مثال در صورتي که حجم نمونه ما در 

بات و زمان به شدت هزينه بر خواهد با استفاده از اين روش مقدماتي به لحاظ حجم محاس ̂ β حتا با داشتن حافظه کافي، محاسبه برآوردگر

و معکوس آن داشته باشيم.  Ω بود. فرايند عملي تخمين کمترين مربعات نيازمند اين است که اطالعات نسبتاً زيادي در مورد ساختار ماتريس

تون به ه حاسبه نماييم، ميدر حافظ Ψ را بدون نياز به ذخيره خود X ،Ψ^T X به ما اجازه دهد تا براي هر بردار Ψ در صورتي که ماتريس

 .پارمترهاي آن استفاده کرد ٔ  سادگي مدل تبديل يافته را فرموله نمود و ازيک تخمين عادي کمترين مربعات بري محاسبه
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 .ارائه مدل3
Healthit= f (GDPPit PHSPit LITEit URBANit FERTit IMUit) 

باشد براي متغير وابسته از دو شاخص مستقل استفاده شده است تا ثبات بيانگر کشور مي i نشان دهنده زمان و  t که در رابطه فوق

نرخ مرگ و "هاي مورد استفاده نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.  با توجه به مطالعات تجربي صورت گرفته، براي بخش بهداشت از دو متغير مدل

 .هاي وابسته بخش بهداشت استفاده شده استبه عنوان متغير "نرخ مرگ و مير نوزادان"و نيز "سال  5مير کودکان زير 

 :هاي بهداشتي به صورت زير مي باشندشرح و توضيح متغيرهاي مستقل ملحوظ در تابع شاخص
 

IMRit=αi+β1GDPPit+β2PHSPit+β3LITEit+β4URBANit+β5FERTit +εit 

 

CMRit= α'i+β'1GDPPit+β'2PHSPit+β'3LITEit+β'4URBANit+β'5FERTit +ε'it 
 

 : IMRنرخ مرگ و مير نوزادان 

 : CMR  سال 5نرخ مرگ و مير کودکان زير 

 : GDPP درآمد سرانه 

 : PHSP هزينه سرانه بهداشتي دولت 

: LITE نرخ باسوادي بزرگساالن 

: URBAN نرخ شهرنشيني 

 : FERT نرخ باروري زنان 

 

 ها  تحقيق.فرضيه1-3
 دارد. OECD توسعه انساني در کشور داري بر بهبود شاخصدرآمد سرانه تاثير مثبت و معني -1

 دارد. OECD داري بر بهبود شاخص توسعه انساني در کشورهاي بهداشتي تاثير مثبت و معنيهزينه  -2

 دارد. OECD داري بر بهبود شاخص توسعه انساني در کشورنرخ شهرنشيني تاثير مثبت و معني  -3

 

 .مدل یک: 3-2
IMRit=αi+β1GDPPit+β2PHSPit+β3LITEit+β4URBANit+β5FERTit +εit 

 

 اثرات ثابت

xtreg cmr gdpp lite phsp urban fert,fe 

Ineerval] (95\ Conf. P>lel e Sed. Err. Conf. imr 

.0257702 -.0265202 0.977 -0.03 .0132811 -.000375 gdpp 

.0109584 -.0266948 0.411 -0.82 .0095635 -.0078682 liee 

.0001176 -.0003798 0.300 -1. 04 .0001263 -.0001311 phsp 

.835599 .579063 0.000 10.86 .0651571 .707331 urban 

4.078514 1. 589321 0.000 4.48 .6322253 2.833917 fere 

68.85 47.46987 0.000 10.71 5.430297 58.15994 cons 

6.8994886 sigma_u 

.81579521 sigma_e 

(fraceion of variance due to u_i) .98621208 rho 

F eese ehae all u_i=O:    F(24, 276) = 104.75                                Prob> F = 0.0000 
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hausma.n fe re 

sqre(diag(V_b-V_B)) (b-B) (B) (b)  

S.E Difference re fe  

0 -.0053336 .0094617 .0041281 gdpp 

0 -.7227426 .4741957 -.248547 fert 

0 -.0013655 .001613 .0002475 lite 

0 .0362134 -.0595302 -.0233167 phsp 

. 0209979 .1400911 .1589019 .2989929 urban 

b = consistene under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients nee systematic 

chi2(5) =(b-B)' I (V-b-V_B)-(-1) I (b-B) 

=30.14 

Prob>chi2=0.0000 

(V-b-V_B is nee positive definite) 

 

 بررسي آزمون ناهمساني واريانس

Modified Wald eese for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 
(i) ∧2 = sigma(i) ∧2 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖: sigma0H 
chi2 (25) =43541.87 

Prob>chi2=0.0000 

xtserial imr gdpp lite phsp urban 
Wooldridge eese for aueocorrelation in panel data 

HO: no first-order aueocorrelation 
F( 1,24)=668.156 

Prob> F =0.0000 
 

 

 

 اثرات تصادفي

xtreg cmr gdpp lite phsp urban fert,re 

Ineerval] (95% Conf. P>lzl z Sed. Err. Conf. cmr 

.022505 -.0035816 0.155 1. 42 .0066549 .0094617 gdpp 

1. 062527 -.1141354 0.114 1. 58 .3001744 .1589019 fert 

.0107587 -.0075326 0.730 0.35 .0046662 .4741957 liee 

.0647012 -.1837616 0.348 -0.94 .0633845 .001613 phsp 

.2031723 .1146314 0.000 7.03 .0225874 -.0595302 urban 

19.07933 11.59764 0.000 8.04 1. 90863 15.33848 cons 

1.3524925 sigma_u 

.38612976 sigma_e 

.92463541    (fraceion of variance due to u_i) rho 
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GLS 

xtgls imr gdpp fert lite phsp urban,panels(heteroskedastic) 

Wald chi2(5)=450.34 

Prob> chi2=0.0000 

Ineerval] (95%Conf. P>lzl z Sed. Err. Coef. imr 

.0550424 .0348273 0.000 8.71 .005157 .0449349 gdpp 

2.79601 2.095667 0.000 13.69 .178662 2.445839 fert 

.0121046 .0048142 0.000 4.55 .0018598 .0084594 lite 

.2440111 .0587597 0.001 3.20 .0472589 .1513854 phsp 

.0592303 .041438 0.000 11.09 .0045389 .0503342 urban 

3.888951 2.804148 0.000 12.09 .2767406 3.34655 _cons 

 

 :2.مدل 3-3
CMRit= α'i+β'1GDPPit+β'2PHSPit+β'3LITEit+β'4URBANit+β'5FERTit +ε'it 

 

 اثرات ثابت

xtreg cmr gdpp lite phsp urban fert,fe 
Ineerval] (95\ Conf. P>lel e Sed. Err. Conf. cmr 

.0257702 -.0265202 0.977 -0.03 .0132811 -.000375 gdpp 

.0109584 -.0266948 0.411 -0.82 .0095635 -.0078682 liee 

.0001176 -.0003798 0.300 -1. 04 .0001263 -.0001311 phsp 

.835599 .579063 0.000 10.86 .0651571 .707331 urban 

4.078514 1. 589321 0.000 4.48 .6322253 2.833917 fere 

68.85 47.46987 0.000 10.71 5.430297 58.15994 cons 

6.8994886 sigma_u 

.81579521 sigma_e 

(fraceion of variance due to u_i) .98621208 rho 

F eese ehae all u_i=O:    F(24, 276) = 104.75                                Prob> F = 0.0000 

 

 اثرات تصادفي

xtreg cmr gdpp lite phsp urban fert,re 

Ineerval] (95\ Conf. P>lzl z Sed. Err. Conf. cmr 

.0397212 -.0158086 0.399 0.84 . 014166 .0119563 gdpp 

.0152417 -.0236105 0.673 -0.42 .0099115 -.0041844 liee 

.0000405 -.0004885 0.097 -1.66 .0001349 -.000224 phsp 

.4491672 .2642797 0.000 7.56 .047166 .3567235 urban 

5.54228 3.045303 0.000 6.74 .6369957 4.293792 fere 

36.04174 20.41761 0.000 7.08 3.985821 28.22968 cons 

2.7504601 sigma_u 

.81579521 sigma_e 

.91914008          (fraceion of variance due eo u_i) rho 
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hausma.n fe re 

sqre(diag(V_b-V_B)) (b-B) (B) (b)  

S.E Difference re fe  

 -.0123313 .0119563 -.000375 gdpp 

 -.0036838 -.0041844 -.0078682 liee 

 .0000929 -.000224 -.0001311 phsp 

. 0449534 .3506075 .3567235 .707331 urban 

 -1. 459875 4.293792 2.833917 fere 

b = consiseene under Ho and Ha; obeained from xereg 

B = inconsiseene under Ha, efficiene under Ho; obeained from xereg 

 

Tese: Ho: difference in coefficienes nee syseemaeic 

chi2(5) =(b-B)' I (V_b-V_B)-(-1) I (b-B) 

=55.13 

Prob>chi2=0.0000 

(V_b-V_B is nee posieive definiee) 

 

 واريانس ناهمساني آزمون

Modified Wald eese for groupwise heeeroskedaseiciey 

in fixed effece regression model 
(i) ∧2 = sigma(i) ∧2 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖: sigma0H 
chi2 (25) =1.6e+05 

Prob>chi2=0.0000 

xtserial cmr gdpp lite phsp urban fert 
Wooldridge eese for aueocorrelaeion in panel daea 

HO: no firse-order aueocorrelaeion 
F( 1,24)=1289.723 

Prob> F =0.0000 
 

GLS 

xtgls cmr gdpp lite phsp urban fert,panels(heteroskedastic) 

Ineerval] (95\Conf. P>lzl z Sed. Err. Coef. cmr 

.1082865 .0607424 0.000 6.97 .0121288 .0845145 gdpp 

.0121921 -.0034197 0.271 1.10 .0039827 .0043862 liee 

.0004454 .0000105 0.040 2.05 .0001109 .000228 phsp 

. 0722649 .0305682 0.000 4.83 .0106371 . 514165 urban 

4.875853 3.117453 0.000 8.91 .4485797 3.996653 fere 

5.993372 3.3790094 0.000 7.03 .66692 4.686233 _cons 

Log close 

Name: <unnamed> 

Log:c:\users\sasan\desktop\11.smcl 
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 نتيجه گيري. بحث و 4

 : 1. فرضيه شماره 4-1
، معناداري همزمان (HDI) ( مبني بر تاثير مٍثبت و معنادار درآمد سرانه بر بهبود شاخص توسعه انساني1براي بررسي فرضيه شماره )

 .گيردمورد آزمون قرار مي  β1 ،β'1 ضرايب برآوردي

که آن را به عنوان درآمد  GDPPشود که در مدل اول، مالحضه مي GLS به روش 2و  1با توجه به جدول ونتايج تخمين نهايي مدل  

وسعه رابطه مثبت و معناداري با نرخ مرگ و مير نوزادان )نماينده شاخص ت prob=0.000و   0449349.سرانه در نظر گرفته ايم با ضريب 

رابطه مثبت و معناداري با نرخ مرگ و مير    prob=0.000و    0845145.انساني( دارد، و همچنين در مدل دوم درآمد سرانه با ضريب 

 سال دارد. 5کودکان زير 
نه، مالحضه پس در کل فرضيه اول ما مبني بر اينکه آيا درآمد سرانه تاثير مثبت و معناداري بر بهبود شاخص توسعه انساني دارد يا 

 5ميکنيم که در هر دو مدل اين رابطه مثبت و معنادار است يعني با بيشتر شدن درآمد سرانه هر دو نرخ مرگ و مير نوزادن و کودکان زير 

 شود.مي 1فرضيه شماره  قبولشود و موجب يابد، پس در کل موجب بهبود شاخص توسعه انساني ميسال کاهش مي

 

 2. فرضيه شماره 2-4

معناداري ، (HDI) هاي بهداشتي بر بهبود شاخص توسعه انساني( مبني بر تاثير مٍثبت و معنادار هزينه2بررسي فرضيه شماره ) براي

 .گيردمورد آزمون قرار ميβ2 ،β'2 همزمان ضرايب برآوردي

و  1513854.يب در مدل اول با ضر  (PSHP)شود که هزينه سرانه بهداشتي دولتبا برسي نتايج بدست آمده مالحضه مي

prob=0.001  و  000228.رابطه مثبت و معناداري با نرخ مرگ و مير نوزادن دارد و همچنين در مدل دوم با ضريبprob=0.04  رابطه

 سال دارد. 5مثبت و معناداري با نرخ مرگ و مير کودکان زير 

 شود.اين فرضيه مي قبولساني دارد و موجب پس در کل هزينه سرانه دولت تاثير مثبت و معناداري بر بهبود شاخص توسعه ان

 

 3. فرضيه شماره 4-3
، معناداري (HDI) ( مبني بر تاثير مٍثبت و معنادار نرخ شهرنشيني بر بهبود شاخص توسعه انساني3براي بررسي فرضيه شماره )

 .گيردمورد آزمون قرار مي β4 ،β'4 همزمان ضرايب برآوردي

 prob=0.000و    0503342.( با ضريب urbanشود که در مدل اول نرخ شهرنشيني )حضه ميبا توجه به نتايج بدست آمده مال

رابطه مثبت و  prob=0.000و   514165 .رابطه مثبت و معناداري با نرخ مرگ و مير  نوزادان دارد و همچنين در مدل دوم با ضريب 

 سال دارد. 5معناداري با نرخ مرگ و مير کودکان زير 

 شود.اين فرضيه مي قبولخ شهرنشيني  تاثير مثبت و معناداري بر بهبود شاخص توسعه انساني دارد و موجب پس در کل نر
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