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 چکیده

کاه توجاه    ای دولت بر شاخص رفاه اجتماعي در ایران است. ازآنجاا  بودجه های ترکیب تأثیرهدف این مقاله، بررسي 

 کرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است. باشد، نحوه هزینه دولت به مقوله رفاه اجتماعي در اقتصاد مهم مي

-1392هاای   ورههاای د  های اقتصادسنجي و اساتفاده از داده  در این تحقیق با استفاده از روش علي و معلولي و روش

در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتي بر ساه بعاد رفااه، شاامآ درآماد، توزیاا و توانمنادی از  ریاق          1360

های دولت در  دهد هزینه نتایج بررسي نشان مي های فقر، رفاه آمارتیا سن و توسعه انساني بررسي شده است. شاخص

ترتیب بیشترین تأثیر را بر افازایش شااخص    نقآ و آب، به و حمآ بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعي، مخابرات،

های دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایي باعا  ارتقاای    کمي درآمدی رفاه دارد. هزینه

سطح توسعه انساني در کشور شده و در بخش بهداشت، تأمین اجتماعي، مخابرات و فنااوری و آماوزش، ماتثرترین    

تاوان ففات، افازایش درآماد سارانه باعا         بر این موارد مي ها بر شاخص توزیعي رفاه اجتماعي هستند. عالوه نههزی

هاای مساتقیم ریردولتاي باه اماور رفااهي، باه افازایش          شود و کما   های زندفي مي افزایش کمي و کیفي استاندارد

های امنیت  های دولت، شاخص هزینه ن هزینهشود. همچنین در بی های دولت در افزایش رفاه منجر مي کارآمدی هزینه

تاوان ففات، فارف هزیناه در       ورکلي مي داری دارد. به عنوان شاخص امنیت( بر شاخص رفاه تأثیر معني عمومي )به

 امور اجتماعي بر افزایش کمي و کیفي رفاه تأثیرفذار بوده است.

 دولت های موزون توسعه انساني، رفاه اجتماعي، هزینه کلیدی: های هواژ

 JEL: I38 ,H50 ,H53 ,H54 ،I28بندی   بقه

 
 

 

 

 

 مقدمه

رفاه اجتمااعي تعبیاری اسات معطاوف باه وااعیت اقتصاادی، اجتمااعي و سیاساي کاه حفاا کرامات انسااني و              

ها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعي ابعااد مختلفاي    پذیری افراد جامعه در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی مسئولیت

یستي )سالمت جسمي در مقابآ معلولیت و بیماری( و سالمت رواني )ترکیب جمعیت، امید باه زنادفي،   مانند بعد ز

پذیر، قوانین مربوط به کودکان، نوجواناان و   دیده و آسیب های آسیب تغذیه و...(؛ بعد حقوقي )قوانین حمایت از فروه

های در معرض خطر ازجمله زنان  ، جمعیت، فروهزنان و...(، بعد اجتماعي )امنیت، مهارت اجتماعي، اشتغال، خانواده



و کودکان و مشارکت اجتماعي( و بعد اقتصادی )بررسي فقار، امنیات، توساعه اقتصاادی، اشاتغال، مساکن، سیساتم        

پاذیر و...( را   ، حمایات اقتصاادی از اقشاار آسایب     ای و ریرانتفاعي، عدالت اجتماعي ای، اقتصاد خیریه پرداخت یارانه

های مختلف کرامت زندفي بشر مرتبط اسات،   (؛ بنابراین رفاه اجتماعي که به جنبه1373)زاهدی افآ، فیرد  دربر مي

 شناسان تبیین شده و مورد بررسي قرار فرفته است. های اقتصاددانان و جامعه های اخیر در متون و نگرش در دهه

اشاره کرد که در آن بار   1996انساني سال  توان به فزارش توسعه المللي در این راستا مي های بین فیری ازجمله جهت

هاای فقرزدایاي در تماام     هاا در سیاسات   لزوم رشد اقتصادی همراه با بهبود اساسي آموزش و بهداشت و زیرسااخت 

این واقعیت آشاکار شاد کاه    « ظرفیت و کارکردهای انساني»کشورهای جهان تأکید شده است. همچنین با  رح ایده 

هاا و   یش از آنکه نیازمند مصرف بیشتر کاالها و خدمات باشد، ثمره پرورش و بسط استعداددستیابي به زندفي بهتر، ب

 های انساني است. ظرفیت

فیرد، تأمین رفاه فرد و اجتماا  از ساوی    هایي که رفاه اجتماعي دربر مي ها و برنامه با توجه به دامنه وسیعي از فعالیت

هاای مختلاف    مورد بح  باوده و شاامآ اقادامات دولات در حاوزه     دولت از دیرباز میان متفکران و جواما مختلف 

، یافتاه   ویژه کشورهای توسعه شود. با توجه تجربه کشورهای مختلف به اقتصادی، اجتماعي، بهداشتي، فرهنگي و... مي

هاای هدفمنادتر    فورت جاما توسط دولت انجام، و سپس باا مداخلاه   تأمین و تدارک خدمات اجتماعي باید ابتدا به

المللي در راساتای تشاویق ساران کشاورها باه انجاام        رو اقدامات بین (؛ ازاین2005یگیری شود )سازمان ملآ متحد، پ

انجام « اهداف توسعه هزاره»کارهای متثر برای برخورداری عمومي از بهداشت، مسکن و آموزش و... زیر نظر برنامه 

المللاي در راساتای ایجااد رفااه      از ساوی نهادهاای باین    (. بنابراین الزاماتي کاه 2000شده است )سازمان ملآ متحد، 

 ها قرار فرفته است. اجتماعي و توسعه انساني پیش روی دولت

بر این مورد در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایاران، تاأمین نیازهاای اساساي، آماوزش و پارورش رایگاان،         عالوه

مثابه ی  هدف پراهمیت و اساساي   ر ابعاد فسترده بهکني فقر د برخوردای از تأمین اجتماعي، کاهش و درنهایت ریشه

رو مباارزه باا فقار در     مورد توجه قرار فرفته و این امر در تعداد زیادی از افول قانون اساسي تبلور یافته است؛ ازاین

 روی جمهوری اسالمي ایران است. با توجه باه  های مختلف و افزایش رفاه اجتماعي مردم ازجمله الزامات پیش حوزه

های متفاوت در تخصیص منابا بخش عماومي باه اماور مختلاف، پیامادهای رفااهي و تاوزیعي         اینکه اتخاذ سیاست

ها و راهبردهاایي هوشامندانه و سانجیده از ساوی دولات در راساتای        فونافوني را دربر دارد، بنابراین اتخاذ سیاست

ثربخشي مناسبي داشته باشد و برقاراری تناساب   ارتقای سطح رفاه اجتماعي که جامعیت، انسجام و قابلیت اجرایي و ا

های دولت بارای بهباود بخشایدن باه عملکارد دولات مهام اسات. بناابراین           ها و توانایي فحیح بین نقش و ظرفیت

 های مختلف در راستای نیآ به اهداف، اروری است. های دولت در زمینه بندی، برای اثربخشي هزینه اولویت

سان و  آمارتیاهاای رفااه    ای دولت بر رفاه اجتماعي از  ریق شااخص  ثر ترکیب بودجهدر این مقاله سعي شده است ا

های دولت بار   توسعه انساني و شاخص سرشمار فقر مورد بررسي قرار فیرد. هدف این تحقیق تعیین اثربخشي هزینه

های مختلف رفاه اجتماعي است. این مقاله در چهار بخش تدوین شده است. در بخش دوم پس از بیاان مقدماه    جنبه

های رفاه اجتماعي بیاان شاده    عملکرد دولت بر شاخص شده درباره تأثیر مروری بر ادبیات مواو  و مطالعات انجام

هاای مربو اه انجاام شاده و در بخاش پایااني        تحلیآ نتایج بارآورد و بررساي آزماون    و است، و در ادامه مدل تجزیه

 فیری تحقیق آورده شده است. نتیجه



 شده . ادبیات مواو  و مروری بر مطالعات انجام1

 . ادبیات مواو 1-1

اجتماعي است که در متاون   ا های اقتصادی ترین مقوله ها از مهم مثابه توسعه استاندارهای زندفي انسان رفاه اجتماعي به

نظاران ماورد    اقتصادی تبیین و بررسي شده و تأمین رفاه افراد جامعه از سوی دولت از دیرباز میان متفکران و فاحب

فیرد که تحت نظارت و باا کما     هایي را دربر مي مهها و برنا بح  بوده است. رفاه اجتماعي دامنه وسیعي از فعالیت

های برنامه رفاه اجتمااعي هماواره فساترش یافتاه و در حاال       شود؛ حوزه دولت برای بهزیستي افراد جامعه انجام مي

شاود )ساامتي و    های اقتصادی، اجتماعي، بهداشتي، فرهنگي و... شامآ مي ها را در حوزه ای از فعالیت حاار مجموعه

دهد که آنچاه اماروزه    (. تجربه کشورهای رني و فقیر در زمینه اهمیت دولت و رفاه اجتماعي نشان مي1387 فامتي،

بر توسعه و رشد اقتصادی شایان توجه است، توسعه و رشد اجتماعي است، زیرا دساتیابي باه رشاد اقتصاادی      عالوه

افراد و جامعه یاری رساند. لذا این امر باع  شاد  تواند به ارتقای توانمندی  های رفاهي نمي بدون درنظر فرفتن برنامه

هاای رفااه    اجتماعي را مدنظر قرار دهند که نتیجه آن افزایش شااخص  اریزان، توسعه اقتصادی فذاران و برنامه سیاست

 (.2002اجتماعي است )بان  جهاني، 

فاذاری بخاش    قا اهاداف سیاسات  ها چند نقش یا وظیفه در امور اقتصادی دارند که دروا در ادبیات اقتصادی، دولت

و « تثبتاي »، «تاوزیعي »، «تخصیصاي »هاای   ها در ادبیات مالیه عماومي باا عناوان    رود. این نقش شمار مي عمومي نیز به

مطرح است. فرایندی که  ي آن، چگونگي استفاده از تمام منابا و امکانات بارای تولیاد کاالهاا و خادمات     « قانوني»

فیرد تا جامعاه   ها فورت مي هایي که در واا درآمدها و ثروت نام دارد و تعدیآ «تخصیص»شود،  عمومي تعیین مي

شاود.   به واعیتي دست یابد که توزیا عادالنه و یا منصفانه شود، تحات عناوان نقاش تاوزیعي دولات بررساي ماي       

اشاتغال و  ها، رشاد مطلاوب در تولیادات و     منظور دستیابي به واا پایداری در قسمت هایي که به مشي مجموعه خط

شاود. سارانجام، تادابیر     مطارح ماي  « نقاش تثبیتاي  »شود، در قالب  ها اعمال مي وجود تناسبي معتدل در تراز پرداخت

( .در 1378دهد )دادفار و کرماجااني،    مربوط به تدوین و حفا مقررات اقتصادی، وظیفه قانوني حکومت را نشان مي

های دولت و تضمین ارائاه خادمات اساساي و     اثربخشي فعالیتبر تعیین حیطه حضور دولت، میزان  این راستا عالوه

کننادفان جااما رفااه     هاا، تاأمین   توان ففت در این بین در وهله نخست، دولت اجتماعي بسیار مهم است. بنابراین مي

وسایله آن زمیناه تحقاق     شود، تا به های رفاه اجتماعي از تکالیف دولت محسوب مي شوند و برنامه عمومي قلمداد مي

 عدالت اجتماعي در جامعه فراهم شود.

هاای مالیااتي و اماور مرباوط باه قاوانین و        ای، سیاسات  های هزینه تواند از سه  ریق سیاست های دولت مي سیاست

تارین ایان ماوارد در بخاش      مقررات، بر متغیرهای مختلف اقتصادی ازجمله رفاه و فقر تأثیرفذار باشد. یکي از مهام 

فورت مستقیم و ریرمستقیم بر افزایش رفاه و کااهش فقار    های متعددی به تواند از کانال ای دولت است که مي هزینه

های دولات،   و یا کآ میزان هزینه هزینه(. در این راستا مدنظر قرار دادن ی  نو  2005تأثیرفذار باشد )بان  جهاني، 

  بایش از حاد بارآورد شادن اثار      های ی  بخش، باعا  هایي را دربردارد. بررسي اثر نو  خافي از هزینه محدودیت

شاود و همچناین درنظار     ها سلب ماي  شود و امکان مقایسه میزان اثربخشي سایر بخش فذاری در آن بخش مي سرمایه

که تخصیص بهیناه و   شود، درحالي های دولت مي بندی در هزینه های دولت بر فقرزدایي مانا اولویت فرفتن کآ هزینه

ها ی  ابزار کلیدی برای کاهش فقر و نابرابری در هار   های مختلف برای دولت بخشفذاری در  تعیین اولویت سرمایه



 ها امروزه بیشتر مورد تأکید قرار دارد. (؛ بنابراین در بررسي انوا  هزینه2007کشور است )بان  جهاني، 

تاوان   عي ماي های مختلف و بررسي اثربخشي بر شاخص رفاه اجتما رو با بررسي ترکیب بودجه دولت در بخش ازاین

دیدفاه مناسبي را در راستای میزان اثربخشي و میزان، حیطه و اندازه دخالت دولت ارائه کرد. بناابراین در ایان مقالاه    

ای دولت بر فقر درآمدی، توسعه انساني و شاخص رفاه اجتمااعي محاسابه    سعي شده است میزان تأثیر ترکیب بودجه

 شود.

 شده . مروری بر مطالعات انجام2-1

 شرح زیر مطرح کرد: توان به را مي« بررسي تأثیرات دولت بر رفاه»شده در زمینه  طالعات انجامم

انجاام شاده اسات، دو فارض،     « های دولت بر سطح زندفي تحلیلي بر اثرات بیروني هزینه»ای که با عنوان  ا در مقاله

هاای بخاش عماومي باه      سارمایه »و «  ور مستقیم بر مطلوبیت نهایي مصرف در جامعه تاأثیر دارد  مصارف دولت به»

تحلیاآ،   و در ایان تحقیاق یا  چاارچوب تجزیاه     ، درنظر فرفته شده است. «رساند کارایي بخش خصوفي یاری مي

. نتاایج ایان   عنوان دو کاالی جانشین تلقي شاده اناد   کارایي درنظرفرفته شده و  مصرف بخش خصوفي و دولتي به

دلیاآ اینکاه مصارف عماومي بار       مصرف، جانشاین یکادیگر هساتند باه    دهد در مواردی که این دو  تحقیق نشان مي

ها و مصارف دولت ناکارا اسات و تواناایي ارتقاای ساطح اساتاندارد       بازارهایي مانند بازار کار تأثیر کمي دارد، هزینه

هاای   زندفي را ندارد. برعکس در مواردی که مصارف دولت و بخش خصوفي مکمآ یکدیگر هستند، کارایي هزینه

 .(Ercolania & Azevedoa, 2014)لت در افزایش رفاه، بیشتر است دو

های سیاستي، با هدف بهبود تخصیص مناابا، همچناین اثار تثبیات در      اثر مداخله« تخصیص منابا بر رفاه»ا در مقاله 

های تجاری بررسي شده است. در این مقاله از مدل تعادل عمومي پویا استفاده شده و در آن فرض شده اسات   چرخه

های عمومي و از بودجاه عماومي تاأمین ماالي      زینهوپرورش عمومي از  ریق مالیات و سایر ه های آموزش که هزینه

های تخصیص منابا عمومي باا هادف ارتقاای رفااه،      ای سیاست دهد اثرات دوره شوند. نتایج این تحقیق نشان مي مي

هاای دولات باه     تر آن است که هزینه وابستگي زیادی به شرایط ثبات اقتصادی دارد. در راستای افزایش رفاه، مطلوب

هاای عماومي دولات بایاد باه       بازار نقص بیشتری دارد )آموزش و بهداشت( هدایت شود و سیاسات هایي که  بخش

 .(Angelopoulosa & Malleya, 2011)فراخور شرایط اقتصادی تغییر یابد 

هاای   فیری دولت بر تخصیص هزیناه  ، اثرات تصمیم«های عمومي و رفاه ها و زیرساخت هزینه»ا در تحقیقي با عنوان 

های عمومي و افزایش امکان مصرف عمومي برخي از کشورها بررسي شاده   وری زیرساخت افزایش بهرهعمومي بین 

های عمومي که از  ریق کاهش مصرف دولتاي   دهد، افزایش دائمي موجودی سرمایه است. نتایج این تحقیق نشان مي

فذاری بخاش دولتاي    وری سرمایه هشر ي است که بهر شود، البته این مواو  به شود، باع  افزایش رفاه مي تأمین مي

 .(Ganellia, 2010)های عمومي منجر شود  باال باشد و به توسعه زیرساخت

 1و همکااران  فنتوان به مطالعات  شده در مورد اثرات دولت بر فقر، توزیا درآمد و رفاه مي ا ازجمله مطالعات انجام

( و 2004(، اوفانادا ) 2004(، ویتناام ) 2002لناد ) (، تای2002(، چاین ) 2000درباره کشورهای مختلف ازجمله هناد ) 

های مختلاف ازجملاه راه، بار ،     های دولت در بخش ها اثرات انوا  هزینه ( اشاره کرد. در این پژوهش2006تانزانیا )

منادی افاراد فقیار و افازایش رفااه در       هاای بهاره   آب، مخابرات، آموزش، بهداشت و تحقیق و توساعه بار شااخص   

                                                                 
1. Fan, Hazell, Thorant, Jistuchon, Methakunnavut, Zhang, Nyage and Rao 



های دولت با توجه باه ماهیات    دهد که انوا  هزینه ررسي شده است. نتایج این تحقیقات نشان ميکشورهای مختلف ب

های دولت در کشورهایي با درآمد پایین مانند هناد و اوفانادا در بخاش     آن، نتایج متفاوتي بر سطح رفاه دارند. هزینه

اناد. اماا نتاایج در     و افازایش رفااه داشاته   توجهي بر کااهش فقار    ها مانند راه، اثر قابآ آموزش و برخي از زیرساخت

هاای دولات در بخاش آماوزش ابتادایي باازدهي چناداني         دهد، هزینه کشوری با درآمد متوسط مانند تایلند نشان مي

 پذیری بیشتری در افزایش سطح رفاه بوده است. نداشته و توسعه زیربنایي در بخش بر  دارای توجیه

ونقاآ، تاأمین اجتمااعي، و دفااعي در      ی کشاورزی، بهداشت، آماوزش، حماآ  ها های دولت در بخش ا بررسي هزینه

ونقآ  های دولت در بخش کشاورزی و حمآ دهد که هزینه منا ق زیر فحرای آفریقا با روش تعادل عمومي نشان مي

دایاي و  های دولت در بخش بهداشت، بیشترین کارایي را در فقرز کمترین اثر را بر کاهش فقر درآمدی داشته و هزینه

 .(Lofgren & Rabinson, 2004)توسعه انساني دارا بوده است 

 104های مختلف بار رفااه اجتمااعي را در باین      های دولت در بخش هزینه ( اثرات کم 2003و همکاران ) فومانيا 

  مادل  اناد و در یا   اند. در این مطالعه کشورها با دو فروه درآمد کم و متوسط درنظر فرفته شده کشور بررسي کرده

های رفاه برآورد شده اسات. براسااا ایان نتاایج، مخاارج       اقتصادسنجي، تأثیرات ترکیبات مخارج دولت بر شاخص

دولت باع  افزایش رفاه شده است و این اثربخشي در کشورهای با درآمد کمتار دارای کاارایي بیشاتری نسابت باه      

 .(Gomanee & Mosely, 2003)کشورهای با درآمد بیشتر است 

هاای نهاایي    هاای دولات نشاان داده اسات کاه فایاده       فذاری و هزیناه  کشور بولیوی تحلیآ فایده نهایي سرمایه ا در

 Ajwad)های اساسي بوده است.  مند کردن افراد فقیر، بیشتر از زیرساخت های دولت در بخش آموزش برای بهره هزینه

& Wodon, 2001). 

 ر رفاه و کاهش فقر انجام شده است.هایي درباره اثرات دولت ب در ایران نیز پژوهش

های مختلف دولت بر اشتغال ریرکشاورزی و فقار در مناا ق مختلاف     ها به بررسي تأثیر هزینه ا یکي از این پژوهش

دار باودن تاأثیر    ( پرداخته است که نتایج این تحقیق حااکي از معناي  1360-1384های ) ایران، براساا ا العات سال

هاا در توساعه مشاارآ     دار بودن نقش ایان زیرسااخت   های روستایي و نیر معني ی زیرساختشده رو های انجام هزینه

 (1388ریرکشاورزی و کاهش فقر و افزایش رفاه در منا ق روستایي بوده است )نافری، باسخا و...، 

یرمساتقیم  های دولات در زمیناه فقرزدایاي، اثارات مساتقیم و ر      فذاری ا در مطالعه دیگری با توجه به اهمیت سرمایه

وری کآ در مناا ق روساتایي ایاران از  ریاق سیساتم       ها بر کاهش فقر و رشد بهره فذاری برخي از انوا  این سرمایه

های  آمده، حساسیت دست وری بررسي شده است. براساا نتایج به معادالتي، شامآ متغیرهای متثر بر فقر و رشد بهره

هاای   فاذاری  سازی، بیش از ساایر سارمایه   عمران روستایي، و جاده فذاری در توسعه و فقر روستایي نسبت به سرمایه

وری کآ داشاته   فذاری در تحقیقات کشاورزی تأثیر مثبتي بر رشد بهره عمراني دولت در امور روستایي بوده و سرمایه

 (.1387مقدم،  است )ترکماني و جمالي

(« 1360-1382زمااني )   مااعي در ایاران: دوره  بررسي اثر ترکیب بودجه دولات بار رفااه اجت   »ا در پژوهشي با عنوان 

های بهزیستي، آموزش و بهداشت، تأثیر مثبتي بر رفااه اجتمااعي    نتایج، حاکي از آن است که مخارج دولت در بخش

. هرچناد ااریب   مثبات باوده اسات   بار رفااه اجتمااعي     ،درآمدهای نفتي دولت در بودجههمچنین اثر داشته است. 

نظار   دار نیسات، باه   رفاه اجتماعي عالمت مثبت دارد، ولي چون ااریب آمااری آن معناي    های نظامي دولت بر هزینه



 (.1387، رسول قضاویو  فامتي های نظامي دولت بر رفاه اجتماعي تأثیری ندارد )سامتي، رسد که هزینه مي

که مالیاات بار مصارف،     دست آمده است این نتیجه به« اثر درآمدهای مالیاتي دولت بر رفاه اجتماعي ایران»ا در مقاله 

فلمینگ استفاده شده است. آزمون مادل کاالن    ا بهترین نظام مالیاتي برای ایران است، برای همین منظور از مدل ماندل

شده برای سه نظام مالیاتي )مالیات بر حقو  و دستمزد، مالیات بار واردات و مالیاات بار مصارف( باا       سنجي استفاده

تم بانکي، حاکي از این اسات کاه نظاام مالیاات بار مصارف، ثباات بیشاتری در         توجه به شوک بدهي دولت به سیس

دهناده   کند و ایان امار نشاان    ها، شاخص دستمزدها، رفاه خانوار و واردات، ایجاد مي متغیرهای هدف شاخص قیمت

 (.1386های مالي دولت بر مالیات بر توزیا درآمد است )مجتهد و احمدیان،  تأثیر سیاست

فذاری در توساعه   فذاری دولت بر فقر روستایي نشان داده است که سرمایه ی دیگر، بررسي تأثیر سرمایها ا در مطالعه

ترتیب بیشاترین تاأثیر را بار کااهش      سازی، تحقیق و توسعه کشاورزی، آبیاری و بهداشت به و عمران روستایي، جاده

 (.1384مقدم،  فقر روستایي دارند )ترکماني و جمالي

دسات   این نتاایج باه  « های مخارج اجتماعي دولت بر توزیا درآمد در ایران تعیین اثر سیاست»عنوان ا در پژوهشي با 

اناد و پیشانهاد شاده اسات، مخاارج       آمده است که مخارج اجتماعي دولت تأثیر مثبتي بر بهبود توزیا درآماد داشاته  

اجتماعي دولت با تکیه بر نرخ رشد های مخارج  درآمد تعلق فیرد. همچنین سیاست های کم خدمات بهداشتي به فروه

هاای   ساازی دروا و بهباود ظرفیات    منظور متنو   ور مستمر انجام شود. نظام آموزشي کشور به اقتصادی پایدار و به

آموزفاران، مورد افالح و تجدیدنظر قارار فیارد. در مجماو  ایان پاژوهش بیاان کارده اسات کاه چنانچاه هادف            

هاای   درستي انجام شود، میازان اثرفاذاری سیاسات    و افالحات مذکور به فذاری، کاهش اریب جیني باشد سیاست

مخارج اجتماعي دولت در راستای بهبود توزیا درآمد و افزایش رفاه افراد فقیر، بیش از پیش افازایش خواهاد یافات    

 (.1384)رفاری، 

نشاان  « ر روساتایي کشاور  های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقا  بررسي تأثیر هزینه»ا مطالعه دیگری با عنوان 

های دولت در بخش کشاورزی عاملي بسیار مهم بر ارزش افزوده بخاش کشااورزی و کااهش فقار و      دهد، هزینه مي

 (.1383افزایش رفاه در منا ق روستایي کشور بوده است )فامتي و کرمي، 

ه شاده اسات کاه میازان     نشاان داد « بررسي تحوالت فقر، توزیاا درآماد و رفااه اجتمااعي    »ا در تحقیقي با مواو  

منادی از امکاناات    یابد و بهره های خانوار انعکاا مي تمل  زندفي در هزینه برخورداری از امکانات و تسهیالت قابآ

های خانوار )مسکن و کاالهای بادوام( لزوماً  کشي، تلفن و دارایي کشي، بر ، فاز لوله عمومي زندفي از قبیآ آب لوله

شود. میزان برخورداری از امکانات حقاوقي و فرهنگاي تاأثیر مساتقیمي بار رفااه دارد        نميهای سرانه ظاهر  در هزینه

 (.1374)نیلي، 

هاای مختلاف    هاشام پساران و همکااران، جنباه    « ریزی در اقتصاد ایران رفاه اجتماعي و برنامه»ای با عنوان  ا در مقاله

این مقاله به روند توزیا درآمد و توساعه کماي و کیفاي    اند. در  ریزی اقتصادی بر رفاه در ایران را بررسي کرده برنامه

های آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعي، واعیت سکونت و میزان استفاده از کاالهای باادوام   خدمات رفاهي در سطح

باعا    1352-1355هاای   نظیر اقتصاد ایران در ساال  پرداخته شده است و نتایج این بررسي نشان داده است، رشد کم

تصادی و اجتماعي نامتناسب در منا ق مختلف کشور شده و این امر باع  ایجاد شکاف رفااهي در مناا ق   توسعه اق

 (.1355روستایي و شهری شده است )پسران، 



 . معرفي مدل2

هاای رفااه در ایاران از     های دولت بر شااخص  ای هزینه منظور بررسي میزان اثربخشي ترکیب بودجه در این مطالعه به

هاای تاوزیعي    هاای درآمادی، شااخص    بر شااخص  استفاده شده است. ازآنجاکه عالوه 2(2003) انيفومالگوی مدل 

، (Reddy & Pogge, 2002)های اجتماعي مانند آموزش و بهداشت بر رفااه مهام هساتند     درآمد و دسترسي به زیرساخت

هاا و   دارد و سیاسات  هاای دولات بار رفااه و توساعه، ابعااد فوناافوني        همچنین با توجاه باه اینکاه اثارات هزیناه     

شاود،   فاذاری ماي   هدف)بهداشت و آموزش( فقرا  یدرآمدریرهای عمومي مستقیم که در کاهش ابعاد  فذاری سرمایه

و ایان   (World Bank, 2001)ممکن است در افزایش رفاه افراد فقیر از رشاد اقتصاادی اهمیات بیشاتری داشاته باشاند       

هاای    ریق ابزارهایي مانند دسترساي همگااني باه آماوزش ابتادایي و مراقبات      تواند رفاه افراد فقیر را از  ها مي هزینه

هاای مختلاف    هاای دولات در حاوزه    ، بنابراین در این مدل تأثیر اناوا  هزیناه  (Gomanee, 2003)بهداشتي بهبود بخشد 

عناوان   عنوان شاخص پولي درآمد و رفاه، شااخص توساعه انسااني باه     اجتماعي بر شاخص فقر سرشمار به ا اقتصادی

شاخص دستیابي به کیفیت ابعاد مختلف زندفي مانند دسترسي به امکانات آموزشاي، بهداشاتي و... و شااخص رفااه     

های مختلف دولت بر سه بعد درآمد،  عنوان شاخص درآمدی و توزیعي درنظر فرفته شده است و اثرات هزینه سن به

 شود. توزیا و توانمندی بررسي مي

 . معرفي متغیرها1-2

هاای توساعه    توان آنها را در دو دسته شااخص  هایي وجود دارد که مي فیری میزان رفاه اجتماعي، شاخص ی اندازهبرا

(. در این مطالعاه بناا باه ماواردی کاه در      1387بندی کرد )سامتي و فامتي،  های فقر انساني تقسیم انساني و شاخص

اخص رفاه سن درنظار فرفتاه شاده اسات کاه      بخش پیشین اشاره شد، سه شاخص فقر سرشمار، توسعه انساني و ش

 شرح زیر هستند: به

 . شاخص فقر سرشمار1-1-2

شاخص فقر سرشمار براساا نسبت تعداد افراد فقیر به تعداد کآ افراد جامعه تعریف شده و خط فقر نسبي براساا 

نه آمااری اسات. در ایان    های محاسبه خط فقر، استفاده از میا ای تعیین شده است. یکي از روش روش میانگین هزینه

عنوان هزینه میاناه، ماورد اساتناد قارار      شده توسط خانوار مذکور به ها تعیین، و پس از آن هزینه انجام روش میانه داده

عنوان چارک اول یاا خاط فقار     فرفته و پس از آن نصف )در برخي از کشورها دوسوم هزینه خانوار مذکور( آن را به

(. نتایج این محاسبة خط فقر سرشمار در نمودار شاماره  1392امور اقتصادی و دارایي، )وزارت  3کنند نسبي تلقي مي

 ( آمده است.1)

                                                                 
2. Gomanee 

. فرض کلیدی در محاسبه خط فقر، نرمال بودن توزیا درآمد در کشاور اسات کاه در فاورت وجاود چاولگي در       3

دهه فذشته در اقتصاد ایران همواره میاناه   4دلیآ اینکه  ي  توزیا درآمد، باید تعدیلي در این روش فورت پذیرد. به

فاورت   های موردنظر باه  ر داشته، بنابراین توزیا درآمد )هزینه(  ي سالتر از میانگین آن قرا ای خانوارها پایین هزینه

ای هستند. بناابراین بارای    های زیادی از خانوارهای جامعه در سطوح پایین هزینه چوله راست بوده است، یعني فروه

ای خانوارهاا اساتفاده    های خانوارها بایاد از میاانگین هزیناه    جای استفاده از هزینه محاسبه خط فقر در اقتصاد ایران به

 شود.



 (1370-1392های توسعه انساني در ایران ) (. روند شاخص1نمودار شماره )

 
 منبا: وزارت امور اقتصادی و دارایي

 . شاخص توسعه انساني2-1-2

افتگي کشورها براساا سه معیار امید باه زنادفي، آماوزش و تولیاد     ی عنوان ی  واحد سنجش توسعه این شاخص به

فیرد. بر این اساا، شااخص توساعه انسااني     های توسعه انساني قرار مي ناخالص داخلي سرانه، محور افلي فزارش

 2013( ارتقا یافتاه و در ساال   1384) 2005واحد در سال  685/0( به 1359) 1980واحد در سال  443/0در ایران از 

(، 1980-1990هاای )  واحد رسیده است. میزان رشد شاخص توسعه انسااني در ایاران  اي ساال     749/0( به 1392)

 2013(. در ساال  1درفد بوده است )نمودار شاماره   07/1و  69/1، 19/1ترتیب  ( به2000-2013( و )2000-1990)

پلاه ارتقاا بیشاترین     10و عربستان سعودی با جهان قرار دارد که در پنج سال اخیر پس از سنگاپور  75ایران در رتبه 

 افزایش را در رتبه کشوری داشته است.ایران در این شاخص در رده کشورها با توسعه انساني باال قرار دارد.

 

 

 های توسعه انساني در ایران (. روند شاخص2نمودار شماره )

 
 های توسعه انساني منبا: فزارش

ساال در   3/71باه   1980ساال در ساال    1/51ترین شاخص در حوزه سالمت از  مهمعنوان  شاخص امید به زندفي به

 سال افزایش یافت. 74به  2013رسید و در سال  2005سال 

هاای   هاای موردانتظاار تحصایآ )کودکاان( و متوساط ساال       در بخش آموزش فزارش سازمان ملآ، دو شاخص سال

های مورد انتظاار تحصایآ    های ارزیابي واعیت آموزش لحاظ شده است. سال عنوان شاخص تحصیآ )بزرفساالن( به

اداماه   2013افته و این روند تا ساال  افزایش ی 5/11به  2005سال بوده که در سال  7/8برابر  1980)کودکان( در سال 

های تحصیآ بزرفساالن نیز ایان روناد افازایش، مشاهود اسات؛       رسیده است. در متوسط تعداد سال 4/14داشته و به 

 بوده است. 8/7و  7، 1/2ترتیب  به 2014و  2005، 1980های  ها در سال ای که این شاخص فونه به

 روستايي شهري كل



 . رفاه اجتماعي )آمارتیا سن(3-1-2

شوند. ی  معیار عملکارد کاه    فورت کمي تعریف مي های فونافوني به یم مختلف اقتصادی و اجتماعي با روشمفاه

تواند برای متغیر رفاه موردبررسي، استفاده شود، شاخص رفااه اجتمااعي آمارتیاا سان اسات کاه چناین تعریاف          مي

 شود: مي

(1) 
sw = µ(1 − G) 

ارب درآماد سارانه در    هستند. درواقا حافآ (G)و اریب جیني  )µ(متغیرهای افلي در این شاخص، درآمد سرانه 

تواند تحلیلي بر تغییرات درآمدی )رشد یا رکاود( و   )شاخص بهبود توزیا درآمد( مي 1تفااآ اریب جیني از عدد 

رفااه   زمان ارائه کند؛ درنتیجه این تابا امکان مقایسه سطح  ور هم های مختلف را به تغییرات در توزیا درآمد در سال

 1360-1392هاای   (  ي سال3کند. مقادیر این شاخص در نمودار شماره ) های مختلف فراهم مي اجتماعي را در سال

 آمده است.

 (1376)ثابت  1360-1392های  (. روند شاخص رفاه اجتماعي کآ کشور  ي سال3نمودار شماره )

 
 منبا: آمار بان  مرکزی

و بدترین واعیت  1383ان از نظر رفاه اجتماعي، بهترین واعیت را در سال دهد که اقتصاد ایر شاخص باال نشان مي

فاردد کاه در    به کاهش درآمد سارانه باازمي   1367داشته است. کاهش شدید رفاه اجتماعي در سال  1367را در سال 

ند شدن روناد  دلیآ ک های اخیر به هزار ریال رسیده است. در  ول سال 7/2497این سال به کمترین میزان خود معادل 

 کاهشي درآمد، شاخص رفاه سن، روندی کاهشي داشته است.

 های دولت . هزینه4-1-2

هاای مختلاف    هاای دولات در بخاش    ای اقتصاد ایاران، هزیناه   های بودجه در این مدل براساا ادبیات موجود و داده

ین مساکن، عماران و توساعه    بهداشت و درمان، آموزش ابتدایي و متوسطه و عالي، تأمین اجتماعي و بهزیساتي، تاأم  

عناوان شااخص امنیات(     های نظامي )باه  نقآ و هزینه و شهری، عمران و توسعه روستایي، بر ، آب، مخابرات و حمآ

 های سالیانه استخراج شده است. ها از بودجه درنظر فرفته شده است. این هزینه

 . معرفي مدل2-2

ای  های مختلف بودجه زون و ریرموزون متثر دولت در فصآبراساا مدل فوماني متغیرهای درآمد سرانه، مخارج مو

عناوان متغیرهاای مساتقآ بار      آیاد(، باه   دست ماي  شده به های ارائه ها از  ریق فرمول )وزن و کشش هرکدام از بخش

هاای دولات    های فقر سرشمار، توسعه انساني و رفاه اجتماعي درنظر فرفته شده است. اهمیت بررسي هزیناه  شاخص

ها در برآورد مدل، ماورد بررساي قارار     وزون و ریرموزون در آن است که میزان اثربخشي هری  از هزینهفورت م به



 فیرد. مي

 شرح زیر است: مراحآ تخمین در این مدل به

(2) 
w= β0+ β1Y+ β2Gp + ε 

wهای رفاه اجتماعي : شاخص 

Yدرآمد سرانه : 

Gpاههای کاهش فقر و افزایش رف های دولت در زمینه : هزینه 

هاای حماایتي در راساتای رفااه و      در برآورد الگوی موردنظر، مراحآ مختلفي وجود دارد. با توجه به اینکه سیاسات 

شاود، بناابراین    ای دولات محقاق ماي    های هزیناه  رساندن به افراد فقیر جامعه از  ریق تخصیص اعتبارات ترکیب نفا

هاای   و کم  (Gr)تابعي از درآمدهای دولت  (Gp)فقر  های دولت در زمینه افزایش رفاه و کاهش شود هزینه فرض مي

نهاد و ریردولتي در خادمات اجتمااعي  باق     های مردم کرد سازمان که برابر میزان هزینه (A)عمومي مستقیم ریردولتي 

باشد، درنظر فرفته شاده اسات. الزم باه ذکار اسات، شاواهد        های ملي و برآورد وزارت کشور مي محاسبات حساب

مادت و   عنوان ابزار توزیاا دوبااره در کوتااه    های مالي به عنوان ی  جنبه مهم از سیاست بر نقش مالیات بهزیادی دال 

 بلندمدت وجود دارد که در متغیر درآمدهای دولت فنجانده شده است.

(3) 
Gp = α0 +α1 Y+ α2  A+ α3 Gr +u 

اسات کاه در ایان بخاش بارای       4موزون دولتهای متثر و  فام بعدی در این مدل، معرفي روش برآورد متغیر هزینه

و  (SW)، رفااه اجتمااعي   (p)های عمومي در امور مختلف ی  برآورد ساده از هر ساه شااخص فقار سرشامار      هزینه

شود، برخي از  فیرد. در این زمینه خا رنشان مي فورت مي (GDPO) ور مجزا و درآمد سرانه  به (HDI)توسعه انساني 

شود کاه   رسمیت شناخته مي عنوان حامي فقرا به اجتماعي به ا های عمومي در ادبیات اقتصادی های مختلف از هزینه رده

ت برآورد . در این قسم(Verschoor, 2002)باشند  ونقآ و... مي های تأمین اجتماعي، بهداشت، آموزش، حمآ شامآ هزینه

هاای   هاا بار شااخص    شود و پس از آن تأثیرات این هزیناه  های رفاه و توسعه مشخص مي بر شاخص متثرهای  هزینه

 دست آمده است. به ARDL 5ها با رویکرد های مختلف این برآورد، معادله شود. در بخش موردنظر بررسي مي

هاای دولات در یا  بخاش مشاخص بار        یناه در این بخش آنچه مهم است، بررسي اثرات افزایش ی  درفد از هز

تعیاین   βهای مختلف دولت بر شاخص رفاه و فقر توساط   های فقر و رفاه است. در این برآورد کشش هزینه شاخص

 شود. مي

(4) 
β= ∂ln(P)/∂ln(Gp) 

عه های دولت در آن بخش بر شاخص نهایي فقر، رفاه و توسا  دهنده اثرات بیشتر هزینه ها و ارایب باالتر نشان کشش

 (.1است )جدول شماره 

 های دولت بر شاخص توسعه انساني، رفاه و فقر در ایران (. تخمین اثرات هزینه1جدول شماره )

                                                                 
4. Pro-Poor Public Expenditure Indicator (PPE) 

 باشند. ( مي(I0 , I(1)این دلیآ که متغیرها   . به5



 رفاه اجتماعي
توساااااااعه 

 انساني
  فقر 

635/2 

(53/11) 

219/0 

(51/19) 
 

 

2/0- 

(78/1-) 
LGDPO 

174/0- 

(76/1) 

010/0 

(12/2) 
 

 

59/0- 

(95/1-) 
هزیناااه بخاااش بهداشااات 

(Log/GDP) 

68/0 85/0  73/0 R2 

962/1 

(53/11) 

102/0 

(66/22) 
 

 

015/0- 

(05/0-) 
LGDPO 

002/0 

(06/4) 

004/0 

(98/1) 
 

 

41/0- 

(33/2-) 

هزینه بخش آموزش ابتدایي 

 (Log/GDP)و متوسطه 

72/0 89/0  64/0 R2 

32/1 

(35/3) 

103/0 

(70/19) 
 

 

45/0- 

(180/1-) 
LGDPO 

103/0 

(48/1) 

0008/0 

(84/1) 
 

 

016/0 

(15/0) 
هزینه بخش آماوزش عاالي   

(Log/GDP) 

76/0 80/0  57/0 R2 

238/1 

(40/3) 

103/0 

(45/17) 
 

 

59/0- 

(09/1-) 
LGDPO 

035/0 

(72/1) 

000235/0 

(61/1) 
 

 

239/0- 

(43/7-) 

هزینه بخش تأمین اجتماعي 

 (Log/GDP)و بهزیستي 

80/0 82/0  68/0 R2 

44/1 

(78/3) 

13/0 

(86/29) 
 

 

113/0- 

(84/1-) 
LGDPO 

025/0- 

(42/0-) 

001/0 

(25/1) 
 

 

112/0 

(71/2) 
هزینه بخش تاأمین مساکن   

(Log/GDP) 

73/0 85/0  71/0 R2 

394/1 

(29/3) 

102/0 

(57/19) 
 

 

12/0- 

(84/1-) 
LGDPO 

0154/0- 

(55/0-) 

0002/0 

(75/1) 
 

 

09/0- 

(58/1-) 

هزیناااه بخاااش عماااران و 

 (Log/GDP)توسعه روستایي 

73/0 87/0  87/0 R2 



078/1 

(26/3) 

008/0 

(04/19) 
 

 

57/0- 

(81/2-) 
LGDPO 

0025/0 

(25/0) 

0008/0 

(18/1) 
 

 

01/0- 

(02/1-) 

هزیناااه بخاااش عماااران و 

 (Log/GDP)توسعه شهری 

80/0 85/0  65/0 R2 

337/1 

(83/3) 

104/0 

(86/29) 
 

 

37/0- 

(18/1-) 
LGDPO 

0345/0 

(97/1) 

00028/0 

(25/1) 
 

 

029/0- 

(31/2-) 
هزیناااه بخاااش مخاااابرات 

(Log/GDP) 

74/0 86/0  67/0 R2 

397/1 

(03/4) 

114/0 

(53/18) 
 

 

017/0- 

(37/0-) 
LGDPO 

120/0 

(996/0) 

001/0 

(91/0) 
 

 

122/0- 

(96/1-) 
ونقااآ  هزینااه بخااش حمااآ

(Log/GDP) 

75/0 82/0  70/0 R2 

574/1 

(45/3) 

102/0 

(59/18) 
 

 

052/0- 

(65/1-) 
LGDPO 

016/0 

(09/1) 

0002/0 

(87/1) 
 

 

083/0- 

(31/2-) 
هزینه بخش آب و فااالب 

(Log/GDP) 

74/0 89/0  65/0 R2 

48/1 

(12/4) 

102/0 

(34/19) 
 

 

33/0- 

(14/1-) 
LGDPO 

0479/0 

(15/1) 

00012/0 

(32/0) 
 

 

0088/0 

(27/0) 
 (Log/GDP)هزینه بخش بر  

74/0 87/0  58/0 R2 

 های تحقیق منبا: یافته

همواره با سطوح باالتر رفاه بارای ماردم فقیار در ارتبااط اسات. مخاارج        (GDP0)دهد که درآمد باالتر  نتایج نشان مي

دارد. باا توجاه باه اینکاه متغیرهاا       HDIتوجهي بر فقر، رفاه اجتماعي و  دولت بر بهداشت و درمان تأثیر مطلوب قابآ

درفدی فقر و افازایش   59/0اند، ی  درفد افزایش در این هزینه، باع  کاهش  فورت لگاریتم درنظر فرفته شده به

های عمومي در بخش آموزش ابتدایي و متوسطه باع   شود. هزینه و رفاه اجتماعي مي HDIدرفدی  174/0و  010/0

درفادی   041/0درفدی شاخص رفاه اجتماعي و کااهش   002/0سعه انساني و درفدی شاخص تو 004/0افزایش 

داری نادارد. در اماور    های دولت در بخش آموزش عالي بر رفاه و کاهش فقر تأثیر معني شود؛ در مقابآ، هزینه فقر مي



فازایش رفااه   تاوجهي در کااهش فقار و ا    های مستقیم دولت در رفاه اجتماعي و بهزیستي تأثیر قاباآ  اجتماعي، هزینه

داری بار   های دولت در بخش تأمین مسکن، توسعه و عمران شهری و روساتایي تاأثیر معناي    اجتماعي داشته و هزینه

 فذارد(. های رفاه، توسعه و فقر ندارد )فقط عمران روستایي بر شاخص توسعه انساني تأثیر مي شاخص

دهاد کاه    هاای مختلاف اقتصاادی نشاان ماي      تهای دولت در زمینه توسعه برای دسترساي باه زیرسااخ    نتایج هزینه

هاای   توجهي در فقر و رفاه اجتماعي دارد و همچنین هزینه تأثیر قابآ  فذاری عمومي در بخش ارتبا ات و آب سرمایه

تاوجهي در   های عماومي در بخاش بار ، تاأثیر قاباآ      تواند فقر را کاهش دهد. هزینه ونقآ مي عمومي در بخش حمآ

 دهد. شاخص رفاه را نشان نمي

 (PPEHDI)و توساعه انسااني    (PPESw)، افزایش رفاه اجتمااعي  (PPEP)بنابراین هزینه دولت ریرموزون در کاهش فقر 

 شود. فورت زیر محاسبه مي به

(5) 
 

 
 

Peابتدایي و متوسطه )سهم از تولید ناخالص داخلي(های دولت در بخش آموزش و پرورش  : هزینه 

Phهای دولت در بخش بهداشت )سهم از تولید ناخالص داخلي( : هزینه 

Psهای دولت در بخش تأمین اجتماعي و بهزیستي )سهم از تولید ناخالص داخلي( : هزینه 

Ptهای دولت در بخش مخابرات )سهم از تولید ناخالص داخلي( : هزینه 

Pwهای دولت در بخش آب )سهم از تولید ناخالص داخلي( : هزینه 

Ptrونقآ )سهم از تولید ناخالص داخلي( های دولت در بخش حمآ : هزینه 

Prdهای دولت در بخش عمران و توسعه روستایي )سهم از تولید ناخالص داخلي( : هزینه 

وساعه انسااني و فقار، محاسابه کشاش      های دولت بر شاخص رفاه اجتماعي، ت فام بعدی در برآورد متثرتر اثر هزینه

داری بار   هاایي کاه اثارات معناي     های موزون از  ریق هزینه دار دولت است. شاخص هزینه های معني هری  از هزینه

هاای ماوزون و ماتثر باعا       های دولات از  ریاق هزیناه    آید. محاسبه اثرات هزینه دست مي اند به متغیر وابسته داشته

هاای ماتثر بار     رایي اثرات دولت بر متغیرهای رفاه و فقر فاراهم شاود. هریا  از هزیناه    شود که امکان برآورد کا مي

دسات   باه  βاز  ریاق فرماول    (PPE)های دولت  متغیرهای وابسته امکان تأثیرفذاری بر ارایب کشش هری  از هزینه

 آید. مي

(6) 

βh =

𝑃ℎ معیار انحراف اریب رفرسیون ∗ Ph اریب رفرسیون 

 انحراف معیار متغیر تابا
 

های ماوزون دولات بار     هایي که بیانگر کشش است و برآورد هزینه های هری  از هزینه پس از تخمین معادالت، وزن

 شرح زیر است: به (PPEWHDI)و توسعه انساني  (PPEWSW)، افزایش رفاه اجتماعي (PPEWP)کاهش فقر 

(7) 

23/0196/0158/0 Ps+086/0 Pt+03/0 Pw+04/0Ptr   

69/027/0025/0Pw+ 001/0Prd 



75/0011/0142/0140/0 Pt 

های تأثیرفذار دولت بر کاهش فقر و افازایش توساعه و رفااه     یکي از مراحآ در این برآورد، محاسبه رفرسیون هزینه

متثر دولات بار فقار، رفااه اجتمااعي و توساعه انسااني بررساي         های موزون و ریرموزون  است. در این بخش هزینه

توانند درآماد سارانه کشاور،     های تأثیرفذار بر کاهش فقر و افزایش رفاه، متغیرهای دخیآ مي شود. در زمینه هزینه مي

مشاو   عناوان مکماآ و یاا     های عمومي مستقیم ریردولتي به ها( و هزینه عنوان تأمین مالي هزینه درآمدهای دولت )به

 های دولت درنظر فرفته شوند. هزینه

یافتاه   فولر تعمایم  ا آمده از آزمون دیکي دست در برآورد مدل، ابتدا ایستایي متغیرها مورد بررسي قرار فرفت و نتایج به

شده با ی  مرتباه   کارفرفته پرون بیانگر آن است که برخي از متغیرها در سطح و برخي دیگر از متغیرهای به و فیلیپس

باشاند. در جادول    شوند و به بیاني دیگر، متغیرهای حاار انباشاته از مرتباه یا  و فافر ماي      فیری ایستا مي فااآت

های مدل، آزمون ریشه واحد انجام فرفات کاه در    مانده پیوست نتایج حافآ از مانایي، فزارش شده است. روی باقي

ساکن بودن جمالت پسماند است. بناابراین ترکیاب خطاي    اند که این امر بیانگر  بوده I(0)سطح ایستا بوده و درنتیجه 

قابلیات اتکاا دارناد. در ایان بخاش       Fو tهاای   شاود و آمااره   بین متغیرها وجود داشته و رفرسیون کاذب ارائه نماي 

( 2هاای دولات در جادول شاماره )     درآمدهای دولت با ی  وقفه درنظر فرفته شده است. نتایج برآورد انوا  هزیناه 

 ت.آورده شده اس

های متثر موزون و ریرموزون دولت بر کاهش فقر، افازایش توساعه انسااني و رفااه      (. برآورد هزینه2جدول شماره )

 اجتماعي
PPEwHDI PPEwHDI PPEWP PPESW PPEHDI PPEP  

31/0 

(75/1) 

31/0 

(75/1) 

51/0 

(35/1) 

33/1 

(85/1) 

2/0 

(78/1) 

15/0 

97/1)) 

Gr 

18/0 

(98/0) 

18/0 

(98/0) 

96/0 

(54/2) 

28/1 

(38/1) 

12/0 

(85/1) 

28/0 

(5/2) 

A 

198/0 

(85/1) 

198/0 

(85/1) 

1/4 

(99/1) 

2 .22 

(68/1) 

0 .85 

(75/1) 

-027/0 

(-65/1) 

GDPO 

-59/1 

(-45/1) 

-59/1 

(-45/1) 

-64/5 

(-07/1) 

-08/5 

(-94/0) 

-6/5 

(-46/2) 

-98/0 

(-56/1) 

Constant 

61/0 

0/2 

61/0 

0/2 

68/0 

86/1 

58/0 

90/1 

75/0 

96/1 

78/0 

92/1 

R2 
D. W 

 های تحقیق منبا: یافته

هاای   داری بر افزایش هزینه ( مشخص است، درآمد سرانه کشور تأثیر مثبت و معني2فونه که در جدول شماره ) همان

های متثر بر کااهش فقار و افازایش     کاهش فقر و توسعه انساني دارد. افزایش درآمدهای دولت موجب افزایش هزینه

 رساند. های متثر دولت بر کاهش فقر یاری مي های مستقیم ریردولتي به افزایش هزینه شود و کم  رفاه و توسعه مي

هاای فقار و رفااه     شود. در این مدل، برآورد شااخص  در این فام به برآورد مدل نهایي و تحلیآ نتایج آن پرداخته مي

هاای نظاامي و    های عمومي متثر به نفا فقرا و هزینه هزینه اجتماعي و توسعه انساني توسط متغیرهای درآمد سرانه و



عنوان کسری از تولید ناخاالص   های امنیت عمومي به فیرد. در این معادله هزینه های جنگ فورت مي متغیر دامي سال

 فورت مستقیم بر افزایش رفااه و کااهش   تواند به عنوان شاخص امنیت درنظر فرفته شده است که مي به (GM)داخلي 

 عنوان متغیر موهومي درنظر فرفته شده است. های جنگ تحمیلي به فقر تأثیرفذار باشد. در این مدل سال

های متثر موزون و ریرموزون دولت بر متغیرهای فقر، توسعه انسااني و رفااه    (. برآورد اثرات هزینه3جدول شماره )

 اجتماعي

  فقر سرشمار توسعه انساني   رفاه اجتماعي  

weighted 
Index 

(PPEWS

W) 

Unweighte

d 
Index 

(PPESW) 

weighted 
Index 

(PPEWH

DI) 

Unweighte

d 
Index 

(PPEHDI) 

weighte

d 
Index 

(PPEWP

) 

Unweighte

d 
Index 

(PPEP)  

 

79/1 

(60/2) 

29/2 

(78/1) 

06/0 

(67/4) 

05/0 

(04/5) 

-19/0 

(59/1) 

-04/0 

(-64/1) 

GDPO 

02/0 

(06/2) 

014/0 

(75/1) 

72/0 

(98/1) 

34/0 

(66/1) 

-196/0 

(98/1) 

-139/0 

(-72/4) 

PPE 

027/0 

(75/1) 

116/0 

(93/1) 

198/0 

(25/1) 

-08/0 

(92/0) 

-028/0 

(-15/0) 

-03/0 

(-16/0) 

Gm 

-04/1 

(-97/2) 

-64/0 

(-46/2) 

-009/0 

(-45/1) 

-007/0 

(82/0) 

02/0 

(84/1) 

026/0 

(79/1) 

Dum 

26/1 

(95/1) 

03/1 

(46/1) 

05/0 

(52/1) 

04/0 

(15/1) 

2/0 

(37/0) 

-02/0 

(-04/0) 

Consta

nt 

68/0 75/0 61/0 8/0 58/0 78/0 R2 

 منبا: محاسبات تحقیق

دهاد، در   هاای رفااه نشاان ماي     های متثر دولت را بر شاخص ( که نتایج رفرسیون اثرات هزینه3 بق جدول شماره )

تاوجهي در   رشد درآمد سرانه و متغیر دامي اثارات قاباآ  های موزون متثر بر فقر،  شاخص فقر درآمدی، اریب هزینه

های موزون و ریرموزون متثر دولت، اثرات مثبت و  اند. در تابا رفاه اجتماعي، درآمد سرانه و هزینه کاهش فقر داشته

داری را  های امنیت عمومي( بار رفااه اجتمااعي اثارات معناي      داری بر رفاه دارد، شاخص امنیت )شاخص هزینه معني

تاری را نسابت باه     های متثر دولت به نفا فقرا اثرات مثبت قوی دهد. در تابا شاخص توسعه انساني، هزینه شان مين

 دهد. دار مثبتي بر افزایش شاخص توسعه انساني نشان مي فقر و رفاه اجتماعي دارد و درآمد سرانه نیز تأثیر معني

داری بر افازایش رفااه، توساعه انسااني و      اثرات مثبت و معنيهای دولت حامي فقرا،  توان ففت، هزینه  ورکلي مي به

فورت لگاریتمي درنظر فرفته شاده اسات، هریا  از     داشته است. با توجه به اینکه متغیرهای این مدل به  کاهش فقر

های موزون دولات باعا  افازایش     درفد افزایش هزینه 1ای که  فونه دهد؛ به این ارایب، کشش متغیرها را نشان مي

شاود و   درفدی شااخص فقار ماي    196/0درفد در شاخص رفاه اجتماعي و توسعه انساني و کاهش  72/0و  02/0

 14/0و  034/0های ریرموزون دولت به افزایش شاخص توساعه انسااني و رفااه اجتمااعي برابار       میزان کشش هزینه

 درفد است. 139/0درفد و کاهش فقر 



های موزون دولت بر کااهش فقار و افازایش رفااه اجتمااعي و       بات هزینهآید که ترکی دست مي درنهایت این نتیجه به

 رساند. داری دارد و افزایش سطح درآمد به ارتقای سطح کیفي و کمي یاری مي توسعه انساني اثرات معني

 فیری نتیجه

یا    های دولت بار کااهش فقار، رفااه اجتمااعي و توساعه انسااني باا اساتفاده از          بررسي اثربخشي هری  از هزینه

هاای دولات بار متغیرهاای      چارچوب نظری و رابطه علت و معلولي براساا برآوردهای اولیه اثرات هری  از هزینه

ای دولت اهمیت زیاادی دارد و ایان امکاان را باه      مستقآ و درنهایت تخمین مدل، بیانگر آن است که ترکیب بودجه

خصیص کارآمد بودجه به امور مختلاف، نقاش ماتثر    های کآ، از  ریق بهبود ت دهد که بدون افزایش هزینه دولت مي

 دولت در افزایش رفاه و سطح توسعه را ارتقا دهد.

ونقاآ و آب   های دولت در بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعي، مخاابرات، حماآ   آمده، هزینه دست  بق نتایج به

ی دولات در اماور بهداشات، آماوزش،     ها ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص کمي رفاه داشته است و هزینه به

تاوان   بار ایان ماوارد، ماي     شود. عالوه آب و توسعه و عمران روستایي باع  ارتقای سطح توسعه انساني در کشور مي

های مستقیم ریردولتاي در اماور رفااهي، باعا       شود و کم  ففت افزایش درآمد سرانه باع  بهبود کمي و کیفي مي

های امنیات عماومي    های دولت، شاخص هزینه فردد. در بین هزینه ر افزایش رفاه ميدولت د متثرهای  افزایش هزینه

 تأثیر است. بر رفاه بي

های آن در امور اقتصادی، بر کاهش فقار و افازایش رفااه و     های دولت در امور اجتماعي، در مقایسه با هزینه ا هزینه

 توسعه در کشور تأثیر و بازدهي بیشتری داشته است.

های دولت در افزایش رفاه و توسعه  فذاری در امور بهداشتي یکي از متثرترین هزینه نه که بیان شد، سرمایهفو ا همان

کناد. بناابراین یکاي از     های دولت در بخش بهداشت را باازفو ماي   شود که این امر حساسیت باالی هزینه قلمداد مي

باشد، میزان و نحوه مداخله دولات در   نظر ميمنظور بهبود خدمات بخش سالمت مد های اساسي که همواره به پرسش

شاود و   بخش سالمت است. در ارلب کشورها بخش عمده خدمات بهداشتي و درماني، توسط بخش دولتي ارائه ماي 

های خصوفي و ریرانتفاعي هار کشاور    بر آن این خدمات با توجه به مقتضیات و ظرفیت و توانایي مالي بخش عالوه

افازایش مناابا دولتاي،     شود که در این حوزه با توجه به محادودیت روباه   بخش ارائه مي فورت ترکیبي از هر سه به

کرد مناابا موجاود در بخاش ساالمت در دو حاوزه بهداشات و درماان         بندی مشخصي در مورد هزینه تعیین اولویت

 های دولت یاری رساند. تواند به افزایش کارایي هزینه مي

های بهداشتي در ارتقای رفاه و توسعه اقشار محروم، فسترش امکانات  هزینه همچنین با توجه به وزن و کشش باالی

هاای امیاد    منظور برخورداری از امکانات معیشتي و ارتقای سطح زندفي و افزایش سال بهداشتي در منا ق محروم به

 های رفاهي دولت فنجانده شود. به زندفي باید در سیاست

داری بر افزایش رفاه و کاهش میزان فقر دارد. با توجاه باه    یر مناسب و معنيفذاری در بخش آموزش نیز تأث ا سرمایه

پایش،    پرورش عمومي تا چناد ساال   و های اول پس از انقالب، باال بودن سهم آموزش افزایش شدید جمعیت در سال

ز کماي جامعاه باه     ور خودکار و کاهش نیاا  رسید، اما با توجه به فذار از مرحله کنوني جمعیت، به نظر مي منطقي به

های پایه و عمومي و همچنین توجاه باه    های دولت به ارتقای کیفیت آموزش شود، هزینه آموزش ابتدایي، پیشنهاد مي

 ها و خلق دانش سو  داده شود. سطوح باالتر و حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری



شاود.   فقر داشاته و باعا  افازایش رفااه ماي      ای بر های دولت در بخش تأمین اجتماعي و بهزیستي اثر کاهنده هزینه ا 

های  باشند که در این مورد اتخاذ استراتژی های مستقیم مي ها و اقشاری از افراد جامعه هستند که نیازمند حمایت فروه

پذیر باشد که البتاه بایاد باا نظاام      ها باید ناظر بر برقراری حمایت از اقشار آسیب مناسب ارورت دارد. این استراتژی

 العاتي مناسب انجام شود.ا 

های اجتماعي )بیمه بیکاری، تأمین اجتمااعي و...( باا اساتناد باه تجربیاات       های حمایت در این بخش فسترش برنامه

 تواند به کاهش نابرابری درآمد و ارتقای توسعه پایدار یاری رساند. کشورهای موفق مي

هاای دولات در اماور راه و تراباری و مخاابرات اثارات        یناه های دولت در امور زیربنایي، هز فذاری ا در میان سرمایه

هاای فساتردد دولات در     تاوان باه هزیناه    دهد. از دالیآ این امر ماي  بیشتری را بر افزایش رفاه و کاهش فقر نشان مي

ها اشااره   های اساسي این بخش توجه زیرساخت های راه و ترابری و مخابرات و فسترش قابآ های اخیر در بخش سال

هاا در   فاذاری فساترده دولات    دلیاآ سارمایه   رساني باه  های بر  و آب های دولت در  رح تر هزینه رنگ تأثیر کم کرد.

ویژه در منا ق شاهری در حاد مطلاوبي     های بخش بر  و آب به های فذشته در بخش انرژی است و زیرساخت سال

ق محروم اختصاص یابد. از ساوی دیگار، باا    های دولت به توسعه در منا  شود، هزینه بوده است؛ بنابراین پیشنهاد مي

قانون اساسي و لزوم حضور بخش خصوفي و تعاوني در عرفه اقتصاد، باید محایط و چاارچوب    44توجه به افآ 

هاا از قابلیات وافاذاری باه      ها فراهم شود و پس از آنکه هری  از بخش و زیربناهای مناسب برای فعالیت این بخش

 های خصوفي وافذار فردند. ه بخشبخش خصوفي برخوردار شدند، ب

پذیر باید درنظر داشته باشند این است که  ها در زمینه حمایت از اقشار آسیب در حالت کلي، یکي از نکاتي که دولت ا

هماراه   شکآ فدقه، اثرات پایاداری را باه   های به های افراد فقیر شود و کم  ها باید باع  افزایش توانمندی این هزینه

هاای دولات    داری بر کارایي هزینه های ریردولتي در زمینه رفاه نقش مثبت و معني در این مقاله کم  نخواهد داشت.

هاای ارتقاای توانمنادی و     نهاد در  رح های مردم افزایي دولت و سازمان دهنده امکان هم بر رفاه دارد که این امر نشان

ری که بهترین بازدهي را داشته باشد و باه توانمناد   توسعه جامعه و افزایش رفاه است و در این راستا  راحي سازوکا

  تواند به افزایش رفاه و ارتقای توسعه انساني در ایران منجر شود. نهاد یاری رساند، مي های مردم کردن سازمان

 (PP)و فیلیپس پرون  (ADF)یافته  فولر تعمیم ا جدول پیوست: آزمون ریشه واحد دیکي

 متغیر ADFآماره  ppره آما متغیر ADFآماره  ppآماره 

77/3- 33/2- dLPh 3 .9089- 3 .9089- dLP 

62/1- 68/1- dLPe 6 .8585- 6 .9093- dLGDPO 

10 .

5367- 

6 .5211- dLPs 6 .1705- 6 .1652- dLSW 

63/2- 53/2- dLPt 4 .5968- 4 .5404- dLHDI 

83/1- 80/2 dLPw 5 .8220- 5 .8227- dLGr 

22/2- 60/3- dLPtr 4. 2498- 4 .2461- dLA 

61/6- 13/7 dLPrd 

  



 

 منابا

 الف ا فارسي

، معاونات  اجتماعي  ي چهار دهه فذشته در منا ق شاهری کشاور   فیری شاخص رفاه اندازه. 1392. هللا اسالمي، سیف

 امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایي.

 های اقتصادی. توزیا درآمد در ایران، اداره بررسي واجتماعي   فیری شاخص رفاه اندازه(. 1390بان  مرکزی )

تهاران،   ، مجموعاه مقااالت سامینار رفااه اجتمااعي در ایاران،      «رفاه اجتماعي و برنامه ریازی ». 1355پسران، هاشم. 

 .چاپ اول سمت،انتشارات 

، فصالنامه  «روساتایي اثارات مخاارج دولات بار فقرزدایاي در مناا ق       » .1384ترکماني، جواد و الهام جمالي مقادم.  

 .25های اقتصادی ایران، شماره  پژوهش

های عمراني دولات بار    فذاری بررسي اثرات مستقیم و ریرمستقیم سرمایه» .1387مقدم.  ترکماني، جواد و الهام جمالي

 .4، فصلنامه روستا و توسعه، شماره «وری کآ و فقرزدایي در منا ق روستایي ایران رشد بهره

. استراتژی کاهش فقار در کشاورهای شار  آسایا، تهاران: انتشاارات       1386و راا میرزا ابراهیمي. زاده، محمد  حسن

 تدبیر.

 .سسه فرهنگي، هنری بشیر علم و ادبتتهران: م ،مالیه عمومي و اقتصاد دولت. 1378دادفر کرماجاني، یداهلل. 

و توساعه،   يشناسا  جامعاه  ناریقاالت سممجموعه م ،«ياجتماع نیمأو ت يرفاه اجتماع میمفاه» .1373. افآ، م یزاهد

 سمت. :تهران ،چاپ اول، جلد دوم

، «ای دولت بر رفااه اجتمااعي   ترکیبات بودجهبررسي اثرات » .1387. رسول قضاویو  مرتضي، فامتي، مجید، سامتي

 .2، شماره مجله توسعه و سرمایه

فشارکي، چاپ اول، تهران: مرکز چااپ و انتشاارات وزارت    ترجمه حسن ،مثابه آزادی توسعه به .1382. سن، آمارتیا

 امور خارجه

های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روساتایي در   بررسي تأثیر هزینه. »1383فامتي، مجید و علیراا کرمي. 

 .67، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره «کشور

، پژوهاان  دانش، مجله «دولت بر توزیا درآمد در ایرانهای مخارج اجتماعي  تعیین اثر سیاست» .1384سن. ح ،رفاری

 .7بهار و تابستان، شماره 

، پژوهشانامه اقتصاادی  ، «مالیاتي دولت بر رفاه اجتماعي ایاران  اثر درآمدهای». 1386مجتهد، احمد و اعظم احمدیان. 

 .7، شماره 1386بهار 

تحلیآ و بررسي اقتصاد فقر، تهران: انتشارات متسساه مطالعاات و    .1375. های بازرفاني متسسه مطالعات و پژوهش

 .های بازرفاني پژوهش
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