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 مقدمه

 عمدتاً کشورها رفاه وی افتگی توسعه سنجش اصلیی معیارها ،1990 سال از قبل تا
 تولیاد  و  اخلای  ناخاالص  تولیاد  مانناد  صار  ی اقتصاا  ی ها شاخص بر مشتمل
 هاا  واقعیا   هماه  مالحظه  ر ا شدهی یها شاخص نابسندگی اما؛ بو  ملی ناخالص
 از برخور ارناد،  سایال  وی چندبعاد  پیچیاده،  مااهیتی  از کاه  انسانی مباحث مانند
 شد باعث توسعه فرآیند برتأثیرگذار  پنهانی ها مؤلفه برخی بهی وجهت بی و سو کی
ی ها مؤلفه که تر جامعی ها شاخص به  ستیابی منظور به اقتصا  حوزه اندیشمندان تا

 مطار   را پایادار  توساعه  مفهاو   ابتدا باشند،  اشته بر  ر نیز را اجتماعی و انسانی
 اقادا   انساانی  توساعه  شااخص  عنوان با شاخصی تعریف به نسب کر ه، سرانجا  

 کنند.

 شاهروندان  رفاهی گیر اندازهی برای معیار اینکه ضمن ،توسعه انسانی شاخص
نیاز   را شاهروندان  زنادگی  کیفیا   بار ی اقتصا ی ها سیاس  اثر  هد، می  س  به

 و شاهروندان  زندگی کیفی  برحسب را کشورها شاخص، این. کند میی گیر اندازه
 .کند میی بند رتبهها  آن سرانه  رآمد سنتی ارقا  اساس بر نه

 میااان  ر انسااانی نیااروی روی باار گااذاری ساارمایه گذشااته، سااال ساای  ر
  ر تاوان  مای  را موضاو   ایان  گاواه . اسا  یافتاه   روزافزونی مقبولی  اقتصا  انان
 افازایش  انساانی،  سارمایه  توساعه  که  انس  افرا  سالم  و  انش ذخیره افزایش
 هیسارما . (1395 همکااران،  و )خاانزا ی   ار  پی  ر را اقتصا ی رشد و وری بهره
 جنباه   و ی ارا انساانی،  توساعه  بار  مؤثر عوامل ترین مهم از یکی عنوان به ،یانسان
توساعه   ناه یزم  ر کاه  یکشاور  نیبا  مطالعات .اس  «بهداش » و «آموزش» یاصل
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 نظار   ر آماوزش  مثاباه  باه  موار  شتریب  ری را انسان هیسرما گرفته، صورت انسانی
 باه  بهداش  آثار ر،یاخ مطالعات  ر اما ؛اس   هکر توجه بهداش  به کمتر و ه اشت
 صاورت  باه  بهداشا  . اس  ی شدهبررس و لیتحل انسانی توسعه بر آموزش همراه
 یانساان  هیسرما شو  یم باعث بهداش  یارتقا .اس  مؤثر انسانی توسعه بر میمستق
 توساعه  بار  میمساتق  صاورت  باه  و یاباد  شیافزا یبهداشت هیسرما انباش  قیطر از

 طاول  شیافازا  قیا طر از بهداشا   یارتقا گر،ی  یسو از .باشد  اشته ریتأث انسانی
 از بساتگانش  ایا  خو  یماریب خاطر به کار یروین که یکار یروزها کاهش و عمر
 .شو  می انسانی توسعه بهبو  باعث  هد،  یم  س 

 را کشاور  یاک  انساانی  توساعه  تواناد  می مختلفی های کانال طریق از سالم 
 شاده  اشااره  نیاز  آن به مطالعات بیشتر  ر که کانالی ین. نخست هد قرارتأثیر  تح 
 بیشاتر  ساالم  کارگران. اس   یگران با مقایسه  ر سالم کارگران بهتر کارایی اس ،
 افازایش  باعاث  انساانی  نیاروی   ر ساالم   بهبو  همچنین. کنند می کار  یگران از

 جاذابی   ساو  کیا  از بهداشاتی  شرایط بهبو  زیرا شد، خواهد تحصیل ا امه انگیزه
 تواناایی  افازایش  باا   یگار  ساوی  از و  ا ه افازایش  را آماوزش   ر گذاری سرمایه

 افازایش  همچناین . کار   خواهاد  مساتعدتر  تحصایل  ا اماه  برای را افرا  یا گیری،
 باه  امیاد  افزایش و ریوم مرگ کاهش با جامعه  ر بهداشتی های شاخص و بهداش 
 .(Weil, 2006) کر  خواهد تشویق بیشتر انداز پس به را افرا  زندگی،
 و بیشاتر  آسایش و رفاه به  ستیابی ای، جامعه و کشور هر تالش که آنجایی از
 چناین  به رسیدنمسلماً  اس ، برتر و بهتر زندگی عبارتی به وی ماندگ عقب جبران
 و ابعاا   تماامی  باه  آن  ر کاه  اس  پایدار توسعه نو  از ای توسعه نیازمند اهدافی،
 و« ساالم  » ساساا  ایان  بار . اسا   شاده  توجاه زمان  طور هم به توسعه های جنبه
 اخیار،  هاای  ساال   رهساتند.   توساعه  بار تأثیرگاذار   عواملترین  مهم از« آموزش»

 توجاه  اقتصاا ی  رشاد  و سارانه   رآمد چون هایی شاخص بر بسیاری های پژوهش
 زنادگی  اقتصاا ی  بعاد  تنهاا  کاه  متغیرهاا  ایان  بو نی بعد تک  لیل به اما اند کر ه

 مانعکس  را آماوزش  و ساالم   نظیار  ابعاا   ساایر  و گیرناد  می بر  ر را خانوارها
 توجاه  آموزش و سالم  همچون اقتصا  از غیر ابعا ی به اس  ضروری کنند، نمی
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 باا  ساالم   و آموزشی مخارج میان ارتباط بررسی مطالعه این از هد .  شو کافی
 زماانی  بازه برای ایران انسانی توسعه شاخص برها  آن اثر و انسانی توسعه شاخص
 تحقیاق  ایان  اصالی  فرضایات  اساس، این بر. اس  فصلیصورت  به 1395-1381
 بار  معناا ار  و مثب  اثری سالم  مخارج و آموزشی مخارج اینکه از اس  عبارت
 . ارند ایران انسانیة توسع شاخص
 پیشاینه  نظاری،  مباانی ترتیاب   باه  مقدماه،  از پاس  حاضر مقاله  ر رو این از
پایاان    ر و روش نتاای  شاده و   بررسای  مادل  و ها  ا ه به مربوط یاتجزئ تحقیق،
 .شو  میارائه  ها شنها یپ و گیری نتیجه

 نظری مبانی. 1

 رشاد  و سرانه  رآمد چون هایی شاخص بر بسیاری های پژوهش اخیر، های سال  ر
 بعاد  تنهاا  که متغیرها این بو نبعدی  تک  لیل به اما؛ اس  گرفته صورت اقتصا ی
 بهداشاتی،  شارایط  نظیار  ابعا  سایر و گیرند می بر  ر را خانوارها زندگی اقتصا ی
خا  حاصال،    پار کار ن  و بارای   کنناد  نمای  منعکس را جامعه رفاهی و اجتماعی
 شو . توجه انسانی توسعه شاخصت  ار  که به ضرور

 بعاد  ساه   ر پیشرف  ارزیابی برای خالصه معیار یک 1انسانی توسعه شاخص
 و  اناش  باه   سترسی -۲ سالم، و طوالنی زندگی -1 :اس  انسانی توسعه اساسی

 هنگاا    ر زنادگی  به امید با سالم و طوالنی زندگی یک. زندگی مناسب سطح -3
 میاان   ر آماوزش  هاای  ساال  میاانگین  باا   اناش  ساطح . شو  می گیری اندازه تولد
 طاول   ر تحصایالت  هاای  ساال  تعدا  میانگین که شو  می گیری اندازهساالن  بزرگ
 توساط   اناش  و یاا گیری  باه   سترسای  و اسا   بااالتر  و ساال  ۲5 افرا  زندگی
 شاو   مای  تعریاف  مدرساه  سان   ر کو کاان  برای تحصیالت برای انتظار های سال

 .(۲016 ،۲انسانی توسعه )گزارش
 

                                                                                                                                 

1  . HDI 

2  . HDR 



 49     ایران در انسانی توسعه شاخص با سالمت و آموزشی مخارج میان ارتباط بررسی

 

 انسانی توسعه شاخص و آموزشی مخارج میان ارتباط .1-1

 و کاالهاا  مصار   جاای  باه  هاا  ظرفیا   ایجاا   بار تأکید  انسانیة توسع  یدگاه از
 طریاق  از که آور  می فراهم را انسانی های انتخاب پایدار گسترش شرایط خدمات،
 گاذاری  سارمایه  اماروزه . آیاد  می به  س  آموزش باویژه  به و ذهنی قوای پرورش
 انساانی ة توساع  و اقتصاا ی ة توساع  و رشد فرایند  ر آموزش، برای کلیدیی عامل
 .اس 

 اقتصاا ی  رشاد  و فقار  کار ن  کان  ریشاه  باه  نیااز  انسانی توسعه ایجا  برای
 امار  ایان  مرکزیا  . اسا   وپارورش  آماوزش  و ساالم   بهبو  طریق از بلندمدت

 شاده  مانعکس  گذشته  هه  ر ملل سازمان جهانی های کنفرانس نتیجه  ر وضو  به
 نقاش وپارورش   آماوزش  هاای  سیاسا   زمینه، این  ر پیشرف  تقوی  برای. اس 
 کناد  می متعهد سطح باالترین  ر را خو  جهانی جامعه ترتیب این به.  ارند اساسی

 ماالریاا  ایدز، بیماری گسترش با مبارزه و کو کان ریوم مرگ کاهش و فقر کاهش با
 ایان   روپارورش   آماوزش  نقاش  که کند ایجا  را انسانی توسعه ها، بیماری سایر و

  هاه   ر متحاد  ملل سازمان های نشس  و ها کنفرانس .اس  اساسی و حیاتی زمینه
هاا   . آناسا   متمرکز انسان روی بر شد که توسعه از جامع  ید یک به منجر 1990
 نقاش و  اند کر ه تأیید المللی بین جامعة اصلی هد  عنوان به را فقر کر ن کن ریشه

 باه  توجاه  باا اناد.    انساته  حیااتی  گرسنگی و فقر کاهش برایرا  وپرورش آموزش
 انسانی منابع توسعه گرف ، شکل 1990  هه  ر که توسعه جه   ر جامع رویکر 

 و توانمندساازی   اناش،  کساب  انساانی،  های ظرفی  توسعه  ر مشارک منظور  به
 شاده  تبادیل  عماومی  سیاس  و اقتصا ی و اجتماعی گستر ه مشاغل به مشارک ،

منظاور   باه  انسانی منابع توسعه سیاسی، اصالحات و نها ی تغییرات طریق از. اس 
 گیار   مای  صاورت  افارا   همه برای فرص  کر ن فراهم و پایداری معیش  یارتقا
(Khan, 2002). 

 مهام  یابازار  کشاور  توساعه  و اقتصاا ی  رشاد  تاروی   بارای  عاالی  آموزش
  اناش،  طریاق  از اقتصا ی رشد و انسانی های قابلی  ایجا   ر و شو  می محسوب
 تنهاا  ناه  عاالی  آماوزش . کناد  می ایفا حیاتی ینقش جامعه خالق قدرت و ها مهارت
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 اسا   طبیعای  .شاوند  مای  مند بهره آن از نیز افرا  بلکه اس ، مهم ملی اقتصا  برای
 دیابا  می افزایش فر ی آموزش سطح به توجه با اشتغال های فرص  که کنیم فرض

 نتیجاه   ر. اس  مرتبط تحصیالت سطح با احتماالً  رآمد سطح ترتیب، همین به و
 و رشاد  آن باا  متناساب  یاباد،  افازایش  بخش این به افتهی اختصاص مخارج چه هر

 .(Memnon, 2007) کنند می پیدا ارتقا توسعه
 متقابال  وابساتگی  ایان .  ار  وجو  ارتباط انسانی توسعه و عالی آموزش میان

  لیال  ،وپارورش  آماوزش  و (سارانه   رآماد  و اشتغال سالم ،) انسانی توسعه بین
 و  ارناد  کشاور  توساعه  بار  یا کنناده  نییتع تأثیر عامل  و هر کهبر این اس  مهمی
 قابال  طاور  باه  وپارورش  آماوزش  کاه  اس  شده پذیرفته این امر ای گستر ه طور به

 از عا الناه  و افتاه ی توساعه  سیساتم  یاک . کند می کمک اقتصا ی توسعه به توجهی
  ر موفقیا   بارای  را تحقیاق  و آموزش همچنین و یا گیری کیفی  عالی، آموزش
 ایان  باه  افتاه ی اختصااص  مخاارج  چه هر نتیجه  ر. کند می تقوی  نوظهور اقتصا 
 .(Grath, 2010) یابد می بهبو  انسانی توسعه آن با متناسب یابد، افزایش بخش

 ایجاا   و هاا  ملا   اقتصاا ی  توساعه  افازایش  باه  محدو  عالی آموزش نقش
 و سیاسی  موکراسی فرهنگی، تنو  همچنین. نیس  افرا  برای مناسب های فرص 
 را یبهتار  جامعاه  تواند می عالی آموزش  یگر، عبارت به ؛کند می تروی  را تجارت
 مخااارج چااه هاار نتیجااه  ر.  هااد  ارتقااا را المللاای بااین همکاااری و کنااد فااراهم

 بهباو   انساانی  توساعه  آن باا  متناساب  یاباد،  افازایش  بخش این به افتهی اختصاص
 .(Ortega, 2010) یابد می

 افازایش  بارای  وسیله مؤثرترین عالی آموزش که اس  سلمم واقعی  یکاین 
 توساعه  و رشاد  مطلاوب  نتاای   باه   ساتیابی   ر باو ه،  انساان  وری بهره و توانایی
 عناوان  باه  عاالی  آماوزش   ر تما  کشورها باه  ترتیب، این به. اس  مفید اقتصا ی
 ؛اسا  شده  توجه کشور هر توسعه و اقتصا ی-اجتماعی اهدا  برای یمهم عامل
 .(Bjorke, 2017)  ار  را انسانی سرمایه و زندگی کیفی  بر ن باال توانایی زیرا

 انسانی توسعه شاخص و سالمت مخارج میان ارتباط .1-2

 سارمایه  کیفی  و کمی  تعیین  ر اصلی عوامل از یکیعنوان  به بهداش   یرباز از
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 وضاعی   باین  تئوریکی رابطه نها ن بنا برای روش یک. اس  شده شناخته انسانی
 کاه  کند می استدالل وی. شد پیشنها  (196۲) بکر توسط انسانی سرمایه و بهداش 
 افازایش  طریاق  از  ستمز ها بهبو  باعث اشتغال، سن  رومیر  مرگ نرخ  ر کاهش
 .شو  می  ستمز ها  ریاف  زمانی  وره

 برای بهتر تربیتی و سالم  خدمات آور ن فراهم به بیشتری توجه  ول  اگر
 سارانه   رآماد  و  اخلای  ناخاالص  تولید افزایش به منجر امر این باشد،  اشته مر  
 معنای  ایان  باه  همچناین  و رفاه معنای به  اخلی ناخالص تولید. شد خواهد کشور
 ساوا   میزان افزایش به منجر و گیرند می قرار استفا ه مور  ی رست به منابع که اس 
 ارکاان  از یکای   اناش  و ساوا   از برخاور اری  که آنجایی از و دنشو می کشور  ر

 .(Eddison, 1998) دنگر  می انسانی توسعه، موجب اس  انسانی توسعه اساسی
 تساهیالت  افازایش  تباع  باه ، زندگی به امید میزان افزایش شامل انسانی توسعه
 باه  امیاد  کاه   ار  وجاو   احتماال  این. اس  شهروندان برای  سترس  ر بهداشتی
 ایان  باه  بیشاتر  زنادگی  به امید. باشد  اشتهنیز  کشور اقتصا  بر مثبتی تأثیر زندگی
 باا  و  هناد  مای  افازایش  را وری بهاره  و  ارناد  خوبی سالم  مر   که اس  معنی

 تااأثیرات و کننااد عماال یخااوب بااه تواننااد ماایسااالم  جساامانی شاارایط  اشااتن
 .(Dowd & et al, 2015)شته باشند  ا اقتصا  بر یا دوارکنندهیام

 ؛ هاد  افزایش را آموزش  ر گذاری سرمایه باز ه که  ار  احتمال بهتر سالم 
 مدرساه  عملکار   و مدرساه   ر حضاور  برای مهم عوامل از جسمانی آما گی زیرا
 تاأثیر  خاانوا ه   رآماد  و تحصایالت  میازان  با مستقیم طور به زندگی به امید. اس 
؛ رساد  مای  سال میلیون  و به زمین روی زندگی مورخان، های گفته طبق. گذار  می

  ر زنادگی  باه  امیاد  اخیار،  های سال  ر. بو  کم بسیار افرا  تعدا  آن  ر زمانی که
 مختلاف  کشاورهای   ر آن میازان  حاال،  ایان  باا  یافته اس ؛ افزایش جهانی سطح

 کاهش و تولد سریع افزایش نتیجه عمده طور به جمعی  سریع رشد. اس  متفاوت
 از و اسا   یافتاه  کااهش شدت  به ومیر مرگ نرخ وضعی ، این  ر. اس  ومیر مرگ
 باه  ،اسا   انساانی  توساعه  اساسی ارکان از یکی زندگی به امید افزایش که آنجایی
 .(Bjorke, 2017)  شو میمنجر  انسانی توسعه



 1396بهار  ♦ بیستمشماره  ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     52

 

ة عماد  اقتصاا ی  و سیاسای  های موضو  جمله از بهداشتی مخارج و بهداش 
 طاول   ر کشاورها  بیشتر آنکه  لیل به. رو  می شمار به مختلف کشورهای و ایران
 انااد، کاار ه تجرباه  را سااریعی رشاد  خااو  بهداشااتی مخاارج   ر گذشااته ساال  30

 مخاارج . باشد انسانیة توسع برتأثیرگذار  عوامل از  این مؤلفه که نیس  آور شگف 
 را انساانی  مناابع  کیفی  ،وپرورش آموزش  ر  ول  مخارج همانند  ول  بهداشتی
  ولا   همچناین . شاو   مای  عمار  طاول  و زندگی به امید افزایش باعث،  ا ه ارتقا
 را انساانی  مناابع  کمیا   انتظار، مور  کاری عمر کر ن تر طوالنی طریق ازتواند  می
  یگار  عباارت  باه  ؛ شاو  آموزشی های گذاری سرمایه مکمل،  ا ه افزایش آینده  ر

 جامعاه  عماومی  ساالم   و بهداش  ارتقای باعث  ول  بهداشتی مخارج افزایش
 گاذار   مای تاأثیر   انساانی ة توساع  بار  بهداشتیة سرمای انباش  طریق از وگر    می

 .(1395 همکاران، و )خانزا ی

 تحقیق پیشینه .2

 داخلی پیشینه .2-1

 هاای  هزیناه  کاارکر   بررسای » عناوان  باا  پژوهشای   ر (1389) همکااران  و باسخا
 ماور ی  مطالعاه  انساانی:  توسعه های شاخص بهبو   ر  ول  آموزشی و بهداشتی
  ولا   هاای  هزینه اثرگذاری بررسی به «اسالمی کنفرانس سازمان عضو کشورهای

 عضاو  منتخاب  کشاورهای   ر آماوزش  و بهداشا   بخاش   و یکم ا  متغیرهای بر
گیاری   ه و نتیجاه پر اختا  1991-۲005 زماانی  باازه  برای اسالمی کنفرانس سازمان
 مثبا   اجتمااعی  مختلف متغیرهای بر  ول  های هزینه متغیراثرگذاری  کهاند  کر ه
 اس . معنا ار و

 مخاارج  اثارات  بررسای » عناوان  با پژوهشی  ر (1394) همکاران و خانزا ی
 و بهداشا   مخاارج  اثار  بررسای  باه  «ایران  ر انسانی توسعه بر  رمان و بهداش 
-1391 زماانی  بازه برای کشور های استان  ر انسانی توسعه کیف  بر  ول   رمان
 متغیرهاای  اثار  کاه اناد   ه ا  نشاان ه و پر اختا «  یتا پانل» روش از استفا ه با 1384
 شهرنشاینی  نرخ و  اخلی ناخالص تولید آموزشی، مخارج  ولتی، بهداشتی مخارج
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 بار  خصوصای  بهداشاتی  مخارج و اس  معنا ار و مثب  انسانی، توسعه شاخص با
  ار . منفی اثر انسانی توسعه

 بار  بهداشاتی  مخاارج  تأثیر»عنوان  با پژوهشی  ر (1394) همکاران و بارونی
 و متوساط  بااال،   رآمادی  ساطو   با منتخب کشورهای  ر انسانی توسعه شاخص
 باا  کشاور  16 انساانی  توسعه شاخص بر بهداشتی مخارج اثر« ۲000-۲010 پایین:
 پایینکشور با  رآمد  ۲۲ و متوسط  رآمدی سطح با کشور 13، باال  رآمدی سطو 
گیاری   و نتیجه بررسی ۲000-۲010 زمانی بازه برای  یتا پانل روش از استفا ه بارا 
 . ار  معنا اری و مثب  اثر انسانی توسعه شاخص بر بهداشتی مخارج کهاند  کر ه

ماؤثر   عوامال  بررسای » عنوان با پژوهشی  ر (1395) همکاران و نائینی نوری
 باه  «بیازی  گیاری  میاانگین  رویکر  از استفا ه با ایران  ر انسانی توسعه شاخص بر

 روش از اسااتفا ه بااا انسااانی توسااعه شاااخص باار مختلااف عواماال اثاار بررساای
 رشد متغیرهای اثر کهه اس   ا  نشان تحقیق نتای ه و پر اخت« بیزی» گیری میانگین

 و تاور   ابتادایی،  تحصایالت  رشاد   ول ، بهداشتی مخارج رشد نفتی،  رآمدهای
 .اس  شکننده غیر انسانی توسعه شاخص بر سرمایه موجو ی

 خارجی پیشینه .2-2

 رشاد  بار  آماوزش  مخاارج  اثار  بررسی به تحقیقی  ر (،۲004) 1«بالسیو  ماسیال»
 و مادت  کوتااه   ر آماوزش  اثر مخاارج خو   پژوهش نتای ه و  ر پر اخت اقتصا ی
 اند.  انسته معنا ار و مثب  اقتصا ی رشد بررا  بلندمدت
 اتحا یاه  بهداشاتی  سیساتم  میان ارتباط تحقیقی  ر (،۲011) ۲«مارتیناو  آلین»
 شااخص  میاان  کاه اند  کر ه گیری و نتیجه بررسیرا  انسانی توسعه شاخص و اروپا
 . ار  وجو ی معنا ار و مثب  اثر بهداشتی مخارج و انسانی توسعه
 و جااری  هاای  هزیناه  اثار  بررسی به تحقیقی  ر (،۲01۲) 3«همکارانو  علی»
 اثار  کاه اناد   ه ا  نشاان پر اختاه و   انساانی  توساعه  شااخص  بار  آموزشای  مخارج

                                                                                                                                 

1  . Musila & Belassi 

2  . Alin & Marieta 

3  . Ali & et al 
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 مثبا   آموزشای  مخاارج  اثار  و منفای  انساانی  توسعه شاخص بر جاری های هزینه
 .اس 
 باا  آموزشای  و بهداشتی مخارج میان ارتباط پژوهشی  ر (،۲01۲) 1«پروهی »
 کاه ه باو   آن از حااکی  تحقیاق  نتای کر ه اس .  بررسیرا  انسانی توسعه شاخص
 . ار  معنا اری و مثب  اثر انسانی توسعه شاخص بر آموزشی و بهداشتی مخارج
 مخااارج میااان ارتباااط بررساای بااه پژوهشاای  ر (،۲01۲) ۲«مااوجیو  فتااا »

اناد   ه، نتیجه گرفتاه پر اخت انسانی توسعه شاخص با ساختاری و آموزشی بهداشتی،
 و مثبا   اثار  انساانی  توسعه شاخص بر ساختاری و آموزشی بهداشتی، مخارج که

 . ار  معنا اری
 بار   ولا   بهداشاتی  مخاارج  اثار  پژوهشی  ر (،۲01۲) 3«همکاران و رزمی»
 باازه  بارای  معماولی  مربعاات  حداقل روش از استفا ه بارا  انسانیة توسع شاخص
 هاای  هزیناه  باین  کاه ه  ا  نشان تحقیق نتای . ندا کر ه بررسی 1990- ۲009 زمانی

 ولی؛  ار  وجو  معنا ار و مثب  ای رابطه انسانیة توسع شاخص و  ول  بهداشتی
 و بهداشاتی  های هزینه میانی ا  وطرفه ارتباط هیچ« گرنجری» علی  آزمونبر طبق 
 .ندار  وجو  انسانی توسعه شاخص
 و  ولتای  بهداشاتی  هاای  هزیناه  اثار  بررسای  به پژوهشی  ر (۲014) 4«هوما»
 منتخاب  کشاورهای   ر انساانی ة توساع  شاخص بر خصوصی بهداشتی های هزینه
 توساعه  شاخص بر  ولتی بهداشتی های هزینه کهه اس   ا  نشانه و پر اخت آفریقا
ة توساع  شااخص  بار  ناچیزی اثر خصوصی  رمانی های هزینه ولی؛  ار  اثر انسانی
 . ار  انسانی
 انساانی  توسعه شاخص و آموزش میان ارتباط پژوهشی  ر (۲017)« بجورک»
 شااخص  و آماوزش  میاان  کاه ه اسا    ا  نشاناو  تحقیق نتای کر ه و  بررسیرا 

 . ار  وجو  معنا ار و مثب ی ارتباط انسانی توسعه
                                                                                                                                 

1  . Purohit 

2  . Fattah & Muji 
3  . Razmi and et al 

4  . Iheoma 
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 آماوزش  و ساالم  ة زمینا   ر بررسای  و مطالعاه  ایاران   ر اینکاه  به توجه با
مطالعاات    ر و نگرفتاه  صاورت زماان   طور هام  به انسانیة سرمای از جزئیعنوان  به

 مطالعاات  بیشاتر   ر و اناد  کر ه بررسی مجزاصورت  به را مقوله این موجو ، اندک
 شاده  توجاه  بهداشاتی  مخاارج ة جنب به انسانیة توسع شاخصة زمین  رشده  انجا 
 باا  آموزشای  و بهداشتی مخارج اثر که  هبو تالشقاله م این  ر. بر این اساس اس 
 شو . بررسی ایران انسانیة توسع شاخص بر هم

 تحقیق شناسی روش .3

 یاماماتو-تودا علیت روش .3-1

« VAR» مادل  یک تخمینصورت  به ای سا ه روش (،1995) سال  ر یاماماتو -تو ا
  ندکر استداللها  . آن ا ند پیشنها  گرنجری علی  رابطه بررسی برای یافته تعدیل
. اسا   معتبر نیز متغیرها بین همجمعی رابطه یک وجو  شرایط  ر حتی روش این
  رجاه  ساسس  ،VAR مادل « K» بهیناه  هاای  وقفاه  تعادا  بایاد   ابتادا  روش این  ر

 هاای  وقفاه  تعادا   با را VAR مدل یک و نمو  تعیین را (dmax) ماکزیمم همگرایی
«K+dmax »کاه  باو   خواهاد  معتبار  زماانی  وقفاه،  انتخاب فرایند البته.  ا  تشکیل 

K≥dmax تاو ا  علیا   آزمون بگیریم، نظر  ر  وطرفه را علی  اگر بنابراین؛ باشد- 
  :کر مشخص زیرصورت  به توان می تحقیق متغیرهای برای را یاماماتو

 انسانی توسعه و سالمت مخارج میان علیت .3-1-1

𝐻𝐷𝐼𝑡 = 𝐵1𝑖 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + 𝐵2𝑗

𝑘

𝑖=1

∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑦1𝑖

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑗=𝑘+1

∑ 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑡−𝑖 + 𝑦2𝑗

𝑘

𝑖=1

∑ 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑡−𝑗  + 𝑒1𝑡

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑗=𝑘+1

              

 
𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑡 = 𝜆1𝑖 ∑ 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑡−𝑖 + 𝜆2𝑗

𝑘

𝑖=1

∑ 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑡−𝑗 + µ1𝑖

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑗=𝑘+1

∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + µ2𝑗

𝑘

𝑖=1

∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑒2𝑡

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑗=𝑘+1

                  

HDI: انسانی توسعه شاخص 
𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ: سالم  مخارج 
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 انسانی توسعه و آموزشی مخارج میان علیت .3-1-2

𝐻𝐷𝐼𝑡 = 𝐵1𝑖 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + 𝐵2𝑗

𝑘

𝑖=1

∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑦1𝑖

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑗=𝑘+1

∑ 𝐸𝑑𝑢𝑡−𝑖 + 𝑦2𝑗

𝑘

𝑖=1

∑ 𝐸𝑑𝑢𝑡−𝑗  + 𝑒1𝑡

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑗=𝑘+1

              

𝐸𝑑𝑢𝑡 = 𝜆1𝑖 ∑ 𝐸𝑑𝑢𝑡−𝑖 + 𝜆2𝑗

𝑘

𝑖=1

∑ 𝐸𝑑𝑢𝑡−𝑗 + µ1𝑖

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑗=𝑘+1

∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + µ2𝑗

𝑘

𝑖=1

∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑒2𝑡

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑗=𝑘+1

         

HDI: انسانی توسعه شاخص 
𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: آموزشی مخارج 

 هاای   ا هاسا .   فصالی صاورت   به 1395تا  1381 سال از تحقیق زمانی بازه
 .ندا هشد گر آوری آمار مرکز و جهانی بانک از مربوطه

X توزیاع  کاه  اس  والد آماره استفا ه، مور  آزمون آماره
  رجاه  باا  مجاانبی  2

 را ماا  که اس  این روش این مزی .  ار  صفر های محدو ی  تعدا  با برابر آزا ی
 از اطال  تنها و کند می نیاز بی سیستم همجمعی های ویژگی از  اشتن اطال  لزو  از

 کفایا   آزماون  این انجا  برای متغیرها ماکزیمم همگرایی  رجه و VAR مدل رتبه
 .کند می

 جوسیلیوس -جوهانسون آزمون .3-2

 بارای  ویاژه  مقادار  حاداکثر  و اثر آزمون  و از جوسیلیوس -جوهانسون روش  ر
 بار  را رتباه م ابتادا  منظاور دین با  .شو  می استفا ه همجمعی بر ارهای تعدا  تعیین
 متغیرهاای ة  ربار گیری تصمیم برای سسس آور ه،  س  به بهینهة وقفة نتیج اساس
 بارآور   را گاناه  پن  الگوهای ،همجمعی بر ارهای  ر روند وأ مبد از عرض قطعی
 از:اند  عبارت گانه پن  الگوهای این .کنیم می

 مدت؛ کوتاه و بلندمدت  ر زمانی روند و مبدأ از عرض نبو  -1
 مدت؛دبلن و مدت کوتاه  ر زمانی روند و مبدأ از عرض وجو  -۲
  ر زماانی  روناد  نباو   و بلندمدت  ر زمانی روند و أدمب از عرض وجو  -3
 مدت؛ کوتاه
 مدت؛دبلن  ر زمانی روند وجو  و مدت کوتاه  ر زمانی روند نبو  -4
  ر  و ة  رجا  زماانی  روناد  موجاب  که مدت کوتاه  ر زمانی روند وجو  -5

 .شو  می بلندمدت
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 VAR آزمون .3-3

 ساایر  و خاو   های وقفه از تابعیصورت  به متغیر هر خو رگرسیونی، بر ارهای  ر
 رهیا  ومتغ حالا    ر VAR مادل  یاک  ساا ه  فار  . شاو   می گرفته نظر  ر متغیرها

 شو : می  ا ه نشان زیرصورت  به
Yt = b10− b12 zt + γ11 yt−1 + γ12 zt−1 + εyt 

Zt = b20 – b21 yt + γ21 yt−1 + γ22 zt−1 + εzt 

εyt و εzt ییآنجا از. ندهست سفید نوفه اصطال  به یا مطلوب خصوصیات  ارای 
 تاوان  نمای  رابااال   معاا الت   لیل، همین به  ارند، همبستگی εztبا  Yt و εyt با Zt که
 اقتصا سانجی  معاا الت  بارآور   های روش کاربر  زیرا کر ، برآور  مستقیمطور  به

 وجو  ارتباطی اخالل اجزای و توضیحی متغیرهای بین که اس  فرض این مستلز 
 قارار  باا  نیز ونخس   رابطه  ر  و  رابطه از Zt جایگزینی با  لیل، همین به. ندار 
 گرف : نتیجه را زیر معا الت توان می  و  رابطه  ر اول رابطه از Yt  ا ن

Yt = α10 + α11 yt-1 + a12 zt-1+ c1t 

Zt = α20 + α21 yt-1 + α22 zt-1 + c2t 

  اریم: آن  ر که
e1t = (εyt - b12 ε zt)/(1- b12 b21) 

e2t = (εzt - b21 ε yt)/(1- b12 b21) 

 نتیجاه  تاوان  مای  هساتند، ی مطلاوب  خصوصایات   ارای εyt و εzt که آنجایی از
 فاوق،  روابط  ر که اس . گفتنی  ارند مشابه رفتاری یزن e2t و e1t اجزای که گرف 
 از اساتفا ه  باا  بایاد  خصاوص  این  ر و اس  شده لحاظ متغیرهاة نخس  وقف تنها

 . شو اقدا  بهینه وقفه تعدا  تعیین به نسب  مناسب، های آزمون

 واحد ریشه آزمون و پایایی .3-4

 زماانی  ساری  متغیرهاای  پایایی الز  اس  اقتصا سنجی، و اقتصا ی سازی مدل  ر
 یهاا  لیوتحل هیتجز  ر استفا ه مور  آماری های  ا ه مهم انوا  از یکی.  شو بررسی
 هاای  ویژگای  آمااری،  هاای   ا ه ناو   این زیرا اس ؛ زمانی سری های  ا ه تجربی،
 تاوان  مای  را زماانی  ساری  هار  . ار  اقتصا سانجی   ر پژوهشاگران  بارای  خاصی
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 از ای پیوساته  مجموعه و  انس  تصا فی یا استوکاستیک فرایند یک تولید محصول
 تفااوت  و تماایز  وجاه  .هستند اصلی تصا فی فرایند از واقعی تحقق یک یها  ا ه
 و جامعاه  باین  تمایز وجه به شبیه بسیار آن واقعی تحقق و استوکاستیک فرایند بین
 اساتنباط  بارای  نمونه های  ا ه از که گونه همان .اس  مقطعی های  ا ه  ر آن نمونه
 اساتنباط  بارای  واقعی تحقق از هم زمانی های سری  ر شو ، می استفا ه جامعه یک
 واریاانس  و میاانگین  اسااس،  این بر .شو  می استفا ه استوکاستیک فرایند مور   ر

 ساال  از کاه  هاایی  بررسای  اما ؛اس  زمان از مستقل و ثاب  زمان طول  ر متغیرها
 از بسایاری  ماور    ر پایاایی  فارض  کاه  اس   ا ه نشان شده، انجا  بعد به 1990

ناا   و زماان  باه  وابساته  اغلاب  و نا رسا   کالن اقتصا  زمانی های سری متغیرهای
 از اساتفا ه  پایاایی،  فارض  تحقاق  عد  صورت  ر ،مطالعاتبر طبق  .هستند ستایا

 حاصال،  نتاای   کاه  یاباد  می افزایش این احتمال و بو ه کننده گمراه «t»و  «F» آماره
 نداشاته  تعاا لی  واقعای  اقتصا ی رابطه گونه چیه و بو ه جعلی رگرسیون یک فقط
 اینکاه  باه  توجاه  با . شو بررسی متغیرها ناپایایی و پایایی اس  الز  بنابراین ؛باشد
 بهینه وقفه و متغیرها پایایی  رجه خصوص  ر اطالعاتی به یاماماتو -تو ا روش  ر

 آزماون  متغیرهاا  پایاایی  فاولر،   یکی روش از استفا ه با ابتدا رو این از نیازمندیم،
 .اس  شده

 تحقیق فرضیات .3-5

 . ار  معنا ار و مثب  اثر انسانی توسعه شاخص بر« آموزشی» مخارج -1
 . ار  معنا ار و مثب  اثر انسانی توسعه شاخص بر« سالم » مخارج -۲

 تحقیق اهداف .٦-3

 ساالم   و آموزشی مخارج میان علی  رابطه آور نبه  س   ،تحقیق این از هد 
 .اس  ایران انسانی توسعه شاخص بر آن اثر و انسانی توسعه شاخص با

 تحقیق های داده .3-7

صاورت   باه  1381-1395 زماانی   وره مطالعاه،  ایان   ر اساتفا ه  مور  زمانی سری
 .شدند گر آوری جهانی بانک و آمار مرکز از تحقیق این های  ا ه. اس  فصلی
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 ها روش نتایج .4

 فولر دیکی آزمون نتایج .4-1

 فولر دیکی آزمون جینتا .1 جدول

 گیری نتیجه آمده دست بهاحتمال  فرضیه صفر متغیر
HDI نامانایی وجود .9246 نامانایی وجود 

HEALTH نامانایی وجود .5329 نامانایی وجود 
EDUCATION نامانایی وجود .2058 نامانایی وجود 

DHDI مانایی وجود .0053 نامانایی وجود 
DHEALTH مانایی وجود .0003 نامانایی وجود 

DEDUCATION مانایی وجود .0016 نامانایی وجود 

 پژوهش نتای  منبع:

 باار  کیا  باا  باو ه،  ناپایاا  متغیرهاا  تماا   شو  می مشاهده 1 ر جدول  کهطور  همان
( I) «یاک   رجاه » از انباشته هم الگو، متغیرهای بنابراین ؛شوند می پایا گیری تفاضل
 هستند.

 مدل بهینه وقفه تعیین .4-2

  ر. اس  بهینه وقفه طول نییتع ،یبر ار ونیخو رگرسی ها مدل  ر مسئله ننخستی
 اسا   شاده  استفا ه (SC)و  (HQ) ،(AIC) ارهاییمع از وقفه طول تعیین برای نجایا
 بهیناه  وقفه تنها ۲ جدول  ر وه گر ید انتخاب بهینه وقفهعنوان  نخس  به وقفه که

 اس (. بهینه وقفه معنای به اعدا  باالی ستاره عالم ) اس  شده آور ه

 مدل بهینه وقفه انتخاب .2 جدول
HQ SC AIC Lag 

31.90118* 32.15879* 31.73624* 1 

 پژوهش نتای  منبع:

 یاماماتو -تودا علیت آزمون نتایج .4-3

 بین همجمعی و بلندمدت رابطه بررسی متعار  گرنجری علی  آزمون انجا  برای
 ماور    ر اطاال   یاماماتو - تو ا علی  آزمون  ر که ی رحال؛ اس  ضروری متغیرها
 علیا   رابطاه  بررسای  منظاور  باه  .نادار   یتضارور  سیساتم  همجمعی های ویژگی
 متغیرهاای  باین  علای  رابطاه  بررسای  برای یاماماتو- تو ا علی  آزمون از گرنجری
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 .اس  شده استفا ه تحقیق

 انسانی توسعه و سالمت مخارج متغیرهای برای والد آزمون نتایج .3 جدول

 گیری نتیجه P-Value (X2) والد آماره H0فرض  تأثیرگذار متغیر وابسته متغیر
HDI HEALTH دارد وجود علیت .0000 378 علیت ودنب. 

HEALTH HDI دارد وجود علیت .0000 378 علیت ودنب. 

 پژوهش نتای  منبع:

 بارای اس  و  علی نبو   بر مبنی صفر فرض،  هد می نشان 3جدول  کهطور  همان
  ر شاو ،  مای  پذیرفتاه  علیا   وجو  بر مبنی یک فرض و شو  می ر  متغیر  و هر

 و انساانی  توسعه علی  سالم  مخارج یعنی؛  ار  وجو   وطرفه علی  یک نتیجه
 اس . سالم  مخارج علی  انسانی توسعه

 انسانی توسعه و آموزشی مخارج متغیرهای برای والد آزمون نتایج. 4 جدول

 گیری نتیجه P-Value (X2) والد آماره H0فرض  تأثیرگذار متغیر وابسته متغیر
HDI EDUCATION دارد وجود علیت .0000 373 علیت ودنب. 

EDUCATION HDI دارد وجود علیت .0000 373 علیت ودنب. 

 پژوهش نتای  منبع:

 متغیار   و هر برای علی  عد  بر مبنی صفر فرض  هد می نشان نتای  کهطور  همان
 علی  یک نتیجه  ر شو ، می پذیرفته علی  وجو  بر مبنی یک فرض و شو  می ر 

 انساانی  توساعه  و انسانی توسعه علی  آموزشی مخارج یعنی؛  ار  وجو   وطرفه
 اس . آموزشی مخارج علی 

 جوسیلیوس -جوهانسن آزمون نتایج .4-4

 آزماون  از تاوان  می ،هستند یک مرتبه از انباشته هم مدل متغیرهای اینکه به توجه با
. کار   اساتفا ه  همگرایی بر ارهای تعیینبرای  جوسیلیوس -جوهانسون همجمعی

 توضایح  خاو   مادل  بهیناه  وقفاه عناوان   به یک بهینه وقفه مقدار انتخاب اساس بر
 تعادا   تعیاین  باه  ویژه مقدار حداکثر و اثر ماتریس های نآزمو از استفا ه با بر اری

 تعادا   تعیاین  به مربوط نتای  5 جدول. اس  شده پر اخته انباشتگی هم بر ارهای
 . هد می نشان را آزمون  و این توسط همگرایی بر ارهای
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 انباشتگی هم بردارهای تعداد تعیین نتایج. 5 جدول

Quadratic Linear Linear None None Data Trend 
Intercept 

Trend 
Intercept 

Trend 
Intercept 
No Trend 

Intercept 
No Trend 

No Intercept 
No Trend 

Test Type 

2 2 1 3 3 Trace 

2 2 1 3 3 Max-Eig 

 پژوهش نتای  منبع:

 اساتفا ه هاا   آن از و نیساتند  مناسب پنجم و اول الگویمعموالً  الگو، 5 این میان از
 مقدار که شو  انتخاب الگویی باید چهار  و سو   و ، الگوهای میان از و شو  نمی

Trace مقدار با Max-Eig بارای  شرط این اس  مشخص که گونه همان. باشند برابر 
 خطای  گر یاد کاه   انتخااب  سو  الگوی تحقیق، این  ر و اس  برقرار الگو سه هر

 .اس « یک» آن انباشتگی هم  رجه و اس 
HDI= f (HEALTH, EDUCATION) 

HDI: انسانی توسعه شاخص 
HEALTH: سالم  مخارج 

EDUCATION: آموزشی مخارج 

 بلندمدت ضرایب به مربوط نتایج .6 جدول
HDI متغیرها 

2.07 HEALTH 

1.07 EDUCATION 

60. C 

 کناد  پیادا  افازایش  واحاد  یاک  ساالم   مخاارج  اگر ،آمده  س  به نتای  اساس بر
 آموزشای  مخاارج  اگار . شو  می بهتر واحد ۲.07افزایش  با انسانی توسعه شاخص

 ویاباد   مای  افازایش  واحد 1.07 انسانی توسعه شاخص کند پیدا افزایش واحد یک
 .شو  می بهتر

 هاپیشنهاد و گیری نتیجه

 میان ارتباطو  مدل یک قالب  ر و هم با آموزش و سالم  مخارج مطالعه، این  ر
 زماانی  باازه  بارای  ایاران   ر انساانی  توساعه  شاخص باآموزش  و سالم  مخارج
 علیا   ارتبااط مطالعه  رباره  برایگر ید.  بررسی فصلیصورت  به 1395تا  1381
 ضاارایب آور نباه  سا     باارایو  یامامااتو -تاو ا  علیاا  روش از متغیرهاا  میاان 
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 -تاو ا  علی  روش نتای . شد استفا ه جوسیلیوس -نجوهانسو آزمون از بلندمدت
 باا  تحقیاق  مساتقل  متغیرهاای  میاان   وطرفه علی  رابطه یک که  ا  نشان یاماماتو
بیاانگر   جوسایلیوس  -جوهانسن روش نتای  و  ار  وجو  انسانی توسعه شاخص
 توساعه  شااخص  بر آموزشی و سالم  مخارج متغیرهای اثربو ن  معنا ار و مثب 
 آماوزش  و ساالم   مخارجی رگذاریتأثهمچنین  مطالعه این  ر. اس  ایران انسانی

 ساالم   مخاارج  میان رابطه که  ا  نشان نتای و  بررسی انسانی توسعه شاخص بر
 تاا  کاار  این نتای . اس  معنا ار و مثب  ایران انسانی توسعه شاخص با آموزشی و

 شاده  انجا  مختلف کشورهای  ر کهبو ه  پیشین مطالعاتة کنندتأیید زیا ی حدو 
 و مثبا   انساانی ة توسع شاخص بر آموزشی و بهداشتی مخارج اثرات یعنیاس ؛ 
 بهداشا   و آماوزش  کاه   ا  نشاان  مطالعاه  ایان  برآور هاای  نتاای  . اس  معنا ار
 و مهام  نکتاه  اماا  کنناد؛  ایفا ایران انسانیة توسع شاخص  ر مهمی نقش توانند می
 انسانیة توسع شاخص بر آموزش به نسب  بهداش  نقش که اس  این اشاره قابل
 .اس  تر برجسته ایران
 :شو  می ارائه زیری ها شنها یپ ،آمده  س  به نتای  به توجه با
 آماوزش  و ساالم   های بخش به مخارج اختصاص نحوهنماید که  الز  می -
 معناا ار  و مثبا   اثرگاذاری  باه  توجاه  باا   یگر، عبارت به؛ اس  بازنگرینیازمند 
 اختصاص که شو  می توصیه انسانی، توسعه شاخص بر آموزشی و سالم  مخارج
 یابد؛ افزایش پیش از بیش بخش  و این به مخارج
 باه   ا ن جها   باا بایاد   فعاال،  اقتصاا ی  نهاا   نیتر بزرگعنوان  به  ول  -
 فاراهم  انساانی  توساعه  فرایند تسریع برای را زمینه آموزشی، و بهداشتی های هزینه
ة عهاد  بر را آنتأمین  توان نمی کههستند  هایی  مؤلفه از آموزش و سالم ؛ زیرا دکن

 نها ؛ خصوصی بخش و بازار نظا 
 بارای  ریازی  برناماه  و سوا آموزی نهض  همانند هایی برنامه جدیپیگیری  -

 ؛یسوا  یب کر ن کن شهیر
 . رمان و بهداش ة زمین  ر  ول  های هزینه کارایی افزایش -
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