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مقذمه :ایي تحمیك تا ّسف تزرسی راتغِ تیي حکوزاًی ذَب تا هرارد تْساضت ػوَهی کطَر اًزام ضسُ است ،زر ٍالغ حکوزاًی ذَب
ًوَز ذَز را زر هرارد تْساضت ػوَهی رلَُ هی کٌس کِ ذَز تز رضس ٍ تَسؼِ التػازی کطَر تاحیز تسشایی زارز.
مواد و روش ها :پژٍّص حاضز هغالؼِ ای تحلیلی زر ذػَظ حکوزاًی ذَب ٍ هرارد تْساضتی تزای زٍرُ  1373-1392زر کطَر
ایزاى است .زازُ ّای هَرز ًیاس اس پایگاُ زازُ ّای تاًک رْاًی استرزاد گززیسُ ٍ هسل رارکَهار ٍ اسَارٍج تا رٍش حسالل هزتؼات
هؼوَلی( )OLSترویي سزُ ضسُ استً .زم افشار هَرز استفازُ رْت تزشیِ ٍ تحلیل زازُ ّا ًزم افشار  Eviewsتَزُ است.
یافته های پژوهص :تزاساس ًتایذ ػسم کٌتزل فساز تاػج هیضَز راتغِ هٌفی ٍ هؼٌی زاری تیي هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال ٍ
تَلیس ًا ذالع زاذلی سزاًِ ضکل گیززّ .ن چٌیي ،تا افشایص یک زرغس ضاذع کٌتزل فساز ،هیشاى هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال را
 %11کاّص هییاتس.
بحث و نتیجه گیریً :تایذ ًطاى هی زّس سهاًی کِ سغح فساز پاییي هی رٍز یا همسار ضاذع کٌتزل فساز تاال هی رٍز هیشاى هزگ ٍ
هیز کَزکاى سیز  5سال کاّص هییاتس ٍ اهیس تِ سًسگی افشایص هی یاتس .ایي هَضَع تز ایي تاکیس زارزکِ افشایص هرارد تْساضتی تا
احتوال کن تزی ٍضؼیت سالهت را تْثَز هی ترطس هگز ایي کِ ضاذع کٌتزل فساز زر ًظز گزفتِ ضَز.
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مقذمه
اس زِّ ی  1960زر تیطتز التػاز ّای غٌؼتی سْن
هرارد تْساضتی اس تَلیس ًا ذالع زاذلی تِ غَرت
ٍیژُ هَرز تَرِ هحمماى التػازی تَزُ است .تز ایي
اساس زر هغالؼات فزاٍاًی ػَاهل هَحز تز ارتماء ایي
هرارد تزرسی ضسُ است .ػٌػز کلیسی سیاست ّای
ػوَهی ،ارتماء تْساضت ػوَهی تِ هٌظَر زستیاتی تِ
رضس ٍ تَسؼِ التػازی است .تیواری ّای ضٌاذتِ ضسُ
ای چَى  HIV/AIDرضس التػازی کطَر ّای زر
حال تَسؼِ را کٌس کززُ است ( .)1تز ایي اساس ،کطَر
ّای سیازی تَزرِ ػظیوی را تِ تْساضت ػوَهی
ترػیع زازُ اًس ٍ تز ایي تاٍرًس کِ تْثَز تْساضت
ضْزًٍساى تِ عَر هؼٌا زاری تِ رضس ٍ تَسؼِ التػازی
کوک هی کٌس اها زر اغلة کطَر ّای زر حال تَسؼِ
ایي هرارد تْساضتی تشرگ تِ ٍضؼیت تْساضت تْتز
هثسل ًطسُ است .هسیزیت ًا غحیح تَزرِ ػوَهی
زلیل اغلی تزای تی احز تَزى هرارد تْساضت ػوَهی
تز تَسؼِ التػازی است (ٍ .)1ضؼیت سالهت ّزفززتِ
عَر هستمین ٍغیز هستمین تِ هزوَػِ ای اسهتغیز ّای
روغ پذیز ٍاتستِ است کِ ایي ػَاهل ضاهل ػَاهل
رفتاری ،ػَاهل هحیغی ٍ ػَاهل التػازی هی تاضٌس
کِ اس تیي آى ّا هیتَاى تِ هرارد تْساضتی اضارُ
کزز .تْثَز ٍضؼیت سالهت تٌْا ًتیزِ سغح هرارد
تْساضتی زٍلت ًیست ،تلکِ ػَاهل التػازی تػویوات
سیاسی ًیش تز تػوین زٍلت تزای اػوال سیاست
تْساضتی تاحیز گذار است ( .)2ضاذع ّای تْساضتی ٍ
آهَسضی هرتلفی تزای تزرسی ٍضؼیت تْساضت ٍ
آهَسش راهؼِ ٍرَززارز ،کِ تستِ تِ ًَع هغالؼِ ،هَرز
استفازُ لزار هی گیزًس .هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال
کِ تاکیس تِ هزگ ٍ هیزکَزکاى زرسال اٍل سًسگی زارز
یکی اس تشرگ تزیي هطکالت هزتَط تِ سالهت
زررْاى هحسَب هی ضَز .اهیس تِ سًسگی ،هیاًگیي
ػوز هَرز اًتظار تزای افزاز یک کطَر هحسَب هی
ضَز .اس ایي هتغیز تِ ػٌَاى ضاذع ٍضؼیت ػوَهی
تْساضت ٍ سالهت زرهٌاعك هرتلف استفازُ هی ضَز.
ضاذع هذکَر اس ػَاهل غیز تْساضتی (هاًٌسرٌگ
ٍحَازث عثیؼی) ًیش تأحیز هی پذیزز (.)3
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حکوزاًی ذَب هفَْم تسیارگستززُ ای را زر تز هی-
گیزز کِ هحػَل هطارکت سِ ًْاز زٍلت ،راهؼِ هسًی
ٍ ترص ذػَغی است (ّ .)4،5ز سِ آى ّا تزای
تَسؼِ اًساًی پایسار ضزٍری ّستٌس .زٍلت هحیظ
سیاسی ٍ حمَلی تارٍر تِ ٍرَز هی آٍرز ،ترص
ذػَغی اضتغال ٍ زرآهس را پسیس هی آٍرز ٍ راهؼِ
هسًی تؼاهل سیاسی ٍ ارتواػی گزٍُ ّای فؼال تزای
هطارکت زر فؼالیت ّای التػازی ،ارتواػی ٍ سیاسی
را تسْیل هی کٌس .زر ٍالغ حکوزاًی ذَب ًِ تٌْا
رٍایتی ًَ اس هفاّیوی چَى زهَکزاسی ،حمَق تطز،
پاسد گَیی ،هطارکت ٍ حاکویت لاًَى است ،تلکِ
زرػیي حال چارچَتی تِ زست هیزّس کِ ّوِ ایي
اّساف ٍ ارسشّا زر یک را روغ ضًَس ٍ اّساف تَسؼِ
اًساًی اػن اس تَسؼِ التػازی ،سیاسی ،ارتواػی ٍ
فزٌّگی تا هحَریت هززم زًثال ضَز ( .)5تاًک رْاًی،
حکوزاًی ذَب را تِ ػٌَاى ضیَُی اػوال لسرت زر
هسیزیت هٌاتغ التػازی ٍ ارتواػی کطَر تؼزیف هی
کٌس ( .)6ضص ضاذػی کِ تاًک رْاًی تزای حکوزاًی
هؼزفی کززُ است ضاهل -1 :حك اظْار ًظز ٍ پاسد
گَیی  -2حثات سیاسی ٍ ػسم ذطًَت  -3کارایی ٍ احز
ترطی زٍلت  -4لَاًیي ٍ همزرات  -5حاکویت لاًَى ٍ
 -6کٌتزل فساز است ( .)7زر ایي همالِ تاحیز ضاذع
کٌتزل فساز تِ ػٌَاى ًوایٌسُ حکوزاًی ذَب تز هرارد
تْساضت ػوَهی زر ایزاى تزرسی هیضَز .فساز ػثارت
است اس استفازُ اس لسرت ٍ اهکاًات ػوَهی زر رْت
هٌافغ ضرػی ،هفَْم ّایی هاًٌس فساز زرهیاى هماهات
رسوی ،احزترطی تستیز ّای ضس فساز ،تأحیزآى تزرذب
سزهایِ ّای ذارری ،پززاذت اضافی یا رضَُ تزای
گزفتي هزَس ّای التػازی ٍ ....است (.)8
رارکَهار ٍ اسَارٍج تأحیز تْثَز ضاذع ّای حکَهتی،
زرافشایص کارایی ّشیٌِ ّای زٍلت را هَرز آسهَى لزار
زازًس .تٌْا افشایص ّشیٌِ ّای زٍلت ،تأحیزات هغلَب ٍ
زلرَاُ سیاست گذاراى راتِ زًثال ًرَاّس زاضت .تلکِ
تایستی ػَاهل زیگز ًظیز حکوزاًی ذَب ًیش ّوزاُ آى
هس ًظز لزار گیزز ( .)9سَریازارها  ،تأحیز فساز تزکارکزز
ّشیٌِ ّای زٍلت اًسًٍشی زر ترص آهَسش هَرز
تزشیِ ٍتحلیل لزارهی زّس عثك ًتایذ آى ،فساز
حکَهتی یکی اس کاًال ّایی تَزُ کِ تا کاّص کارایی
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مواد و روش ها:
زازُ ّای هَرز استفازُ زر ایي همالِ ،ضاهل ضاذع
کٌتزل فساز تِ ػٌَاى ًوایٌسُ حکَهت ٍ هتغیز ّایی
چَى ًزخ هزگ ٍ هیز ،اهیس تِ سًسگی ،هزگ ٍ هیز
کَزکاى سیز  5سال ،هرارد تْساضت ػوَهی کِ تز
اساس زرغسی اس تَلیس ًاذالع زاذلی سزاًِ است،
تَلیس ًا ذالع زاذلی سزاًِ تز اساس زالر آهزیکا ٍ
روؼیت است کِ اس پایگاُ زازُ ّای تاًک رْاًی تزای
سال ّای  1373-1392استرزاد ضسُ است.
هسل تزشیِ ٍ تحلیل تا استفازُ اس هسل رارکَهار ٍ
اسَارٍج اًزام ضسُ کِ زرآى عثك راتغِ ضوارُ (:)1
()1
 :GDPPتَلیس ًاذالع زاذلی سزاًِ استPubexp .
هرارد تْساضت ػوَهی GDP ،تَلیس ًا ذالع زاذلی ٍ
 outcomeضاذع ّایی اس ٍضؼیت سالهت هاًٌس :اهیس
تِ سًسگیً ،زخ هزگ ٍ هیز ٍ هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز 5
سال است.
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ّشیٌِ ّای ػوَهی ،تأحیز هٌفی ٍ لاتل تَرْی تز
سیستن آهَسضی زاضتِ است ( .)10کافوي ٍ ّوکاراى،
تِ تزاسش هتغیز ّای هتٌَع حکوزاًی ،تز ٍضؼیت
تْساضتی  177کطَر رْاى السام کززًسً .تایذ تززتی
هغالؼِ آى ّا ًطاى زاز کِ ایزاز ٍ تْثَز زر ایي هتغیز
ّا ،راتغِ ی هٌفی تاهزگ ٍ هیز ًَسازاى زاضتِ است
( .)11ػلی ػزوی ،تِ تزرسی احز حکوزاًی ذَب تز
رضس التػازی زر سِ زستِ اس کطَر ّای (پیطزفتِ ،زر
حال تَسؼِ ٍ ػمة هاًسُ) زر عَل سال ّای -2009
 1996هی پززاسزً ،تیزِ ایي هغالؼِ ًطاى هی زّس کِ
ضاذع حکوزاًی ذَب زر ّز سِ زستِ راتغِ هخثت ٍ
هؼٌی زاری تا رضس التػازی زاضتِ است ( .)12کزهاًی
ٍ تاسرا ،احز تغییزات ّشیٌِ ّای تْساضتی زٍلت تز
رضس التػازی را زر ایزاى تا استفازُ اس زازُ ّای سزی
سهاًی ( )1338-1383تزرسی کززًس ًتایذ آى ّا ًطاى
هی زّس کِ هرارد سالهت زٍلت احز هخثت ٍ هؼٌی
زاری تز رضس التػازی زاضتِ است ( .)13هیسری،
سهیٌِ ّای پیسایص حکوزاًی ذَب را هَرز تزرسی لزار
زازُ استٍ .ی ػٌَاى هی کٌس کِ تشرگی ٍ کَچکی
زٍلتً ،مص چٌساًی زرحل هطکل تَسؼِ ًسارز ،تلکِ
ایي کیفیت فؼالیت ّای زٍلت ٍیاتِ ػثارت زیگز
پایثٌسی زٍلت تِ ارزای اغَل حکوزاًی ذَب است کِ
هی تَاًس هسیز تَسؼِ را تزای یک کطَر ّوَار تز کٌس
( .)14فتاحی ٍ ّوکاراى  ،راتغِ تیي زرآهس ًا ذالع
سزاًِ ٍ هرارد سزاًِ تا استفازُ اس تحلیل ّای آسهَى
ریطِ ٍاحسّ ،ن روؼی ٍ ترویي سى تلٌس هست تز
اساس زازُ ّای تاتلَیی تزای کطَر ّای ػضَ اٍپک
زرسال ّای ()1995 -2009را هَرز تزرسی لزار زازًس.
ًتایذ پژٍّص ًطاى زاز کِ افشایص تَزرِ ذسهات
تْساضتی ٍ ترػیع تیص تز هٌاتغ تِ سزهایِ اًساًی
هی تَاًس هَرة افشایص رضس التػازی ضَز .زر
حمیمت ،هرارد تْساضتی ًَػی سزهایِ گذاری تلٌس
هست است ٍ ّشیٌِ هحسَب ًوی ضَز ( .)15لغفؼلی
پَر ٍ ّوکاراى ،تاحیز ضاذع ّای سالهت تز رضس
التػازی تا استفازُ اس سیستن هؼازالت ّن سهاى ٍ
حسالل هزتؼات سِ هزحلِای ) (TSLSتزای ایزاى زر
فاغلِ سهاًی ( )1361-1386را هَرز تزرسی لزار زازًس
ٍ ًتایذ پژٍّص ًطاى زاز کِ سالهت سزهایِ اًساًی
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(اهیس تِ سًسگی) ٍ سزهایِ گذاری زرسالهت (هرارد
تْساضتی) تِ عَر هخثت تز ًزخ رضس زرآهس سزاًِ تاحیز
گذار هیتاضٌس ( .)16ػسگزی ٍ تاز پا ،احز هرارد
سالهت ترص ػوَهی ٍ ذػَغی تز ٍضؼیت سالهت
افزاز را تا استفازُ اس زازُ ّای سزی سهاًی ٍ تزای ایزاى
زر فاغلِ سهاًی ( )1374-1391هَرز تزرسی لزار زازًس
ًتایذ هغالؼِ آى ّا ًطاى زاز کِ کل هرارد سالهت تز
اهیس تِ سًسگی زر تسٍ تَلس ٍ ًزخ ذام هزگ ٍ هیز احز
هخثت ٍ تز ًزخ هزگ ٍ هیز کَزکاى احز هٌفی هی گذارز.
هرارد سالهت ترص ذػَغی ٍ ػوَهی تا تزذی اس
ضاذع ّای سالهت راتغِ هؼٌا زاری زارًس اها هرارد
سالهت ترص ػوَهی ًسثتا احز تیص تزی زاضتِ است
( .)17زر سال ّای اذیز هغالؼات سیازی زر حَسُ ی
حکوزاًی ذَب اًزام ضسُ است اها زر سهیٌِ تاحیز
حکوزاًی ذَب (ضاذع کٌتزل فساز) تز هرارد
تْساضتی زر کطَر ایزاى هغالؼِ ای غَرت ًگزفتِ
است .هغالؼِ حاضز زر پی تزرسی ایي هَضَع است کِ
آیا ٍرَز فساز هی تَاًس تز کارایی ّشیٌِ ّای تْساضت
ػوَهی تاحیز گذارز یا ذیز؟
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 :ضزیة هرارد ػوَهی را هی تَاى تِ غَرت سیز
ًَضت:
()3
هؼیار کارایی هرارد ػوَهی را هیتَاى تِ غَرت تاتؼی
اس ٍضؼیت زٍلت ًَضت:
()4
تا رای گذاری رٍاتظ  4 ٍ 3زرهؼازلِ  2زارین:
()5
تِ ػثارت زیگز تزای حػَل تِ یک هؼازلِ لاتل
ترویي زر ترص تْساضت هی تَاى ًَضت:
()6

کِ زر آى  HSیک هؼیار اس ٍضؼیت تْساضت است کِ
زر ایي هغالؼِ تِ غَرت ًزخ هزگ ٍ هیز ،هزگ ٍ هیز
کَزکاى سیز  5سال ٍ اهیس تِ سًسگی ًطاى زازُ ضسُ
است GDP .سزاًِ تِ ػٌَاى سْن هرارد تْساضت
ػوَهی اس  G ،GDPهؼیاری اس زٍلت است کِ زر ایي

جذول  1خالصه آماری متغیر های مورد استفاده

هیاًگیي
هاکشیون
هیٌیون
اًحزاف هؼیار
تؼساز هطاّسات

ًزخ هزگ ٍ هیز

ضاذع کٌتزل فساز

اهیس تِ سًسگی

ًزخ هزگ ٍ هیز
کَزکاى سیز  5سال

هرارد تْساضت
ػوَهی

تَلیس ًا ذالع زاذلی
سزاًِ

29.65
47
16.8
9.786107
20

-0.599
-0.21
-0.99
2196624
20

70.85292
74.06876
67.27203
2.100959
20

24.51
37.4
14.4
7.466198
20

2.267885
2.699786
1.716046
3819213
20

3295.473
7644.305
1125.121
2124.386
20

هٌثغ :هحاسثات هحمك تزاساس زازُ ّای تاًک رْاًی
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تا گزفتي لگاریتن اس هؼازلِ ( )1تِ هؼازلِ ذغی ضوارُ
( )2تسست هی آیس:
()2
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هغالؼِ ضاذع کٌتزل فساز است X .تززاری اس ػَاهل
غیز تْساضتی هزتَعِ است کِ زر ایي هغالؼِ روؼیت
هس ًظز است ٍ رولِ ذغاست .ایي هؼازلِ را تا
استفازُ اس رٍش حسالل هزتؼات هؼوَلی ( )OLSترویي
سزُ ضسُ است.
یافته های پژوهص:
تَغیف آهاری زازُ ّا زر رسٍل ً 1طاى هی زّس
هیاًگیي هرارد تْساضت ػوَهی زر عَل زٍرُ تحلیل
( 2.267885 ،)1373-1392زالر است زر حالی کِ
هاکشیون همسار آى  2.699786زالر است .هیاًگیي
تَلیس ًا ذالع زاذلی سزاًِ  3295.473زالر است ٍ
هاکشیون همسار آى  7644.305زالر هی تاضس .هیاًگیي
ًزخ هزگ ٍ هیز  29.65زر حالی کِ ًزخ هزگ ٍ هیز
کَزکاى سیز  5سال ّ ( 24.51ز زٍ هتغیز زر ّز 1000
تَلس سًسُ) است .هیاًگیي اهیس تِ سًسگی 70.85292
سال زر عَل زٍرُ هَرز تزرسی است .هیاًگیي ضاذع
کٌتزل فساز  -0.599است کِ ًسثتا کن است.
زر رسٍل  2هاًایی هتغیز ّا تا استفازُ اس آسهَى زیکی
فَلز تزرسی ضسُ استّ .واى عَر کِ زر رسٍل
هطاّسُ هی ضَز ًزخ هزگ ٍ هیز ،اهیس تِ سًسگی ٍ
هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز پٌذ سال زر سغح هاًا ّستٌس.
اها ضاذع کٌتزل فساز ،هرارد تْساضت ػوَهی ٍ
تَلیس ًا ذالع زاذلی سزاًِ زر سغح ًاهاًا ّستٌس .کِ
تا استفازُ اس تفاضل گیزی هاًا هی ضًَس.
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ًزخ هزگ ٍ هیز
ضاذع کٌتزل فساز
اهیس تِ سًسگی
ًزخ هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال
هرارد تْساضت ػوَهی
تَلیس ًاذالع زاذلی سزاًِ

Dickey- Fuller test
-3.242606
-2.134520
-8.192674
-3.328701
-1.021075
0.351610

لثَل
رز
لثَل
لثَل
رز
رز

جذول  3نتایج تخمین مذل در غیاب اثر فساد
هتغیز ّای ٍاتستِ
هتغیز ّای هستمل

هرارد تْساضت ػوَهی
روؼیت
ػزؼ اس هثسا
R-Square

0.003726
()0.005505
0.001013
()0.005455
2/094
0/000088
3.90239
()0.099439
0.99

-0.138157
()0.0576070
-0.033617
()0.055565
-2/035
0/8050
6.514510
()1.012804
0.99

-0.135067
()0.060822
-0.036462
()0.060274
-2/269
4/944
6.956503
()1.098643
0.99

سًسگی هخثت است کِ یک ًطاًِ غلظ است ٍلی زر
ارتثاط تا ًزخ هزگ ٍ هیز ٍ هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز 5
سال هٌفی است .ضزیة روؼیت ًیش زر ستَى اٍل
هخثت ٍ لاتل تَرِ است زر حالی کِ زر زٍ ستَى تؼسی
ضزیة لاتل تَرِ اها ػالهت آى هٌفی است .ایي سِ
هتغیز زر هسل تَاًستِ اًس  99زرغس اس تغییزات هتغیز
ٍاتستِ را تَضیح هی زٌّس.

رسٍل  3ترویي هسل تزای هؼازلِ  ،6زر حالتی کِ
هتغیز حکَهتی زر ًظز گزفتِ ًوی ضَز ارائِ هی زّس.
ّواى عَر کِ رسٍل ًطاى هیزّس راتغِ ی تیي تَلیس
ًا ذالع زاذلی سزاًِ ٍ اهیس تِ سًسگی هخثت است ،زر
حالی کِ راتغِ تیي تَلیس ًا ذالع زاذلی سزاًِ ًٍزخ
هزگ ٍ هیز ٍ هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال هٌفی
است .ضزیة هرارد تْساضتی زر ارتثاط تا اهیس تِ

جذول  4نتایج تخمین مذل با حضور متغیر کنترل فساد
هتغیز ٍاتستِ
هتغیز هستمل
تَلیس ًا ذالع زاذلی سزاًِ
هرارد تْساضت ػوَهی
روؼیت
ضاذع کٌتزل فساز
ػزؼ اس هثسا
R-Square

اهیس تِ سًسگی

ًزخ هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال

ًزخ هزگ ٍ هیز

0.013558
()0.006072
0.003661
()0.006072
1.96
)(.000101
-0.148372
()0.085517
3.917312
()0.098149
0.99

-0.164190
()0.075897
-0.050156
()0.064845
-1.98
)(1.87
-0.115328
()1.068918
6.207733
()1.226813
0.99

-0.180934
()0.081047
-0.059202
()0.069246
-2.179
)(1.27
0.138100
()1.141452
6.595509
()1.310061
0.99

هیزّس .تزای اًزام ایي کار ها ّشیٌِ ّای ػوَهی را
تا هتغیز کٌتزل فساز هزتثظ هی کٌین ٍ ضاذع کٌتزل

رسٍل  4ترویي هسل  OLSتزای هؼازلِ  6را زر
حالتی کِ هتغیز کٌتزل فساز را ضاهل هی ضَز ،ارائِ
03
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تَلیس ًاذالع زاذلی سزاًِ

اهیس تِ سًسگی

ًزخ هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال

ًزخ هزگ ٍ هیز

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.5.10

جذول  2بررسی مانایی متغیر ها
Prob
0.0350
0.2346
0.0000
0.0320
0.7206
0.9734

هاًایی
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فساز را تِ ػٌَاى یک رگزسَر اضافی (ػاهل تَضیح
زٌّسُ) تِ هٌظَر زر ًظز گزفتي احزات هستمین فساز زر
ًظز هی گیزین .زرهَرز هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال،
ػالهت تَلیس ًا ذالع زاذلی هَرز اًتظار است اها
ضزیة آى ًا چیش است .هرارد تْساضتی زر ایي حالت
لاتل تَرِ است ٍ زرًمغِ هماتل هسل سازُ لزار زارز.
ضزیة هرارد تْساضتی ًطاى هی زّس کِ یک زرغس
افشایص زر هرارد تْساضتی ،هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز 5
سال را ً ٍ0.05زخ هزگ ٍ هیز را  0.059کاّص هی
زّس .زر هَرز روؼیت ٍ ًزخ هزگ ٍ هیز ،هزگ ٍ هیز
کَزکاى سیز  5سال ایي ػالهت ٍ تاحیز هٌفی ٍ ضزیة
آى لاتل تَرِ است .ضاذع کٌتزل فساز تِ ػٌَاى یک
هتغیز هستمل راتغِ هخثت تا ًزخ هزگ ٍ هیز زارز اها
همسار ضزیة آى ًا چیش است کِ تزذالف اًتظار هی
تاضس  .زر هسل هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال ،زر
هؼازلِ تسٍى احز ضاذع فسازً ،تایذ تیاًگز راتغِ هٌفی
ٍ هؼٌی زاری تیي هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال ٍ
تَلیس ًا ذالع زاذلی سزاًِ است .ضزیة فساز ًطاى
هی زّس کِ اگز ضاذع کٌتزل فساز یک زرغس تاال
رٍز ،هیشاى هزگ ٍ هیز کَزکاى سیز  5سال  0.11زرغس
کاّص ذَاّس یافتّ .ن چٌیي تا افشایص یک زرغس
زر ضاذع کٌتزل فساز اهیس تِ سًسگی  0.14زرغس
کاّص هییاتس .زر هزوَع ایي هتغیز ّا تَاًستِ اًس
 99زرغس اس تغییزات هتغیز ٍاتستِ را تَضیح زٌّس.

بحث و نتیجه گیری:
زر ایي همالِ ،تاحیز حکوزاًی ذَب تز هرارد تْساضت
ػوَهی زر عی زٍرُ  1373-1392تا استفازُ اس هسل
رارکَهارٍ اسَارٍج تا استفازُ اس تکٌیک التػاز سٌزی
حسالل هزتؼات هؼوَلی ٍ تا کوک زازُ ّای ًزخ هزگ
ٍ هیز ،هزگ ٍ هیزکَزکاى سیز  5سال ،اهیس تِ سًسگی،
تَلیس ًا ذالع زاذلی سزاًِ ،روؼیت ،هرارد تْساضت
ػوَهی ٍ ضاذع کٌتزل فساز تِ ػٌَاى ًوایٌسُ
حکَهت کِ اس پایگاُ زازُ ّای تاًک رْاًی استرزاد
ضسُاًس ،تزرسی گززیسً .تایذ ًطاى هیزّس سهاًی کِ
سغح فساز حکَهت کاّص هی یاتس هیشاى هزگ ٍ هیز
کَزکاى سیز  5سال ًیش کاّص هییاتس لذا اهیس تِ
سًسگی افشایص هی یاتس .ایي هَضَع تاکیس هیکٌس کِ
افشایص هرارد تْساضتی زر حالت ػسم حضَر ضاذع
کٌتزل فساز ٍضؼیت سالهت را آى چٌاى تْثَز ًوی
زّس پس سالهت زر حکَهت هٌزز تِ تْثَز تْساضت
ٍسالهت ػوَهی هی ضَز ٍ ػسم سالهت حکَهت
ػلیزغن افشایص هرارد تْساضت ػوَهی ًِ تٌْا
سالهت ٍ تْساضت ػوَهی را تْثَز ًوی ترطس تلکِ
هٌزز تِ ّسر رفت هٌاتغ ػوَهی هی ضَز ،ایي ًتایذ تا
یافتِ ّای ،یؼمَب ٍ ّوکاراى ،کافوي ٍ ّوکاراى،
کزهاًی ٍ تاسرا هغاتمت زارز ،لذا حکوزاًی ذَب اس
اّویت تاالیی تزذَرزار هیتاضس (.)11،1،13
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Abstract
Introduction: This study aimed at
investigating the effect of good governship
on public health expenditure in Iran

control over corruption is less than 5 years.
By increasing corruption control index by
0.01 under 5-year children mortality rate
would decrease by 0.11 percent.

Materials and methods: This research is an
analytical study about good governance and
health expenditure from 1994 to 2014 in
Iran, data was gathered from World
Development Indicators (WDI) from World
Bank database. This study is an analysis of
the Swoop and Raj Kumar model, the
technique was ordinary least squares (OLS)
and the Eviews software was used to
analyze the data.

Discussion and conclusion: The results
show that when the level of corruption is
low or corruption control index goes up,
under 5-year children mortality rate would
reduce and the life expectancy increased.
The results emphasize that health spending
increases are less likely to improve the
health status unless considering corruption
control index.
Keywords: Health expenditures,
mortality,
Life
expectancy,
governship

Findings: The results showed a negative
relationship between under 5-year children
mortality rate and GDP when there is no
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