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 .1مقذمٍ
فٙبٚزی اعتػبت  ٚازتجبعبت( 1فبٚا) ،ت ٛالت ٌػتسدٜای دز تٕبٔی ػسقٞٝبی ارتٕبػی ٚ
التكبدی داؾت ٝاغت .تبحیس آٖ ثس رٛأغ ثؿسی ثٌٝ٘ٛ ٝای اغت و ٝرٟبٖ أسٚش ث ٝغسػت دز
حبَ تجدیُ ؾدٖ ث ٝیه ربٔؼ ٝاعتػبتی اغت .ربٔؼٝای و ٝدز آٖ ،دا٘بیی ٔ ٚیصاٖ دغتسغی ٚ
اغتفبدٔ ٜفید اش دا٘ؽ ،دازای ٘مؿی ٔ ٛزی  ٚتؼییٗوٙٙد ٜاغت.
اش ٟٔٓتسیٗ ٚیطٌیٞبی فٙبٚزی اعتػبت  ٚازتجبعبت ،پیؿسفت غسیغ آٖ اغت و ٝایٗ
پیؿسفت غجت ٌسدید ٜتب فٙبٚزی اعتػبت  ٚازتجبعبت زٚشثٝزٚش ازشاٖتس ،وٛچهتس  ٚدز٘تیزٝ
٘صدیهتس ث ٝا٘ػبٖ ٌسدد.
فبٚا ث ٝفٙبٚزیٞبیی ٌفتٔ ٝیؾٛد و ٝدز رٕغآٚزی ،ا٘تمبَ ،ذخیسٜغبشی ،ثبشیبثی ،پسداشؼ،
ا٘تؿبز ٕ٘ ٚبیؽ اعتػبت ٔٛزد اغتفبد ٜلساز ٔیٌیسد .ایٗ فٙبٚزیٞب زا ٔیتٛاٖ ٘مغٍٕٞ ٝسایی
اِىتس٘ٚیه ،پسداشؼ دادٜٞب  ٚازتجبعبت دٚزثسد دا٘ػت .ایٗ ٍٕٞسایی د ٚرٙج ٝدازد :اش ٔیبٖ
زفتٗ فبقّٞٝب ثب ؾىٌُیسی ؾجىٌ ٝػتسد ٜرٟب٘ی؛ زایب٘ٝای ؾدٖ غیػتٓٞبی ازتجبعبت دٚزثسد
ثب ظسفیتٞبی ردید ثسای ا٘تمبَ قدا  ٚتكٛیسٍٕٞ .سایی اِىتس٘ٚیه  ٚازتجبعبت دٚزثسد،
اثصازٞبیی ثسای ٌسدآٚزی ،ذخیسٜغبشی ،پسداشؼ ،غبشٔب٘دٞی ،ا٘تمبَ ٕ٘ ٚبیؽ اعتػبت دز
اختیبز ا٘ػبٖ لساز ٔیدٞد (عیت.)1379 ،
پیؿسفتٞبی اخیس دز قٙؼت زایب٘ ٚ ٝاعتع زغب٘ی؛ ٚزٚد  ٚظٟٛز ؾجىٞٝبی اعتعزغب٘ی
ٔ ّیّٔ ،یٙٔ ،غمٝای  ٚثیٗإِّّی  ٚثٚٝیط ٜایٙتس٘ت ،فٙبٚزیٞبی ازتجبعی ،اثصازٞب  ٚزٚؼٞبی
ردیدی زا پیؽ زٚی عساحبٖ  ٚخّكوٙٙدٌبٖ ایدٜٞب ٛ٘ ٚآٚزیٞبی ٘ٛیٗ لساز داد ٜاغت.
٘فٛذ فٙبٚزیٞبی ردید اعتػبتی ثٔ ٝساوص ت میمبتی  ٚتِٛید ػّٓ (اش ٔٛغػبت ت میمبت
فٙبٚزی تب دا٘ؿٍبٜٞب)  ٚحتی ٔٙبشَ ،زٚاثظ ٔ تسػبٖ ٔ ٚجتىساٖ دز غساغس رٟبٖ زا دٌسٌٖٛ
غبخت ٝاغت (دیّٕمب٘ی.)1387 ،
أسٚش ،ٜفٙبٚزی اعتػبت  ٚازتجبعبت زا ٔیتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ اثصاز ٘یسٙٔٚدی ثسای ایزبد
غبشٚوبزٞبی ثػظ  ٚتٛغؼٛ٘ ٝآٚزی دز شٔیٞٝٙبی ٔ تّف ٔٛزد اغتفبد ٜلساز داد .تٛغؼٝ
زٚشافص ٖٚاثصازٞبی ٔجتٙی ثس ایٗ فٙبٚزیٞب  ٚغسػت فساٚاٖ تغجیك آٟ٘ب ثب ٘یبشٔٙدیٞبی ا٘ػبٖ

(Information & Communication Technology )ICT
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ٔٛرت ٌسدید ٜؾىُ ردیدی اش ٔ یظ یبدٌیسی  ٚتؼبّٔی ختق ،فؼبَ  ٚفساٌیس ایزبد ؾٛد.
٘فٛذ فٙبٚزیٞبی ردید اعتػبتی ثٔ ٝساوص ت میمبتی  ٚپطٞٚؽٞبی وبزثسدی (دا٘ؿٍبٜٞب،
قٙبیغ  ٚث ؽ خدٔبت) ،شٔیٞٝٙبی ایزبد ٘ٛآٚزی دز غیػتٓٞب ٔ ٚىب٘یصْٞبی دازای
وبغتیٞبی ٔؿ ف زا ث ٝعٛز وّی دٌسٌ ٖٛغبخت ٝاغت .اش ایٗز ،ٚاٍِٞٛبی غٙتی یبدٌیسی
ٔت  َٛؾدٜا٘د  ٚپطٞٚؽٌساٖ  ٚافساد ػتلٙٔٝد ث ٝخّك تفىسات ٘ ٛثب حزٓ ٌػتسدٜای اش
اعتػبت  ٚدا٘ؽ ٔٛارٞ ٝػتٙد.
ثب دز ٘ظس ٌسفتٗ تٕبٔی رٙجٞٝبی ٔخجت فٙبٚزی اعتػبت  ٚازتجبعبت ،ػدْ اغتفبد ٜق یز
اش ایٗ فٙبٚزیٞب آغیتٞبی ردی ثٕٞٝسا ٜداؾت ٝاغت ؤ ٝیتٛا٘د غتٔت رٛأغ ثؿسی زا
تٟدید ٞ ٚصیٞٝٙبیی زا چ ٝدز غغز خسد  ٚچ ٝدز غغز وتٖ ایزبد وٙد .دز ایٗ زاغتب،
زیپبچِٛی٘ )2001( 1ؿبٖ داد غسعبٖ یىی اش ٘تبیذ لساز ٌسفتٗ دز ٔؼسل أٛاد تّفٗ ٕٞساٜ
اغت.
2

ٞب٘ػٍٗ  ٚآزیٙب (٘ )2017ؿبٖ داد٘د ثیٗ اغتفبد ٜاش تّفٗ ٕٞسا ٚ ٜدغتسغی ثٔ ٝسالجتٞبی
ثٟداؾتی ازتجبط ٔػتمیٕی ٚرٛد دازد .خٛزا٘ب ٕٞ ٚىبزا٘ؽ٘ )2009( 3ؿبٖ داد٘د اغتفبد ٜاش
تّفٗ ٕٞسا ٜثٔ ٝدت ثیؽ اش  10غبَ ،د ٚثساثس خغس ٚرٛد تٛٔٛز ٔغصی زا دز ٕٞبٖ عسف غس
و ٝثیؿتس ثسای اغتفبد ٜاش تّفٗ ٕٞسا ٜاغتفبد ٜؾد ٜاغت ،افصایؽ ٔیدٞد.
اٚالتٛوٗ  ٚآدیّ )2014( 4ٝث ٝثسزغی ؾیٛع اػتیبد ث ٝایٙتس٘ت دز ٔیبٖ ٘ٛرٛا٘بٖ پسداختٙد.
٘تبیذ ٘ؿبٖ داد دز ٔیبٖ ٘ٛرٛا٘بٖ٘ ،سخ ؾیٛع اػتیبد ث ٝایٙتس٘ت  3/3دزقد اغت  ٚایٗ ٘سخ دز
ٔسداٖ ٘ػجت ث ٝش٘بٖ  3ثٔ 1 ٝیثبؾد .اش دیدٌبٔ ٜكغفٛی وٍٟٙی (ٔ )1393یصاٖ ا٘صٚای
ارتٕبػی ٌ ٚػػتٍی حبقُ اش اغتفبد ٜاش ایٙتس٘ت اش ِ بػ ذٙٞی دز ا٘ػبٖ ،احػبظ ثیپٙبٞی
ٔضبػف  ٚػدْ أٙیت  ٚاػتٕبد ٔیثبؾد.
یبغٕی٘طاد ٕٞ ٚىبزاٖ ( )1391دز ٔغبِؼٝای ٘ؿبٖ داد٘د ثیٗ اثؼبد غتٔت ػٕٔٛی ٚ
اغتفبدٔ ٜفسط اش تّفٗ ٕٞسا ٜزاثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙبدازی ٚرٛد دازدٕٞ .چٙیٗ ثیٗ دا٘ؿزٛیبٖ
دختس  ٚپػس ٔ ٚزسد ٔ ٚتب ُٞاش ٘ظس اغتفبدٔ ٜفسط اش تّفٗ ٕٞسا ٜتفبٚت ٔؼٙبدازی ٚرٛد دازد.
1
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ٔجب٘ی ٘ظسی ٔ ٚغبِؼبت تزسثی دز شٔی ٝٙتبحیس فبٚا ثس غتٔتِ ،ص ْٚآؾٙب ٕ٘ٛدٖ افساد ثب خغسات
رػٕب٘ی ،زفتبزی ،اختلی  ٚاغتفبدٜٞبی ٘بٔٙبغت ،غیسضسٚزی  ٚشاید فٙبٚزیٞبی ٘ٛیٗ زا
٘ؿبٖ ٔیدٞد .اش ایٗز ،ٚثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٔٛضٛع ،الشْ اغت ٔغبِؼبتی دز شٔی ٝٙثسزغی ٔیصاٖ
تبحیسٌرازی فبٚا ثس التكبد غتٔت ا٘زبْ ؾٛد؛ شیسا ثب آٌبٞی اش ٔیصاٖ تبحیسٌرازی فبٚا ثس
غتٔت افساد ٔیتٛاٖ ثب پدید ٜاغتفبد٘ ٜبدزغت اش ایٗ فٙبٚزیٞبی ٘ٛیٗ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔؿىُ
ثٟداؾتی ٔمبثّٕٛ٘ ٝد  ٚث ٝفسًٙٞغبشی  ٚآٔٛشؼ ق یز دز غغز خب٘ٛادٜٞب  ٚربٔؼٔ ٝجبدزت
ٕ٘ٛد.
اش ایٗزٞ ،ٚدف اقّی ایٗ ٔمبِ ٝثسزغی ٔیصاٖ تبحیسٌرازی فبٚا ثس التكبد غتٔت 1دز ٌسٜٚ
وؿٛزٞبی ٔٙت ت دزآٔد ٔتٛغظ دز دٚز ٜشٔب٘ی 1379-1394ثب اغتفبد ٜاش ٔدَٞبی پبُ٘ دیتب
ٔیثبؾد .دز ایٗ زاغتب ،ایٗ فسضیٔ ٝغسح اغت و ٝؾبخفٞبی فٙبٚزی اعتػبت  ٚازتجبعبت
تبحیس ٔخجت ٔ ٚؼٙبدازی ثس ٔ بزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت دازد.

2

ثسای دغتیبثی ث ٝایٗ ٞدف ،غبختبز ٔمبِ ٝث ٝؾىُ شیس غبشٔبٖدٞی ؾد ٜاغت :دز ث ؽ
د ،ْٚادثیبت ت میك ٔسٚز ٔیؾٛد؛ ث ؽ غ ،ْٛث ٝزٚؼ ت میك اختكبـ یبفتٝ؛ دز ث ؽ
چٟبزْٔ ،دَ ،تكسیز ٔیؾٛد  ٚدز پبیبٖ٘ ،تیزٌٝیسی  ٚتٛقیٞٝبی غیبغتی ػسضٔ ٝیٌسدد.
 .2مريری بر ادبیات
ٔسدْ ٘یبشٞبی ٘بٔ دٚدی ثسای تٕبٔی وبالٞب  ٚخدٔبت اش رّٕ ٝثٟداؾت  ٚدزٔبٖ داز٘د؛ أب
ٔٙبثغ تبٔیٗ ایٗ ٘یبشٞب ٔ دٚد اغت؛ ثٙبثسایٗ ٔزجٛز ث ٝا٘ت بة ٟٔٓتسیٗ ٘یبشٞب  ٚثٟتسیٗ ٘ ٜٛ
اغتفبد ٜاش ٔٙبثغ ٔٛرٛد٘د« .التكبد غتٔت» ث ٝتجییٗ ایٗ ا٘ت بةٞب ٔیپسداشد« .التكبد غتٔت»
ثٔ ٝغبِؼ ٚ ٝثسزغی وٕیت ،لیٕت  ٚازشؼ ٔٙبثغ ٔ دٚدی و ٝثسای ثٟداؾت  ٚدزٔبٖ
اختكبـ ٔییبثٙد  ٜٛ ٘ ٚتسویت ایٗ ٔٙبثغ ثب ٓٞثسای تِٛید خدٔبتی ٔؼیٗ ثٝعٛزی و ٝثٝ
ثبالتسیٗ دزر ٝثٟسٜدٞی  ٚوبزایی دغت یبثٙدٔ ،یپسداشد (آقفشاد .)1382 ،ٜػّٓ التكبد ٘یص
چبزچٛثی ثسای ت كیف ٔٙبثغ وٕیبة ثسای ٔكسف حبَ  ٚآیٙد ٜدز زاغتبی افصایؽ زفبٜ
ٔكسفوٙٙدٌبٖ ٔیثبؾد .اش ایٗز ،ٚالتكبد غتٔت ؾبخٝای اش ػّٓ التكبد اغت .دز ث ؽ
Health Economics
2

اعتػبت ازائ ٝؾد ٜاش غبیت  www.worldbank.orgدزیبفت ؾد ٜاغت.
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غتٔت ٘یص ٔٙبثغ ٔ ،دٚد (وٕیبة)  ٚتمبضب٘ ،بٔ دٚد اغتٙٔ .بثغ ٔسالجتٞبی ثٟداؾتی-
دزٔب٘ی وٕیبثٙد؛ دز ٚالغٔ ،ػئّٝای ؤ ٝسدْ زا ٍ٘ساٖ ٔیوٙدٞ ،صی ٝٙایٗ ٔسالجتٞبغت .التكبد
غتٔت ثب تىی ٝثس ؾیٜٞٛبی ػّٕی ت كیف ٔٙبثغ ،ازتمبی ثٟسٜٚزی ،ثسلسازی ػداِت ٚ
ازشیبثی التكبدی ٔیتٛا٘د وٕه شیبدی ثٔ ٝدیساٖ  ٚغیبغتٌرازاٖ ث ؽ غتٔت دز
دغتیبثی ث ٝاٞداف ػبِی تبٔیٗ غتٔت ٔسدْ ربٔؼٕ٘ ٝبید.
آٖ چٛٔ ٝرت تٕبیص ػكس حبضس ثب غبیس ادٚاز تبزی ی ؾد ،ٜفٙبٚزی  ٚتجبدَ اعتػبت
اغت .د٘یبی دیزیتبَ تٛاٖ تجبدَ اعتػبت زا ثػیبز افصایؽ داد ٜاغت .دز ٔیبٖ اثصازٞبی
ازتجبعی ،دغتسغی ث ٝتّفٗ ٕٞسا ٜغِٟٛت ثیؿتسی دازد .تّفٗ ٕٞسا ٜثٙٔ ٝصِ ٝزغب٘ٝای ازتجبعی،
٘ػجت ث ٝدیٍس زغب٘ٞٝبی رٕؼی ،زؾد ثسق آغبیی داؾت ٝاغت.
ایٗ ٚغیّ ٝتبحیسات ٔخجت ٙٔ ٚفی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی دازد؛ ثسخی اش تبحیسات ٔخجت آٖ ػجبزت اغت
اش :تػٟیُ ازتجبعبت ،وبٞؽ ٔٛا٘غ شٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی دز ازتجبطٌ ،ػتسؼ ؾجى ٝاعتعزغب٘ی ٚ
أىبٖ دغتسظپریس ثٛدٖ دایٕی  ٚتجبدَ غسیغ اعتػبت.
غٛاَ وّیدی ایٗ اغت آیب تّفٗ ٕٞسإٛٞ ٜازٔ ٜفید اغت ٞ ٚیچ ضسزی ٘دازد؟ ٔغبِؼبت
تزسثی ث ٝثسزغی احسات ثبِم ٜٛفسوب٘عٞبی زادیٛیی ثس غتٔت  ٚثٟداؾت ا٘ػبٖٞب پسداختٝا٘د.
ضؼیف ؾدٖ غیػتٓ دفبػی ثدٖ اش رّٕ ٝتبحیسات ٔ سة أٛاد ٔٛثبیُ اغت؛ شیسا غَّٞٛبی
ثدٖ دز ٌػتس 10 ٜاِیٞ 1000ستص ثب یىدیٍس ازتجبط ثسلساز ٔیوٙٙد .أب اوخس ٔٛثبیُٞب دز ٌػتسٜ
 270اِی ٞ 1800ستص ازتجبط ثسلساز ٔیوٙٙد ٌ ٚػتس ٜأٛاد اِىتسٔٚغٙبعیػی ٔٛثبیُ ثب غیػتٓ
ازتجبط ثیٗ غِّٛی ٕٞپٛؾب٘ی دازد .ایٗ ٔٛضٛعٛٔ ،رت اختتَ  ٚضؼف دز غیػتٓ دفبػی ثدٖ
ث ٝدِیُ اش ثیٗ زفتٗ یب ثس  ٓٞخٛزدٖ ٌّجَٞٛبی لسٔص خٔ ٖٛیؾٛد .حتی ث ٝاػتمبد ثػیبزی اش
ٔ ممبٖ ،ایزبد تٛٔٛزٞبی ٔغصی  ٚافصایؽ فؿبز خ ٚ ٖٛاختتَ دز وبزوسد غد ٜتیسٚئید ٚ
افصایؽ دٔبی ثدٖ اش رّٕ ٝتبحیسات ایٗ أٛاد اغت (ثٟجٟب٘ی  ٚوسیٕی.)1391 ،
اغتفبد ٜثیؽ اش ا٘داش ٚ ٜغیس ضسٚزی اش تّفٗ ٕٞسا ٜثسای وبزثس اغتسظ  ٚپسیؿب٘ی ذٙٞی
پدید ٔی آٚزد .ایٗ اختتالت ث ٝحدی اغت وٛ٘ ٝػی ثیٕبزی زٚا٘ی  ٚػكجی ثس اغبظ آٖ
تؼسیف ؾد ٜاغت  ٚفسد ٔجتت دز ع َٛزٚش چٙدیٗ ثبز احػبظ ٔیوٙد ٌٛؾی تّفٗ ٕٞساٞؽ
شً٘ ٔیخٛزد.
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ایٙتس٘ت فی ٘فػ ٝاثصاز ثیضسزی اغت؛ أب اغتفبد ٜثیؽ اش حد ٘ ٚبدزغت اش آٖ ،خغس اػتیبد ثٝ
آٖ زا ث ٝد٘جبَ دازد .اػتیبد ایٙتس٘تی ،ا٘ػبٖٞب زا ث ٝافسادی زٞب ؾد ٜتجدیُ وسد ٚ ٜثس زٚاثظ
ارتٕبػی آ٘بٖ تبحیس ٔٙفی ٌراؾت٘ ٚ ٝیص ثٟسٜٚزی  ٚثبشد ٜوبزی وبزثساٖ ایٙتس٘ت زا وبٞؽ
ٔیدٞد  .ػدْ ت سن رػٕی  ٚچبلی ثٕٞ ٝسا ٜػتیٕی چ ٖٛدزد وٕس ،پؿت ٔ ٚبٞیچ ،ٝاش
دیٍس تجؼبت ایٗ ٔػبِٝا٘د .ایٗ وبزثساٖ حتی دزقٛزت وٙبزٌٜیسی اش ایٙتس٘ت ،دچبز ػتیٓ
اختتَ ٔیؾ٘ٛد (غص2003 ،1؛ ٔیسشائیبٖ.)1390 ،
اش رّٕٔ ٝؿىتت زٚا٘ی و ٝدز احس اغتفبد ٜاش ایٙتس٘ت ثٚ ٝرٛد ٔیآیدٔ ،یتٛاٖ ثٛٔ ٝازدی
ٔب٘ٙد ػدْ وٙتسَ زفتبزٌٛ ،ؾٌٝیسی  ٚافػسدٌی ،افت ت كیّی  ٚؾغّی ،فس ٚزفتٗ دز پیّٝ
تٟٙبیی ،اغتسظ  ٚاضغساة ٕٞیؿٍی ،ػكجی ثٛدٖ ،ثیلسازی ذٙٞیٚ ،غٛاظ فىسی  ٚغیسٜ
اؾبز ٜوسد.
فس ًٙٞاغتفبد ٜاش ٞس چیصی ٟٔٓتس اش خٛد آٖ اغت؛ شیسا اغتفبد٘ ٜبدزغت اش أىب٘بت
وٛچه  ٚثصزي ٔیتٛا٘د ٔٙزس ث ٝآغیتٞبی رػٕی  ٚزٚحی ؾٛد .دز ٘تیز ،ٝاٌس فسًٙٞ
اغتفبد ٜاش فٙبٚزیٞبی ٘ٛیٗ ازتجبعی ٔب٘ٙد تّفٗ ٕٞسا ٚ ٜایٙتس٘ت ٚرٛد ٘داؾت ٝثبؾد ،غتٔت
فسد ث ٝخغس خٛاٞد افتبد .ػدْ اغتفبد ٜق یز اش تّفٗ ٕٞسا ٚ ٜایٙتس٘ت ث ٝػٛٙاٖ ؾبخفٞبی
فبٚا ٔیتٛا٘د فسد زا دچبز ثیٕبزیٞبیی ٔب٘ٙد تٛٔٛزٞبی ٔغصی ،تضؼیف غیػتٓ دفبػی ثدٖ،
افصایؽ فؿبز خ ٚ ٖٛا٘صٚای ارتٕبػی ٕ٘بید .ثسای پیؿٍیسی  ٚدزٔبٖ ثیٕبزیٞبی ٘بؾی اش
اغتفبد٘ ٜبدزغت اش تّفٗ ٕٞسا ٚ ٜایٙتس٘ت ثبید ٞصی ٝٙپسداخت و ٝایٗ أس غجت افصایؽ ٔ بزد
ثٟداؾتی ٔیٌسدد .دز ادأٔ ٝغبِؼبت داخّی  ٚخبزری ثسزغی ٔیؾٛد.
ِٕٛٚزٌٗ )2017( 2دز ٔغبِؼٝای ثب ػٛٙاٖ "چؿٓا٘داش پبیداز ٔكسف ا٘سضی ،تبثؽ فسوب٘ع
زادیٛیی اِىتسٔٚغٙبعیع ٔ ،یظ شیػت  ٚخغسات ثٟداؾتی حٛادث ٔستجظ ثب اغتفبد ٜاش
تّفٗٞبی ٕٞسا "ٜث ٝثسزغی احسات شیب٘جبز تّفٗ ٕٞسا ٜثس ٔ یظ شیػت  ٚغتٔت پسداخت .اش
دیدٌبٚ ٜیٛٔ ،اد اِٚی ٝاغتفبد ٜؾد ٜدز تِٛید ٌٛؾیٞبی ٕٞسا ٜاحسات ٔ سثی ثس ٔ یظ شیػت
داز٘د .خغسات ثٟداؾتی ثب ٔٛاد ث ٝؾدت غٕی ٔٙتؿس ؾد ٜتٛغظ ٌٛؾیٞبی ٕٞسا ٚ ٜاػتیبد ثٝ
ٌٛؾی اش عسیك اغتفبد ٜعٛال٘ی ٔدت دز ازتجبط اغتٕٞ .چٙیٗ اغتفبد ٜاش تّفٗ ٕٞسا ٜدز
Seth
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ٍٙٞبْ زا٘ٙدٌی غجت تسافیه  ٚتكبدف دز ربدٜٞب ٔیؾٛد .دز ایٗ زاغتب ،چؿٓا٘داش پبیداز
زاٞی ثسای غّج ٝثس احسات ٔ سة ٌٛؾیٞبی ٔٛثبیُ ازائٔ ٝیدٞد.
ٞب٘ػٍٗ  ٚآزیٙب )2017( 1دز ٔغبِؼٝای ث ٝثسزغی ازتجبط ٔیبٖ اغتفبد ٜثیٕبزاٖ اش تّفٗ ٕٞساٜ
 ٚغتٔت آٟ٘ب ثس اغبظ اعتػبت  800پبغخدٙٞد ٜاش رٕؼیت ثصزٌػبَ دز ٔٙبعك زٚغتبیی
زارػتبٖ (ٙٞد) ٌ ٚب٘ػ( ٛچیٗ) دز غبَ  2014پسداختٙد٘ .تبیذ ٔدَٞبی زٌسغیِ ٖٛزػتیه
تىی  ٚچٙد ٔسحّٝای ،پٛاغ٘ ٖٛؿبٖ داد ٔیبٖ اغتفبد ٜاش تّفٗ ٕٞسا ٚ ٜدغتسغی ثٔ ٝسالجتٞبی
ثٟداؾتی ازتجبط ٔػتمیٕی ٚرٛد دازد .ایٗ ٔغبِؼ ٝاِٚیٗ لدْ ثسای دزن پیبٔدٞبی ٘فٛذ فٙبٚزی
ثس زفتبزٞبی دزٔب٘ی ٔ ٚستجظ ثب غتٔت دز وؿٛزٞبی دزآٔد پبییٗ ٔ ٚتٛغظ اغت.
ثیه )2016( 2دز ت میك خٛد ث ٝثسزغی تغییسات غبختبز ٔ بزد خب٘ٛازٞبی وؿٛز وس ٜرٛٙثی
ثس خدٔبت ٔ بثساتی دز دٚز ٜشٔب٘ی  2014 – 1998ث ٝقٛزت فكّی پسداخت٘ .تبیذ ثب اغتفبدٜ
اش غیػتٓ تمبضبی تمسیجب ایدٜآَ ٔ ٚؼبدالت ث ٝظبٞس ٘بٔستجظ  ٚتك یز خغبی ثسدازی ٘ؿبٖ داد
تمبضبی خب٘ٛازٞب ثسای خدٔبت ٔ بثساتی ثیوؿؽ اغت  ٚازشؼ ٔغّك وؿؽ لیٕتی خٛدی
ث ٝعسش ٔ ػٛغی دز فكُ ا 2007 َٚتب فكُ چٟبزْ  2014افصایؽ یبفت ٝاغتٕٞ .چٙیٗ
ازتجبط ٔیبٖ خدٔبت ٔ بثساتی (اغتفبد ٜاش ایٙتس٘ت  ٚخدٔبت تّفٗ ٕٞسا ٚ )ٜدیٍس وبالٞب ٚ
خدٔبت ٔب٘ٙد حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی ،خدٔبت فسٍٙٞی ،وتبة  ٚآٔٛشؼ خكٛقی ٔىُٕ ٞػتٙد.
ربً٘  ٚویٓ )2015( 3دز پطٞٚؿی ث ٝثسزغی خغس ٔیداٖ اِىتسٔٚغٙبعیػی تّفٗ ٕٞسا ٜدز
ش٘دٌی زٚشٔس ٚ ٜا٘زبْ آشٔبیؽ ثس چٟبز ٌس ٜٚاش افساد و ٝثساغبظ غبختبز اِٛٚیت ،خٛؾٝثٙدی
ؾد ٜثٛد٘د ،پسداختٙد٘ .تبیذ ٘ؿبٖ داد  80دزقد اش وبزثساٖ تّفٗ ٕٞسا ٜث ٝاحتٕبَ شیبد ثسای
دٚز ٔب٘دٖ اش خغس ٔیداٖ اِىتسٔٚغٙبعیػی ثس٘د تّفٗ ٕٞسا ٜخٛد زا تغییس ٔیدٙٞد.
اٚالتٛوٗ  ٚآدیّ )2014( 4ٝدز ٔغبِؼ ٝخٛد ث ٝثسزغی ؾیٛع اػتیبد ث ٝایٙتس٘ت دز ٔیبٖ
٘ٛرٛا٘بٖ  ٚایٗ و ٝآیب ایٗ ٔٛضٛع یه اختتَ ٔتٕبیص اش اػتیبد زفتبزی آفتیٗ اغت ،پسداختٙد.
٘تبیذ ٘ؿبٖ داد دز ٔیبٖ ٘ٛرٛا٘بٖ ؾیٛع اػتیبد ث ٝایٙتس٘ت ٚرٛد دازد ٘ ٚسخ ؾیٛع  3/3دزقد
ثٛد ٚ ٜایٗ ٘سخ دز ٔسداٖ ٘ػجت ث ٝش٘بٖ  3ث 1 ٝاغتٕٞ .چٙیٗ اغتفبد ٜاش ایٙتس٘ت ثٙٔ ٝظٛز
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ثسلسازی ازتجبط دز ٔػبئُ ٔ ٚ ٟٓدزآٔدشایی (ثٚ ٝیط ٜدز ش٘بٖ) ثیؿتس ثسای تػّظ ثس ذٗٞ
ٔؼتبداٖ ث ٝآٖ اغت؛ ثٙبثسایٗ اػتیبد ث ٝایٙتس٘ت ٘ٛرٛا٘بٖ ػٕدتب ث ٝخبعس دالیُ ثیس٘ٚی اغت
اٌسچ ٝدز ٔٛازد وٓ ٘یص دالیُ ؾ كی ثسای آٖ ٚرٛد دازد  ٚاػتیبد زفتبزی آفتیٗ ػبُٔ اقّی
اػتیبد ایٙتس٘تی ٘یػت ثّى ٝثیؿتس ػبّٔی ٔ سن آٖ اغت.
الٌ -ٛپٙبظ ،غب٘تساز -ٚپسیت ٚ ٛفس٘ب٘دش )2013( 1دز ٔغبِؼٝای ث ٝثسزغی تفبٚت ثیٗ
وؿؽٞبی وٛتب ٚ ٜثّٙدٔدت دز  31وؿٛز ػض ٛغبشٔبٖ تٛغؼٕٞ ٚ ٝىبزی التكبدی پسداختٙد.
٘تبیذ ٘ؿبٖ داد وؿؽ وٛتبٔ ٜدت  0/3اغت؛ دزحبِی و ٝوؿؽ دزآٔدی ثّٙدٔدت  1/1اغت.
ٔ بزد ثٟداؾتی ٘ػجت ث ٝت سوبت دٚزٜای دزآٔد غسا٘ ٝحػبظتس اغت ٘ ٚیص تغییسات دزآٔد
دز وؿٛزٞبیی ثب غ ٟٓثیؿتسی اش ٔ بزد ثٟداؾتی خكٛقی ٘ػجت ث ٔ ٝبزد وُ ثیؿتس اغت.
خٛزا٘ب ٕٞ ٚىبزا٘ؽ )2009( 2دز پطٞٚؿی ث ٝثسزغی ازتجبط ثیٗ اغتفبد ٜثّٙدٔدت اش تّفٗ
ٕٞسا ٚ ٜخغس اثتت ث ٝتٛٔٛز ٔغصی پسداختٙد٘ .تبیذ ٘ؿبٖ داد اغتفبد ٜاش تّفٗ ٕٞسا ٜثٔ ٝدت
ثیؽ اش  10غبَ ،د ٚثساثس خغس ٚرٛد تٛٔٛز ٔغصی دز ٕٞبٖ عسف غس و ٝثیؿتس ثسای اغتفبدٜ
اش تّفٗ ٕٞسا ٜاغتفبد ٜؾد ٜاغت ،زا افصایؽ ٔیدٞد.
زیپبچِٛی )2001( 3دز ت میك خٛد ث ٝثسزغی خغسات ثٟداؾتی ٘بؾی اش اغتفبد ٜاش تّفٗ
ٕٞسا ٜپسداخت٘ .تبیذ ٘ؿبٖ داد غسعبٖ یىی اش ٘تبیذ لساز ٌسفتٗ دز ٔؼسل تّفٗ ٕٞسا ٜاغت.
ٔكغفٛی وٍٟٙی ( )1393دز ٔغبِؼٝای تبحیس اغتفبد ٜاش ایٙتس٘ت ثس ا٘صٚای ارتٕبػی
دا٘ؿزٛیبٖ زا ثسزغی وسدٔ .یصاٖ ا٘صٚای ارتٕبػی ٌ ٚػػتٍی حبقُ اش ث ٝوبزٌیسی ایٙتس٘ت
اش ِ بػ ذٙٞی دز ا٘ػبٖ احػبظ ثیپٙبٞی ٔضبػف  ٚػدْ أٙیت  ٚاػتٕبد ایزبد ٔیوٙدٚ .ی ثب
ثسزغی  180دا٘ؿزٛی دا٘ؿٍب ٜپیبْ ٘ٛز ثب اغتفبد ٜاش پسغؿٙبٔ ٝدزیبفت و ٝاغتفبد ٜاش ایٙتس٘ت ثب
ثتبی  28دزقد تبحیس ٔػتمیٓ ثس ا٘صٚای ارتٕبػی اغتفبدٜوٙٙدٌبٖ دازد.
ٔتفىسآشاد ٕٞ ٚىبزا٘ؽ ( )1392دز ت میك خٛد ازتجبط ٔیبٖ ٘بثساثسی دزآٔدی ثب
ؾبخفٞبی ٔسي ٔ ٚیس ٘ٛشاداٖ شیس  5غبَ دز ٞس ٞصاز تِٛد ش٘د ٚ ٜتؼداد غبَٞبی أید ثٝ
ش٘دٌی دز ثد ٚتِٛد دز ایساٖ زا ثسزغی وسد٘د٘ .تبیذ آشٔ ٓٞ ٖٛا٘جبؾتٍی رٞٛب٘ػ-ٖٛ
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رٛغیّیٛظ دز دٚز ٜشٔب٘ی ٘ 1355-1386ؿبٖ داد یه زاثغٓٞ ٝا٘جبؾتٍی ثّٙدٔدت ٔیبٖ
ٔتغیسٞبی یبد ؾدٚ ٜرٛد دازدٕٞ .چٙیٗ یبفتٞٝب حبوی اش آٖ اغت و ٝتٛشیغٞبی ٘بثساثس دزآٔدی
احسات ٔٙفی ثس ؾبخفٞبی غتٔت دز ایساٖ داز٘د .اش ایٗزٔ ،ٚیتٛاٖ ادػب وسد ثٟجٛد تٛشیغ
دزآٔد ٔیتٛا٘د غجت ثبالزفتٗ اغتب٘دازدٞبی غتٔت دز ایساٖ ٌسدد.
زٚؾٙدَ ازثغب٘ی  ٚقبثس ( )1391دز ت میمی دیدٌبٜٞبی ٔتفبٚت دزثبز ٜتبحیسات ٚ
وبزوسدٞبی ایٙتس٘ت زا ثسزغی وسد٘د٘ .تبیذ ٘ؿبٖ داد ثب ٚرٛد  ٕٝٞظسفیتٞب ،فسقتٞب ٚ
لبثّیتٞبی ایٗ فٙبٚزی ٘ٛیٗ ٘جبید ٔػبئُ  ٚآغیتٞبی ثٚ ٝرٛد آٔد ٜزا اش ٘ظس دٚز داؾت.
ٚاػظی ٕٞ ٚىبزاٖ ( )1390دز پطٞٚؿی ث ٝثسزغی احس ٔتمبثُ ٘بثساثسی دزآٔد  ٚغتٔت دز
دٚز ٜشٔب٘ی  1361- 1385پسداختٙد٘ .تبیذ ث ٝزٚؼ احسات حبثت ٘ؿبٖ داد ٞس دٔ ٚتغیس ٔیبٍ٘یٗ
دزآٔد ٘ ٚبثساثسی دزآٔدی احس ٔؼٙبدازی ثس غتٔت ربٔؼ ٝداز٘د.
 .3ريش تحقیق
دز ایٗ ٔمبِ ٝثب اغتفبد ٜاش ٔجب٘ی ٘ظسی ٔ ٚغبِؼبت تزسثی خٛزا٘ب ٕٞ ٚىبزا٘ؽ (ٚ 1)2009
زیپبچِٛی ( 2)2001ثسای ثسزغی ٔیصاٖ تبحیسٌرازی فبٚا ثس التكبد غتٔت دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی
ٔٙت ت ثب تؼدیتتی اش ٔدَٞبی ( )2( ٚ )1اغتفبد ٜؾد ٜاغت.
() 1
()2
دز ایٗ ٔؼبدِ HEALTH_EX ،ٝغ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف
داخّی ث ٝػٛٙاٖ ؾبخف التكبد غتٔت MOBILE ،ضسیت ٘فٛذ تّفٗ ٕٞساٚ ٜ

INTERNET

ضسیت ٘فٛذ ایٙتس٘ت ث ٝػٛٙاٖ ؾبخفٞبی فبٚا٘ EMPLOY ،ػجت ؾبغتٖ ث ٝرٕؼیت ثبالی
 15غبٍَِ LGDP ،بزیتٓ تِٛید ٘بخبِف داخّی ٚالؼی غسا٘٘ INFLA ،ٝسخ تٛزْ U ،رّٕٝ
خغبی ٔؼبدِ٘ t ٚ i ٚ ٝؿبٖدٙٞد ٜوؿٛز  ٚشٔبٖ ٞػتٙد.
Vini G. Khurana, Charles Teo, Michael Kundi, Lennart Hardell, Michael Carlberg
Michael H Repacholi

1
2
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دز ٕ٘ٛداز ( )1ز٘ٚد ٔیبٍ٘یٗ ضسیت ٘فٛذ تّفٗ ٕٞسا ،ٜضسیت ٘فٛذ ایٙتس٘ت  ٚغ ٔ ٟٓبزد
ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت 1دز دٚز ٜشٔب٘ی
 2000-2015ازائ ٝؾد ٜاغت.

ضسیت ٘فٛذ ایٙتس٘ت

ضسیت ٘فٛذ تّفٗ ٕٞساٜ

غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

ومًدار  .1ريوذ میاوگیه ضریب وفًر تلفه َمراٌ ،ضریب وفًر ایىتروت ي سُم مخارج بُذاضتی
بخص خصًصی از تًلیذ واخالص داخلی در گريٌ کطًرَای مىتخب
ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پطٞٚؽ (دادٜٞبی ٔٛزد اغتفبد ٜاش غبیت ثب٘ه رٟب٘ی اغت ساد ؾد ٜاغت).

ز٘ٚد ٔیبٍ٘یٗ ضسیت ٘فٛذ تّفٗ ٕٞسا ،ٜضسیت ٘فٛذ ایٙتس٘ت  ٚغ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث ؽ
خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت دز دٚز ٜشٔب٘ی  2000-2015دز
ٕ٘ٛداز (٘ )1ؿبٖ ٔیدٞد وؿٛزٞبی ٔ٘ٛتٍ٘ ٝس ٚ ٚایساٖ ث ٝتستیت ثیؿتسیٗ  ٚوٕتسیٗ ٔیبٍ٘یٗ
ضسیت ٘فٛذ تّفٗ ٕٞسا ٚ ٜوؿٛزٞبی ٔبِصی ٔ ٚغِٛػتبٖ ث ٝتستیت ثیؿتسیٗ  ٚوٕتسیٗ ٔیبٍ٘یٗ
Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Cabo verde,
China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypt Arab Rep, Georgia, Iran Islamic Rep.,
Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mexico, Moldova,
Mongolia, Montenegro, Morocco, Panama, Romania, Serbia, South Africa, St. Lucia, St.
Vincent and Grenadines, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, Venezuela RB.

1
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ضسیت ٘فٛذ ایٙتس٘ت زا دز ٔیبٖ  38وؿٛز ٔٙت ت داز٘د .ایساٖ زتج ٝغی ٞ ٚفتٓ زا دز ثیٗ 38
وؿٛز ٔٙت ت دز خكٛـ ٔیبٍ٘یٗ ضسیت ٘فٛذ ایٙتس٘ت دازد.
وؿٛزٞبی ٌسرػتبٖ  ٚزٔٚب٘ی ث ٝتستیت ،ثیؿتسیٗ  ٚوٕتسیٗ ٔیبٍ٘یٗ غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی
ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی دز ثیٗ  38وؿٛز ٔٙت ت دازد .ایساٖ ،زتجٞ ٝؿتٓ زا
ثیٗ  38وؿٛز ٔٙت ت دز ٔیبٍ٘یٗ غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف
داخّی دزیبفت وسد ٜاغت.
 .4برآيرد ي تحلیل مذل
دز ایٗ ٔمبِ ٝثسای ثسزغی ٔب٘بیی یب ٘بٔب٘بیی ٔتغیسٞب اش آشٔ ٖٛزیؿٚ ٝاحد پبُ٘ 1اغتفبد ٜؾدٜ
اغت٘ .تبیذ حبقُ اش آشِٔٛ ٖٛیِٗ ،یٗ  ٚچ 2ٛثسای ٔتغیسٞبی ٔٛزد اغتفبد ٜدز رد)1( َٚ
٘ؿبٖ داد ٜؾد ٜاغت.
جذيل  .1بررسی ماوایی ي واماوایی متغیرَا در گريٌ کطًرَای مىتخب
متغیر

آزمًن ریطٍ ياحذ

HEALTH_EX

Levin,Lin & Chu

MOBILE

Levin,Lin & Chu

EMPLOY

Levin,Lin & Chu

LGDP

Levin,Lin & Chu

INFLA

Levin,Lin & Chu

INTERNET

Levin,Lin & Chu

آمارٌ t

P  alue 
-5/76379
()0/0000
-7/00394
()0/0000
-6/56639
()0/0000
-7/65007
()0/0000
-18/0582
()0/0000
-13/0617
()0/0000

وتیجٍ
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پطٞٚؽ
Panel Unit Root Test
Levin, Lin & Chu

1
2
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ٕٞبٖ عٛز و ٝدز ردٔ )1( َٚؿبٞدٔ ٜی ؾٛد ثس اغبظ آٔبزِٛ ٜیِٗ ،یٗ  ٚچ ٛتٕبْ ٔتغیسٞاب دز
غغز ٔب٘ب ٞػتٙد .ثٙبثسایٗ فسضی ٝقفس ٔجٙی ثاس ٚراٛد زیؿاٚ ٝاحاد زد ٔایؾاٛد؛ دز ٘تیزا،ٝ
پبیدازی دادٜٞبی ٔٛزد اغتفبد ٜدز ٔمبِ ٝلجُ اش ثسآٚزد ٔدَٞب ٔٛزد تأئید ٚالغ ٔیؾٛد.
ثٙٔ ٝظٛز ت ٕیٗ ٔؼبدِٞٝبی ( )2( ٚ )1اثتدا الشْ اغت تب ٘ٛع زٚؼ ت ٕیٗ رٟت ٘ٛع
خبـ دادٜٞبی پبُ٘ تؼییٗ ؾٛد .ثٙبثسایٗ ،ثسای تؼییٗ ٚرٛد (ػدْ ٚرٛد) ػسل اش ٔجدأ
رداٌب٘ ٝثسای ٞسیه اش وؿٛزٞب اش آٔبز F ٜاغتفبد ٜؾد .ثب تٛر ٝثٔ ٝیصاٖ آٔبز ٔ F ٜبغج ٝؾدٜ
دز رد )2( َٚفسضی ٝقفس آشٔٔ ٖٛجٙی ثساغتفبد ٜاش زٚؼ حدالُ ٔسثؼبت ٔؼِٕٛی زد ٔیؾٛد.
دز ٘تیز ،ٝزٌسغیٔ ٖٛمید (حدالُ ٔسثؼبت ٔؼِٕٛی) دازای اػتجبز ٕ٘یثبؾد  ٚثبید ػسل اش
ٔجدأٞبی ٔ تّفی (زٚؼ احسات حبثت یب تكبدفی) زا دز ٔدَ ٞب ِ بػ ٕ٘ٛد .غپع ثسای آشٖٔٛ
ایٗ ؤ ٝدَ ثب ثٟسٌٜیسی اش زٚؼ احسات حبثت یب تكبدفی ثسآٚزد ٌسدد ،اش آشٔٞ ٖٛبغٕٗ
اغتفبد ٜؾد .ا٘زبْ ایٗ آشٔ ٖٛثب اغتفبد ٜاش ٘سْافصاز ایٛیٛش 1ا٘زبْ ٌسفت.
ثب تٛر ٝثٔ ٝیصاٖ آٔبز  2 ٜث ٝدغت آٔد ٜثسای ایٗ زٌسغیٖٞٛب ،دز رد )2( َٚزٚؼ
احسات حبثت دز ت ٕیٗ ٔدَٞب ٔٛزد اغتفبد ٜلساز ٌسفت و٘ ٝتبیذ ٔسثٛط ث ٝآٟ٘ب دز رد)2( َٚ
ازائ ٝؾد ٜاغت.
ػت ٜٚثس ت ٕیٗ ٔدَٞب ثب اغتفبد ٜاش ت ٕیٗشٖٞبی احسات حبثتٔ ،دَٞبی تزسثی دز ایٗ
ٔمبِ ٝثب اغتفبد ٜاش ثسآٚزدٌس ٌؿتبٚزٞبی تؼٕیٓیبفت ٚ 2ٝثب تىی ٝثس ٔدَ پبُ٘ پٛیب ت ٕیٗ شدٜ
ؾدٜا٘د .ت ٕیٗشٖ ٌؿتبٚزٞبی تؼٕیٓیبفت ٝثب ٔ بغج ٝتأخیسات ٚیط ٜفسدی ٔؿبٞد٘ ٜؿد 3ٜدز
ٔدَ (و ٝثب ٚازد وسدٖ ٔتغیس ٚاثػت ٝثب ٚلف ٝث ٝػٛٙاٖ ٔتغیس تٛضی ی دز ٔدَ ا٘زبْ ٔیؾٛد)،
وٙتسَ ثٟتسی ثس دزٖٚشایی وُ ٔتغیسٞبی تٛضی ی ٔدَ فسأ ٓٞیوٙٙد٘ .تبیذ ثسآٚزد ٔدَٞب ثب
اغتفبد ٜاش ثسآٚزدٌس ٌؿتبٚزٞبی تؼٕیٓیبفت ٝدز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت دز رد )2( َٚازائٝ

ؾد ٜاغت.

1

Eveiws
Generalized Method of Moments
3
Individual Specific Effects
2
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جذيل  .2وتایج برآيرد تاثیر فايا بر اقتصاد سالمت در گريٌ کطًرَای مىتخب
(متغیر يابستٍ :سُم مخارج بُذاضتی بخص خصًصی از تًلیذ واخالص داخلی)

متغیرَای

مذل (:)1گطتايرَای

مذل(:)2گطتايرَای

تعمیمیافتٍ

تعمیمیافتٍ
ضرایب

مذل ( :)1اثرات ثابت

مذل ( :)2اثرات ثابت

ضرایب

ضرایب

ضرایب

(آمارٌ )t

(آمارٌ )t

(آمارٌ )t

(آمارٌ )t

-

-

0/377895

0/513386

()68/02700

()65/95348

تًضیحی

C
HEALTH_EX
)(-1

10/54904

9/159022

()12/63133

()12/14656

-

-

0/002356

MOBILE

()5/211493
-

INTERNET

EMPLOY

LGDP

0/093516
()5/744792

0/136928
()12/31903
-

0/032519
()3/204329

0/030564

0/029615

0/015767

0/007974

()7/861045

()8/083549

()6/153931

()4/638245

0/789086

0/641013

1/327525

0/503212

()7/529835

()7/019563

()21/69875

()9/440304

-0/004584

-0/004222

-0/018568

-0/016842

()-2/493558

()-2/310837

()-66/46026

()-43/31223

R2

0/940070

0/941740

-

-

F-statistic
Prob{F}statistic

228/6407

233/2165

{}0/0000

{}0/0000

-

-

;(F)37/554

;(F)37/548

INFLA

آشِٔ -F ٖٛیٕس

207/516674

193/668172

(P-valu ;)0/0000

(P-valu ;)0/0000

;(CHISQ)4

;(CHISQ)4

15/012438

17/371997

{P-valu ;}0/0455

{P-valu ;}0/0125

-

-

آٔبزٞ ٜبغٕٗ
J-statistic

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پطٞٚؽ

-

31/64031

-

34/09180
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٘تبیذ حبقُ اش ثسآٚزد زٌسغیٖٞٛبی ( )2( ٚ )1دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت ث ٝزٚؼ احسات
حبثت ٌ ٚؿتبٚزٞبی تؼٕیٓیبفت ٝدز راد٘ )2( َٚؿبٖ ٔیدٞد ضسیت ٘فٛذ تّفٗ ٕٞسا ٜتبحیس
ٔخجت ٔ ٚؼٙبدازی ثس غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی دز ٌسٜٚ
وؿٛزٞبی ٔٙت ت دازد .ثب افصایؽ یه ٚاحد ضسیت ٘فٛذ تّفٗ ٕٞسا ٜث ٝعٛز ٔتٛغظ غٟٓ
ٔ بزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی دز زٚؼ احسات حبثت 0/002356
دزقد  ٚدز زٚؼ ٌؿتبٚزٞبی تؼٕیٓیبفت 0/136928 ٝدزقد افصایؽ ٔییبثد .ثٙبثسایٗ ،فسضیٝ
ٔسثٛط ث ٝازتجبط ٔخجت ٔ ٚؼٙبداز ٔیبٖ فبٚا  ٚالتكبد غتٔت دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت زا
ٕ٘یتٛاٖ زد وسد.
ٌٛؾیٞبی تّفٗ ٕٞساٛ٘ ٜػی اؾؼ ٝاِىتسٔٚغٙبعیػی زا دز فضب ٔٙتؿس ٔیوٙٙد ؤ ٝتؿىُ اش
أٛاد اِىتسیىی ٔ ٚغٙبعیػی اغت .ایٗ أٛاد ا٘ٛاع ٔ تّف ا٘سضی زا دز یه عیف
اِىتسٔٚغٙبعیػی ٔٙتؿس ٔیوٙٙد .اغتفبد ٜثیؽ اش ا٘داش ٚ ٜغیسضسٚزی اش تّفٗ ٕٞسا ٜثسای وبزثس
اغتسظ  ٚپسیؿب٘ی ذٙٞی پدید ٔیآٚزد .تضؼیف غیػتٓ دفبػی ثدٖ اش رّٕ ٝتبحیسات ٔ سة
أٛاد ٔٛثبیُ اغت؛ شیسا ٌػتس ٜأٛاد اِىتسٔٚغٙبعیػی ٔٛثبیُ ثب غیػتٓ ازتجبط ثیٗ غِّٛی
ٕٞپٛؾب٘ی داؾت ٚ ٝثب اش ثیٗ زفتٗ ٌّجَٞٛبی لسٔص خ ،ٖٛثبػج اختتَ  ٚضؼف دز غیػتٓ
دفبػی ثدٖ ٔیؾٛد .حتی ث ٝاػتمبد ثػیبزی اش ٔ ممبٖ ،ایزبد تٛٔٛزٞبی ٔغصی  ٚافصایؽ فؿبز
خ ٚ ٖٛاختتَ دز وبزوسد غد ٜتیسٚئید  ٚافصایؽ دٔبی ثدٖ اش رّٕ ٝتبحیسات ایٗ أٛاد اغت.
پیؿٍیسی  ٚدزٔبٖ ثیٕبزیٞبی ٘بؾی اش اغتفبد٘ ٜبدزغت اش تّفٗ ٕٞسأ ٜػتّصْ پسداخت ٞصیٝٙ
اغت و ٝایٗ أس غجت افصایؽ ٔ بزد ثٟداؾتی ٔیٌسدد.
ضسیت ٘فٛذ ایٙتس٘ت ،تبحیس ٔخجت ٔ ٚؼٙبدازی ثس غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث اؽ خكٛقای اش
تِٛید ٘بخبِف داخّی دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت دازد .ثاب افاصایؽ یاه ٚاحاد ضاسیت ٘فاٛذ
ایٙتس٘ت ث ٝعٛز ٔتٛغظ غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقای اش تِٛیاد ٘بخابِف داخّای دز
زٚؼ احسات حبثت  0/093516دزقد  ٚدز زٚؼ ٌؿاتبٚزٞبی تؼٕایٓیبفتا 0/032519 ٝدزقاد
افصایؽ ٔییبثد .ثٙبثسایٗ ،فسضی ٝازتجبط ٔخجت ٔ ٚؼٙبداز ٔیبٖ فابٚا  ٚالتكابد غاتٔت دز ٌاسٜٚ
وؿٛزٞبی ٔٙت ت زا ٕ٘یتٛاٖ زد وسد .اش ٔؿىتتی وا ٝدز احاس اغاتفبد ٜاش ایٙتس٘ات ثاٚ ٝراٛد
ٔیآیدٔ ،یتٛاٖ ثٛٔ ٝازدی ٔب٘ٙد ػدْ وٙتسَ زفتبزٌٛ ،ؾٌٝیسی  ٚافػاسدٌی ،افات ت كایّی ٚ
ؾغّی ،فس ٚزفتٗ دز پیّ ٝتٟٙبیی ،اغتسظ  ٚاضغساة ٕٞیؿٍی ،ػكجی ثٛدٖ ،ثیلسازی ذٙٞای ٚ
ٚغٛاظ فىسی اؾبز ٜوسد.
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غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث اؽ خكٛقای اش تِٛیاد ٘بخابِف داخّای دٚز ٜلجاُ تابحیس ٔخجات ٚ
ٔؼٙبدازی ثس غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی دز دٚز ٜربزی دز
ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت دازد.
اؾتغبَ تبحیس ٔخجت ٔ ٚؼٙبدازی ثس غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخابِف
داخّی دز ٌاس ٜٚوؿاٛزٞبی ٔٙت ات دازدٔ .غبِؼابت ٚیّىیٙػأ ٚ ٖٛابزٔٛت٘ )2006( 1ؿابٖ
ٔیدٞد اؾتغبَ ،احس ٔؼٙبدازی ثس غتٔت ٞ ٚصیٞٝٙبی غتٔت دازدٞ .سچ ٝاؾتغبَ  ٚثا ٝتجاغ آٖ
دزآٔد ثیؿتس ثبؾد ،افساد ثیؿتسی ٔیتٛا٘ٙد ثسای غاتٔتی خاٛد  ٚافاساد خاب٘ٛادٞ ٜصیٙا ٝوٙٙاد.
دز٘تیز ،ٝازتجبط ٔػتمیٕی ٔیبٖ اؾتغبَ  ٔ ٚبزد ثٟداؾتی ٚرٛد دازد.
ٍِبزیتٓ تِٛید ٘بخبِف داخّی ٚالؼی غسا٘ ٝتبحیس ٔخجت ٔ ٚؼٙبدازی ثس غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی
ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت دازد.
تٛزْ تبحیس ٔٙفی ٔ ٚؼٙبدازی ثس غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث اؽ خكٛقای اش تِٛیاد ٘بخابِف
داخّی دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت دازد.
ٔمداز ضسیت تؼییٗ ؾد ٜدز ٔدَٞب ٘ؿبٖ ٔیدٞاد ثایؽ اش ٘اٛد دزقاد اش تغییاسات غآٟ
ٔ بزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ات تٛغاظ
ٔتغیسٞبی ٔػتمُ ٔدَ تٛضیز داد ٜؾد ٜاغت.
آٔبز ٜآشٔ ٖٛغبزٌبٖ و ٝاش تٛشیغ  ثب دزربت آشادی ثساثس ثب تؼداد ٔ دٚدیتٞبی ثیؽ
2

اش حد ٔؿ ف ثسخٛزداز اغت ،فسضی ٝقفس ٔجٙی ثس ٕٞجػتٝثٛدٖ پػٕب٘دٞب ثب ٔتغیسٞبی
اثصازی زا زد ٔیوٙد .ثس اغبظ ٘تبیذٔ ،تغیسٞبی اثصازی ث ٝوبز ٌسفت ٝؾد ٜدز ت ٕیٗ ٔدَ اش
اػتجبز الشْ ثسخٛزداز ٞػتٙد .دز ٘تیز ،ٝاػتجبز ٘تبیذ رٟت تفػیس ،تأئید ٔیؾ٘ٛد.
 .5وتیجٍگیری ي پیطىُادَا
ٞدف ایٗ ٔمبِ ٝثسزغی ٔیصاٖ تبحیسٌرازی فبٚا ثس التكبد غتٔت دز ٌس ٜٚوؿٛزٞبی ٔٙت ت
دزآٔد ٔتٛغظ ثب اغتفبد ٜاش ٔدَٞبی پبُ٘ دیتب عی دٚز ٜشٔب٘ی  1379-1394ثٛد .ت ٕیٗ ٔدَ
ثب اغتفبد ٜاش زٚؼ احسات حبثت ٌ ٚؿتبٚزٞبی تؼٕیٓیبفت ٝقٛزت پریسفت.
Wilkinson & Marmot
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٘تبیذ حبقُ اش ثسآٚزد ٔدَ ث ٝزٚؼ احسات حبثت ٌ ٚؿتبٚزٞبی تؼٕیٓیبفت٘ ٝؿبٖ داد و ٝفبٚا
تبحیس ٔخجت ٔ ٚؼٙبدازی ثس غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی دازد.
ٕٞچٙیٗ اؾتغبَ ٍِ ٚبزیتٓ تِٛید ٘بخبِف داخّی ٚالؼی غسا٘ ٝتبحیس ٔخجت ٔ ٚؼٙبدازی  ٚتٛزْ
تبحیس ٔٙفی ٔ ٚؼٙبدازی ثس غ ٔ ٟٓبزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی اش تِٛید ٘بخبِف داخّی
داز٘د.
ثس اغبظ ٘تبیذ ،اش آ٘زب و ٝفبٚا تبحیس ٔخجت ٔ ٚؼٙبدازی ثس ٔ بزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی
دازد؛ تٛقیٔ ٝیؾٛد ثسای زفغ اغتفبد٘ ٜبدزغت اش فٙبٚزیٞبی ٘ٛیٗ تٛغظ ٘ػُ رٛاٖ ،اش
عسیك آٔٛشؼ فساٌیس خب٘ٛادٜٞبٔ ،دازظ  ٚدا٘ؿٍبٜٞب ،فسًٙٞغبشی ٔٙبغجی ثسای اغتفبدٜ
دزغت ٛٔ ٚحس قٛزت پریسد.
ٕٞچٙیٗ ،ثب تٛر ٝث ٝتبحیس ٔخجت ٔ ٚؼٙبداز اؾتغبَ ثس ٔ بزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی،
ٔیتٛاٖ ثب ثٟجٛد فضبی وػت  ٚوبز  ٚوبٞؽ ٘سخ ثیىبزی ،اؾتغبَشایی وسد  ٚث ٝتجغ آٖ ثب
افصایؽ دزآٔد ،ثسای غتٔتٞ ،صی ٝٙوسد .ایٗ ٞدف ثب ایزبد حجبت  ٚأٙیت غسٔبیٌٝرازی ثسای
تِٛیدوٙٙدٌبٖ  ٚاغتفبد ٜاش تزبزة وؿٛزٞبی ٔٛفك دز ایزبد ؾغُ تبٔیٗ ٔیؾٛد.
اش آٖ رب وٍِ ٝبزیتٓ تِٛید ٘بخبِف داخّی ٚالؼی غسا٘ ٝثس ٔ بزد ثٟداؾتی ث ؽ
خكٛقی تبحیس ٔخجت ٔ ٚؼٙبدازی دازد ،ثب ٞدایت  ٚت كیف ٔٙبثغ ثب٘ىی  ٚتبٔیٗ ٘مدیٍٙی
الشْ ثسای فؼبِیتٞبی ِٔٛد التكبدی ٕٞ ٚچٙیٗ ات بذ تداثیس  ٚغیبغتٞبی ق یز
دز خكٛـ ٚازداتٔ ،یتٛاٖ ث ٝافصایؽ تِٛید  ٚث ٝد٘جبَ آٖ افصایؽ دزآٔد  ٚتبٔیٗ ٞصیٞٝٙبی
ثٟداؾتی  ٚدزٔب٘ی وٕه وسد.
تٛزْ ،تبحیس ٔٙفی ٔ ٚؼٙبدازی ثس ٔ بزد ثٟداؾتی ث ؽ خكٛقی دازد؛ ثٙبثسایٗ وٙتسَ ٚ
ٔدیسیت ٘مدیٍٙی ٔیتٛا٘د ثٟٔ ٝبز تٛزْ وٕه وٙد  ٚثب افصایؽ لدزت خسید ،افساد ٔیتٛا٘ٙد
ثسای غتٔتی  ٚثٟداؾت ٞصیٕ٘ ٝٙبیٙد.
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