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  چكيده
هاي اجتماعي كافي است، يا متغيرهاي  هاي دولت براي بهبود شاخص افزايش هزينه فقطآيا 

حاضر با اسـتفاده   ةمقال ؟ندمؤثرمرتبط با وضعيت نهادهاي حكومتي در جامعه نيز، در اين ميان 
هاي آموزشي  از مفهوم نوين حكمراني خوب، به بررسي نقش اين متغير، در بهبود كاركرد هزينه

به عبـارت ديگـر،   . رهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسالمي پرداخته استو بهداشتي كشو
» هاي بهداشـتي و آموزشـي   شاخص«و » هاي دولت هزينه«، »حكمراني خوب« ةروابط سه حوز

 ،»اداري بوروكراسـي  «و » فساد«هاي  براي اين منظور از شاخص. مورد بررسي قرار گرفته است
  . در كشورهاي مذكور استفاده شده است» عيت حكمرانيوض« ةعنوان متغيرهاي نشان دهند به

هاي آموزشـي و بهداشـتي دولـت،     نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه افزايش هزينه
انـد،   نبوده است؛ اما در كشورهايي كه از وضعيت حكمراني بهتري برخوردار بـوده  مؤثرهمواره 

هداشتي و آموزشي داشته است؛ به عبارت هاي ب ي بر شاخصتر بيش تأثير ها، اين افزايش هزينه
  .هاي اين دو بخش را افزايش داده است هاي حكمراني، عملكرد هزينه بهبود شاخص ،ديگر

  JEL :  H51, H52, D73بندي  طبقه
 ،دولـت هـاي   هاي آموزشي، هزينـه  هاي بهداشتي، هزينه حكمراني خوب، هزينه :كليد واژه
  .هاي عمومي كاركرد هزينه



  مقدمه -1
رشـد   تأخيردر گزارشي به بررسي اثرات حاكميت نامطلوب بر  ،)1989( بانك جهاني

ناشـي  در اين گزارش، كه  ،١گرانيوف و ديد. پرداخت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
 بـود،  توسـعه، دموكراسـي و موضـوعات متنـوع اجتمـاعي      رابطةي مربوط به ها از نگراني

ضعف در به كـارگيري  بودند كه  باورن يبر اها  آن .دندكرمطرح را مفهوم حكمراني خوب 
ن موانع رشد و توسعه در كشورهاي يتر مهمكي از ي ،اصول حكمراني خوبدن كرو عملي 

  .است ييقايافر
  :ندكن م مييف دولت در قبال جامعه را بر سه دسته تقسين وظايتر مهم ها آن

ل بـه  يـ اقتصاد به منظور نت يريبا مد ها تن معني كه دولياي؛ به ا روابط توسعه) الف 
   ٢.هستند هاي مختلف نهين در زمياديرات بنييجاد تغيحداكثر رشد اقتصادي، قادر به ا

  .ك و حقوق شهروندييروابط دموكرات) ب 
  .کشور ةمشارکت در امور مربوط به ادار ةزميندن كرحقوق اجتماعی و فراهم ) ج 

هـاي   اسـت يدر اتخـاذ س  ،٣حكمرانـي خـوب  جهـاني،   ف بانكين تعريدتريبر طبق جد
؛ )هاي دولت است تيت فعاليشفاف ةدهند كه نشان(ح دولت يني شده، آشكار و صريب شيپ

هاي خـود؛ مشـاركت    تيدر قبال فعال ييهاي اجرا دستگاه ييگو بوروكراسي شفاف؛ پاسخ
 تبلـور  ،افـراد در برابـر قـانون    ةز برابـري همـ  ياسي و نيمردم در امور اجتماعي و س فعال
  .٤ابدي مي

اسـي، اقتصـادي،   يس(ت يرين مديتوان گفت كه حكمراني خوب، تمر به طور كلي مي
بر  ن درين تمريا. استن شده ييدن به اهداف تعيبراي رس ،ك كشوريمنابع ...) و  يياجرا

 يي، توانـا ها ق آنيهاي اجتماعي از طر است كه افراد و گروه ييراهكارها و نهادها ةرنديگ
  . ٥داشته باشند )ها تيبا توجه به محدود(ق و حقوق قانوني خود را يدنبال كردن عال

 هاي هزينه تأثير ةنيك اقتصادي نظرات متفاوتي در زميگر، در متون كالسيد از سويي
ج تجربـي متفـاوتي   ينتا چنين هموجود دارد؛  توسعه هاي شاخصمختلف دولت بر بهبود 

ت هسـتند كـه   يـ ن واقعيـ انگر ايـ ج بيابرخي از نتـ . نه به دست آمده استين زميز در اين
  . ٦رهاي مربوطه نداشته استيمثبتي بر متغ تأثير دولت هاي هزينه

  
 

1 - Diouf et al., 1989. 
ها با استفاده از منابع موجود در كشورهاي خود، توانايي انجام بسـياري از ايـن    از نظر اين انديشمندان، دولت - ٢

  .تغييرات را، در شرايط فعلي جهاني دارا هستند
3 - Good Governance. 
4 - Kaufman and Kraay, 2005:5. 
5 - Kooiman, 2003:74. 
6 - Rivera, 2001 ؛Filmer et al, 2000. 



  

اغلـب  هاي دولت بر متغيرهاي توسـعه،   گذاري ناچيز هزينهتأثيررگذاري و يا يعدم تاث
بـه   ١»رانـي  بـرون «دولت اثـر   هاي هزينهش يافزا كه اين اوالً: ه عمده داشته استيدو توج
شـود؛   هاي بخش خصوصي مي هاي دولت با هزينه و منجر به جايگزيني هزينه رددنبال دا

د ورل دوم، كـه مـ  يـ دل. ٣ي دولت را كاهش خواهد دادها نهيش هزيافزا تأثير ٢اين موضوع
در نتيجـه حكمرانـي   دولـت،   هـاي  هزينـه  بـه ثمـر نشسـتن   ، عدم استحاضر  الةقمنظر 

  . استنامناسب 
  
  قيي تحقها هيفرض -2

بـه عنـوان متغيرهـاي     هـا  آنكـه از  ( ٤ت بوروكراسـي يفيفساد و ك بهبود وضعيت -1
هاي  نهيگذاري هز تأثير ،)وضعيت حكمراني كشورهاي مختلف استفاده شده ةتبيين كنند

  .دهد را افزايش ميبهداشتي دولت 
موزشي دولت بر آ هاي نهيگذاري هز تأثير، نقش مثبتي در افزايش حكمراني خوب -2

  .موزشي داردآمتغيرهاي 
  
  اصول حكمراني خوب  -3

شـده   تعريـف  نيـز  ٦ولت خوبد معنيبه  ،٥خوبحكمراني  متون،از  ياگر چه در برخ
 ةدر قـو جامعـه  زيرا همـه نهادهـاي    توان اين دو مفهوم را مترادف دانست، ، اما نمياست
خـود سـهيم    ةيك كشـور بـه انـداز    ةساير نهادها نيز در روند ادار خالصه نشده وه يمجر
وجـود دولـت    اما در ميان بسياري از انديشمندان اين اتفاق نظر وجود دارد كه. باشند مي

  . ٧حكمراني خوب است براي شرط الزم ،خوب
مهم حكمراني  اصول ،)ESCAP( ٨انوس آراميا و اقيون اقتصادي، اجتماعي آسيسيكم
هـا بـا احتـرام     حكومـت  .كـرده اسـت  در تقويت اين اصول را تبيـين   مؤثرمل او عوخوب 

  
 

1 - Crowding out Effect. 
هاي اضافي دولت بوده  و بحث پايين بودن كارايي بخـش   كاهش اثر نهايي خالص هزينه ةاين موضوع، در نتيج - 2

  .يستعمومي نسبت به بخش خصوصي مد نظر ن
3 - Rajkoomar and Swaroop, 2007:97. 
4 - Bureaucracy Quality. 
5 - Good Governance. 
6 - Good Government. 
7 - Diedhiou, 2007:26. 
8 - Economic and Social Commission for Asia and Pacific. 



 ةي در رونـد توسـع  مـؤثر هاي  توانند گام مي ،ها آندن كر يين اصول و اجراين به اگذاشت
  ١:دكن ، كه به شكل زير تعريف مياصول حكمراني خوب دارد، ESCAP .دار بردارنديپا

  ٢:مشاركت -الف
خوب بـه  هاي حكمراني  هين پايتر دييكي از كليجامعه  اموردر  مردممشاركت ميزان 
نهادهـاي  از طريـق  (م يمستق ريغ و يا ميتواند به صورت مستق مشاركت مي. رود شمار مي

ك كشـور،  يـ ري يـ گ ميتوان انتظار داشت كه در نظام تصم البته نمي. رديگ انجام ،)قانوني
ان و يـ آزادي ب مفهوم به در اينجا، رد، بلكه مشاركتيتمامي نظرات موجود مد نظر قرار گ

  .استك جامعه مدني يو سازماندهي  ها ديدگاهتنوع 
  ٣:ت قانونيحاكم -ب

ت يـ حما ةرندين است كه در برگياز قوان اي ازمند چارچوب عادالنهين ،حكمراني خوب
 .دشـو اي اجـرا   شايستهبه صورت بوده و در جامعه ) ها تياقل ويژه به( افرادكامل از حقوق 

 يـك مسـتقل و   ييقضـا  نظام مستلزم وجودن، يقوان ةعادالنالزم به ذكر است كه اجراي 
  .است نظامن ير براي ايفساد ناپذ) سيپل(يي بازوي اجرا

  ٤:تيشفاف -ج
براي  ،ت دسترسي سهل و آسان به آنيان آزاد اطالعات و قابليبه معني جر ،تيشفاف

اتخـاذ و اجـراي   آگاهي افراد جامعه از چگونگي  توان را مي تيشفاف چنين هم. است همه
ه و يـ هاي گروهي به راحتي قادر به تجز رسانه ،طييشراچنين در  .دانست ،نيز ماتيتصم
  .كشور خواهند بود ييري و اجرايم گيهاي اتخاذ شده در نظام تصم استيل و نقد سيتحل
  ٥:ييگو پاسخ -د

در  ،سسات در چارچوب قانوني و زمـاني مشـخص  ؤها و م نهادها، سازمان ييگو پاسخ
هـاي   هيـ اسـتوار شـدن پا   ، از جمله عواملي است كـه بـه  خود و ارباب رجوع ياعضا برابر

   .شود منجر ميك جامعه يحكمراني خوب در 

  
 

1 - UNESCAP, www.unescap.org/huset/gg/governance.htm 
2 - Participation 
3 - Rule of Law 
4 - Transparency 
5 - Responsiveness 



  

  ١:ري وفاق عمومييگ شكل -ذ
هـاي   در عرصـه  نظـرات متفـاوت  ظهـور   ةدن زمينـ كرد، فراهم شنه كه بيان گو همان

 .رود شـمار مـي   بـه مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي، از جمله اصول حكمراني خوب 
را در قالب وفاق ملـي عمـومي بـه سـمتي رهنمـون      مختلف نظرات ، بايد حكمران خوب

اتي يـ ن نقش حيفاي ايا. را با اهداف كل جامعه داشته باشد يين همگرايتر بيشكه  گردد
دار يـ ر حركت به سمت توسعه پايمدت جامعه در مس ازهاي بلنديق نيدق شناختازمند ين

  .باشد مي
  ٢:)عدالت( ساويمحقوق  - ر

حقـوق مسـاوي بـراي تمـامي      ، با به رسميت شناختنجامعه رفاه و آرامش پايدار در
در جامعه بايد اين اطمينان وجـود داشـته باشـد كـه افـراد، بـه       . ممكن خواهد بود ،افراد

 ،در حكمرانـي خـوب   ،به عبـارت ديگـر   .اند ميدر منافع جامعه سه ،خود  تناسب فعاليت
   .ي برابر برخوردار باشندها افراد بايد از فرصت ةهم
 ٣:يياثر بخشي و كارا - ز

 ةاسـتفاد  در راسـتاي  ت نهادهـا يـ م فعالياز حكمراني خوب به عنوان ابزاري براي تنظ
و اثـر بخشـي در    ييكارا. شود اد مييز يست نيط زيعي و حفاظت از محيكارا از منابع طب

  .ستادا يي پتر بيشت يكه با گذشت زمان، اهماز جمله مباحثي است  ،حكمراني ةمقول
  ٤:رييت پذيمسئول -س

هاي حكمراني خوب بـه شـمار    مؤلفهن يتر دييكي از كليتوان  را مي پذيري مسئوليت
نهادهاي مدني فعال  و خصوصي يها موسسات و نهادهاي حكومتي، سازمان دركنار. آورد

الزم بـه يـادآوري    .باشـند  گـو  پاسخ ها و اقدامات خود سياستد در قبال يز بايدر جامعه ن
صورت زنجيراي متصل بـه هـم بـوده و اجرايـي شـدن       كه اصول حكمراني خوب به است

توان انتظـار داشـت كـه     ينم ،براي مثال. استهركدام از آنها، مستلزم اجراي ساير اصول 
 يـي اجرا ةجنبـ  ،ت قـانون يـ ت و حاكميبدون وجود شـفاف  ييگو پاسخو  پذيري مسئوليت

  .ي در جامعه داشته باشدچندان

  
 

1 - Consensus Oriented. 
2 - Inclusive Equity. 
3 - Effectiveness and Efficiency. 
4 - Accountability. 



  در برخي كشورهاي اسالمي يحكمران هاي شاخص -4
 بررسي وضعيتبراي  ،به برآورد دوازده شاخص ،ساالنه ١اسييسك سيگروه خدمات ر

ها شش موضوع  ن شاخصيادر حالت كلي . كند كشورهاي مختلف اقدام مي در حكمراني
ت قـانون  يگذاري، حاكم ت قانونيفيدولت، ك يياسي، كاراي، ثبات سييگو پاسخ :اساسي

اسي، بازرگانـان و  يس سكير ةساالن محاسبةن گروه با يا. دنگير در بر ميرا و كنترل فساد 
اري يـ  هـاي اقتصـادي   بـراي همكـاري   هـاي مناسـب   افتن فرصـت يـ  گذاران را در هيسرما
  .ندكن مي

  
  حكمراني در كشورهاي اسالمي منتخب هاي شاخصبرخي از   - 1 جدول

  ت قانونيحاكم  دولتييكارا ياسيثبات س ييگوپاسخ كشور
 ۲۰۰۶  ۲۰۰۰  ۲۰۰۶ ۲۰۰۰ ۲۰۰۶ ۲۰۰۰ ۲۰۰۶ ۲۰۰۰ سال
  ۵۸/۰  ۶۷/۰  ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۷۳/۰ ۶۹/۰ ۴۶/۰ ۵۰/۰ جانيآذربا

  ۴۲/۰ ۳۳/۰  ۲۵/۰ ۳۳/۰ ۷۸/۰ ۷۲/۰ ۶۳/۰ ۵۰/۰ کامرون
  ۶۷/۰  ۶۷/۰  ۵۰/۰ ۵۰/۰ ۸۴/۰ ۹۰/۰ ۴۲/۰ ۴۲/۰ مصر
  ۵۰/۰ ۳۳/۰  ۵۰/۰ ۷۵/۰ ۶۳/۰ ۶۱/۰ ۶۳/۰ ۵۴/۰ اندونزی

  ۶۷/۰  ۶۷/۰  ۵۰/۰ ۵۰/۰ ۶۷/۰ ۷۰/۰ ۷۹/۰ ۶۷/۰ رانيا
  ۶۷/۰  ۶۷/۰  ۵۰/۰ ۵۰/۰ ۸۶/۰ ۸۸/۰ ۷۹/۰ ۷۵/۰ اردن

  ۶۷/۰  ۶۷/۰  ۵۰/۰ ۵۰/۰ ۸۸/۰ ۸۹/۰ ۵۸/۰ ۵۰/۰ قزاقستان
  ۶۷/۰ ۵۰/۰  ۷۵/۰ ۷۵/۰ ۷۸/۰ ۷۹/۰ ۷۹/۰ ۵۸/۰ مالزی

  ۰۶/۰ ۱۲/۰  ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۵۵/۰ ۶۵/۰ ۴۷/۰ ۴۶/۰ هيجرين
  ۸۳/۰ ۸۳/۰  ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۷۱/۰ ۸۸/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ هيسور
  ۸۳/۰ ۸۳/۰  ۵۰/۰ ۵۰/۰ ۸۸/۰ ۹۲/۰ ۵۰/۰ ۵۰/۰ تونس
  ۷۵/۰  ۶۷/۰  ۵۰/۰ ۵۰/۰ ۶۰/۰ ۵۷/۰ ۶۷/۰ ۴۲/۰ هيترک

  ۶۷/۰  ۶۰/۰  ۷۵/۰ ۷۵/۰ ۸۶/۰ ۸۱/۰ ۵۸/۰ ۵۸/۰ امارات
Source: Political Risk Services, International Country Risk Guide, 2007. 

  
و  2000ي ها سالها براي كشورهاي منتخب اسالمي در  ن شاخصيبرخي از ا سةيمقا
در سال  كه شود مشاهده مي ،ن جدوليبا توجه به ا. ده استشذكر ) 1(در جدول  2006
اسي، امارات متحده عربـي و مـالزي در   ي، تونس در ثبات سييگو ، مالزي در پاسخ2006

  
 

1 - Political Risk Services Group (PRSG). 



  

ان كشورهاي يت را در مين وضعيبهتر Tت قانونيه در حاكميدولت، تونس و سور ييكارا
 .اند اسالمي منتخب داشته

  
  ياسالم يت بهداشت و آموزش در كشورهايوضع - 5

ت بهداشـت و آمـوزش   يوضـع  مختلفي براي بررسيبهداشتي و آموزشي  هاي شاخص
  . گيرند قرار ميمورد استفاده كه بسته به نوع مطالعه،  ،جامعه وجود دارد

ن موضـوع  يـ ا. دارد  ير نوزادان، اشاره به مرگ كودكان در سـال اول زنـدگ  يمرگ و م
اگرچـه  . شـود  محسـوب مـي  ن مشكالت مربـوط بـه سـالمت در جهـان     يتر از بزرگ يكي

ه، يـ ، سـوء تغذ يمسـر  يهـا  يماريوابسته است، اما ب يارينوزادان به عوامل بس ريم و مرگ
 ر را تحـت يـ ن متغيـ هستند كه ا ين عوامليتر مهماز  ،ناسالم  و آب يمادرزاد هاي يماريب

  .دهند يقرار م تأثير
، بـا  ياسـالم  ير در كشـورها يـ م و شـود كـه مـرگ    ميمشاهده  ،)2(با توجه به جدول 

كه  يا دارد؛ به گونه يريگ چشم ةفاصل ين جهانيانگيم يافته و توسعه ين كشورهايانگيم
 ومرگ در هزار تولد سـالم   5/67 برابر با ياسالم يكشورها يبرا مير و نرخ مرگن يانگيم
  . است 6/49و  7/6حال توسعه برابر با  افته و دريتوسعه  يكشورها يبرا

از . شـود  عمر مورد انتظار براي افراد يك كشور محسوب مـي ن يانگي، ميد به زندگيام
طق مختلـف  منـا در  و سـالمت  بهداشـت  عمـومي ت يانگر وضـع ينمابه عنوان ر ين متغيا

) يعـ يمانند جنگ و حـوادث طب ( يبهداشت  يراز عوامل غ مذكور شاخص. شود استفاده مي
 ياسـالم  يكشورها. داشت يد دقت كافين در استفاده از آن بايرد، بنابرايپذ يم تأثير زين

 يدر كشورها يد به زندگين اميانگيم. ندبرخوردار يز از ضعف قابل توجهير نين متغيدر ا
  .تر است نييآن پا ين جهانيانگيسال از م 6/5كه  است،سال  8/59برابر با  ياسالم

ان كشـورهاي اسـالمي و   يـ م ةآمارهـا حـاكي از وجـود فاصـل     ،زيـ در بخش آموزش ن
 2/10ل در كشـورهاي اسـالمي حـدود    يي تحصها سالن يانگيم. اند هاي جهاني نيانگيم

آموز به معلـم   نسبت دانش چنين هم. است تر نيين جهاني آن پايانگيكه از م ،سال است
ت ين كشـورها از وضـع  يـ در ا ،بخش آموزش اسـت  يفيك ةتوسع هاي شاخصكي از يكه 

ك معلـم وجـود   ي، تنها ييدانش آموز مقطع ابتدا 31ست و براي هر يمناسبي برخوردار ن
  .دارد
  

  



  كشورهاي مختلف جهان در بهداشتي و آموزشي هاي شاخص  - 2جدول 
  در حال توسعهافتهيتوسعه جهان OIC گروه کشورها

  ر نوزادانيمرگ و م
 مان سالميدر هزار زا

۵/۶۷  ۲/۴۵  ۷/۶  ۶/۴۹  

  ۱/۶۴  ۶/۷۶ ۴/۶۵ ۸/۵۹ يد به زندگيام
  ۸۴/۲  ۶۰/۱ ۶۱/۲ ۶۷/۳ زنانينرخ بارور

  ۳/۱۰ ۹/۱۵ ۹/۱۰ ۲/۱۰ ليی تحصهان ساليانگيم
 نسبت دانش آموز به معلم

 ييدر مقطع ابتدا
۳۱  ۲۵  ۱۵  ۲۸  

Source: UNESCO Institute for Statistics, EFA Global Monitoring Report, 2007; and  US 
Census Bureau, International Data Base, 2007.  

  
ال ؤبا مرور آمار مربوط به وضعيت آموزش و بهداشت در كشورهاي اسـالمي، ايـن سـ   

هاي بخش آمـوزش و بهداشـت،    تنها با افزايش هزينه شود كه آيا، اين كشورها مطرح مي
حاضـر، درپـي    مطالعـة  .نـد ها كسـب كن  اي در اين بخش مالحظهتوانند بهبودي قابل  مي

بهداشـت، دركنـار افـزايش    اثبات اين موضوع است كه بـراي بهبـود وضـعيت آمـوزش و     
  .دشو، وضعيت حكمراني در اين كشورها نيز بايد دچار تحول اساسي ها هزينه

  
  ات موضوعيادب -6

 -مختلـف اقتصـادي   هـاي  شـاخص ان يـ م رابطـة وجـود   ةنـ ياري در زميمطالعات بس
ج مشـابهي را بـه   ياغلب نتا ، كهگرفته انجامتي و حكومتي يريمد هاي شاخصاجتماعي و 
  . اند دنبال داشته

بـه   ،»حكمرانـي خـوب   ةيـ اي بـر نظر  مقدمـه «اي با عنوان  در مقاله ،)1385(دري يم
ر يحكمراني خـوب بـا سـا    ةينظر ةسيوي با مقا. پردازد مييش آن دايهاي پ نهيبررسي زم

هـاي متعـدد    دارد كـه بـا وقـوع بحـران     ان مييهاي دولت، ب تيهاي مربوط به فعال هينظر
ادي نسبت بـه  يالدي، انتقادات زيم 1990 دهة اقتصادي در كشورهاي مختلف جهان در

شكسـت نظـام    چنـين  هـم . ه استكل گرفته شين نظريا ييو كارا» حداقل دولت«ه ينظر
ز بـه اثبـات   يـ ن» دولت بزرگ«عني ي ،مقابل ةرا در جبه ييعدم كارا ،ستي شوروييكمون
كوچكي دولت، نقش چنداني در حل مشكل  كند كه بزرگي و وي عنوان مي. ه استرساند

بـه  دولـت  بندي يگر پايا به عبارت ديو  دولتهاي  تيت فعاليفين كيتوسعه ندارد، بلكه ا



  

ك كشـور همـوارتر   ير توسعه را براي يتواند مس اصول حكمراني خوب است كه مي ياجرا
  . دكن

 ةنــيگـذاري دولــت در زم  هياي نشــان دادنــد كـه ســرما  در مطالعـه  ،١اسـترلي و ربلــو 
و قـوي بـا رشـد     اي مثبـت  نقل و ارتباطات در كشورهاي در حـال توسـعه، رابطـه    و حمل

بـا اسـتفاده از   ) 1996( ٢گراني، دواراجان و ديگريق دياما در تحق اقتصادي داشته است؛
در امـر حمـل و    ويـژه  به(اي دولت  هيسرما هاي هزينهنشان دادند كه  ،كشور 43هاي  داده

ن يكردند كه ا تأكيدها  آن .رداي منفي با نرخ رشد درآمد سرانه دا ، رابطه)نقل و ارتباطات
د يـ خـدمات تول  به ثمر نشسـتن مي و عمو هاي هزينهان يوجود مانعي م ةجيمشكل در نت

هـاي   گرفته، به علت وجود دسـتگاه  انجام هاي هزينهگر يبه عبارت د. دشو ميايجاد شده 
  .اند منجر نشده ،و رشدوري  ش بهرهي، به افزاناكارامتعدد و بوروكراسي 
ي بهداشـتي  ها به تخمين اثر هزينه ،ي مقطعيها با استفاده از داده  ،٣فيلمر و پريچت

 .اجتماعي پرداختند ٤هاي دولت بر برونداد) اقتصادي، آموزشي و فرهنگي(بهداشتي غير و
 تـأثير « دريافتند كـه ها  آن براي مثال. خود به نتايج جالبي دست يافتند مطالعةدر ها  آن

 سـال انـدك و   5ي بهداشتي دولت بر روي كـاهش مـرگ و ميـر كودكـان زيـر      ها هزينه
هاي بهداشتي نقش چنـداني در كـاهش    كه هزينه اين عالوه، به«ثانياً . »دار است معنيغير

ميـر در ميـان كشـورها     و هاي مرگ درصد از تفاوت 95، اما اند مير كودكان نداشته و مرگ
درآمد سرانه، توزيع درآمـد، نـرخ باسـوادي مـادران و     (توسط اين متغير و ساير متغيرها 

  .»دنشو ميتوضيح داده ) هاي قومي متغيرهاي مربوط به اقليت
كـاي جنـوبي انجـام دادنـد،     يامر ياي كـه در كشـورها   در مطالعـه  ،٥ديگرانلمر و يف

ن كشـورها  يـ در ا يينرخ ثبت نام در مقطـع اول ابتـدا   كه اين كه با وجود دندكرمشاهده 
 يابـد،  زايش مـي ن نرخ در مقاطع بعدي افـ يل مختلف ايدرصد است، اما به دال 100 غالباً
رهاي آموزشي به ير مناسبي براي مشاهده اثر حكمراني بر متغيمتغ ن نرخ ثبت ناميبنابرا

ر در ييـ ز تغيحكمراني خوب و ن تأثير ري كه براي نشان دادنين متغيبهتر. رود شمار نمي
؛ اسـت  ييابتدا دورةان يل تا پايتحص ة، ادامآموزشي دولت در نظر گرفته شده هاي هزينه

چنداني در نرخ ثبت نـام نـدارد و    تأثير آموزش،ت نهادهاي مرتبط با بخش يچراكه وضع

  
 

1- Easterly and Rebelo; 1993. 
2- Devarajan et al.  
3- Filmer and Pritchett, 1999.  
4- Outcomes. 
5- Filmer et al., 2000.  



ن نهادهـا  يا ييكارا بيانگرشود كه ري استفاده يد از متغيبا ،ن نهادهايبراي بررسي نقش ا
  .باشد

كشور در حال توسعه  56ي ها با استفاده از داده ،١ديگري، بورنسايد و دالر مطالعةدر 
بـر رشـد   هـاي خـارجي    وام تـأثير  بـه بررسـي   ،)1970-93(چهار ساله  دورةبراي شش 
هـاي اقتصـادي اتخـاذ     شاخص سياسـت  ،نمحققا. كشورهاي مختلف پرداختنداقتصادي 

هـاي خـارجي    ها را در مدل خود، به دو صورت مستقل و تعاملي با وام شده توسط دولت
كــه  يهــاي خــارجي در كشــورهاي هــا وكمــك دريافتنــد كــه وامهــا  آن .تصــريح نمودنــد

مثبتـي بـر رشـد     تـأثير  ،انـد  مالي و بازرگـاني مناسـبي اتخـاذ نمـوده    هاي پولي،  سياست
منفـي   تـأثير  ايـن  ،انـد  بهره بوده ها بي اقتصادي داشته و در كشورهايي كه از اين سياست

) هاي مناسب اقتصادي سياست( خوبنقش حكمراني  در حقيقت، اين مطالعه. بوده است
   .اقتصادي بررسي نموده استخارجي، بر رشد  هاي وام تأثير را در افزايش

هاي دولت بر روي متغيرهاي  به بررسي نقش هزينه اي در مطالعه ،٢بالداسي و ديگران
از درآمــد ســرانه، هــا  آن .بهداشــتي و آموزشــي كشــورهاي در حــال توســعه پرداختنــد

آموز به معلم و نرخ بيسوادي بزرگساالن به عنوان  هاي آموزشي دولت، نسبت دانش هزينه
 چنـين  هـم . اند هاي ابتدايي استفاده نموده نام در دوره هاي توضيحي براي نرخ ثبتمتغير

هاي درآمد سـرانه،   اند، متغير اي كه براي بخش بهداشت تصريح نموده در معادله محققان
هاي بهداشتي دولت، شهرنشيني، نرخ باروري زنان و نرخ باسوادي بزرگساالن را به  هزينه

مير نـوزادان را   و مير كودكان زير پنج سال و نرخ مرگ و رخ مرگعنوان متغير مستقل، و ن
  .اند به عنوان متغير وابسته مورد استفاده قرار داده

هاي آموزشي  اي كه محققان از تخمين اين معادالت گرفتند اين بود كه، هزينه نتيجه
 هـاي آمـوزش و   هاي مورد نظر در بخـش  ناچيزي بر روي شاخص تأثير و بهداشتي دولت

  .داشته است) به ويژه بهداشت(بهداشت 
 177 وضـعيت بهداشـتي  بر  ،حكمراني يرهاي متنوعبه برازش متغ ،٣گرانيكافمن و د
ت و يشـفاف : از نـد عبـارت بود هـا   آن مـورد نظـر   يرهـا يمتغ. دنـد كر اقـدام  كشور جهـان 

نشـان  هـا   آن ج تجربي مطالعهينتا. ت قانونين و حاكميت وضع قواني، مسئولييگو پاسخ
  . ر نوزادان داشته استيم و منفي با مرگ ةرابط ،رهاين متغيجاد بهبود در ايداد كه ا 

  
 

1 - Burnside and Dollar, 2000.  
2 - Baldaccy et al., 2003.  
3 - Kaufman, et al., 2004.  



  

گـويي   پاسـخ  تـأثير  المللـي پـول،   اي براي صندوق بـين  در مطالعه ،١دينينگر و امپوگا
بـا  هـا   آن .هاي دولت مورد بررسي قرار دادند هاي اجرايي را در افزايش كاركرد هزينه نهاد

گـويي   نـد كـه فسـاد و عـدم پاسـخ     ط به كشور اوگاندا، عنوان كردهاي مربو بررسي داده
ين عواملي هستند كه كيفيت خدمات ارائه شده توسط دولـت را  تر مهمهاي اجرايي،  نهاد

هـاي   يي نهادها و ارگـان گو پاسخ، با اشاره به اين موضوع كه محققاناين . دهد كاهش مي
دهـد، يكـي از راهكارهـاي     كاهش ميها را  مختلف حكومتي، ميزان فساد در اين دستگاه

يي گـو  پاسـخ هاي دولت را، بهبود راهكارهـاي مربـوط بـه افـزايش      افزايش كاركرد هزينه
  . ندكن هاي فوق معرفي مي اهدستگ

بر اساس كيفيت خدمات ارائه شده توسط دولـت در كشـورهاي     ،٢ويرماني و ديگران
ها  آن .نداقدام كرداين كشورها جنوب آسيا، اقدام به برآورد شاخص حكمراني خوب براي 

كردنـد  اقتصادي بر اين شاخص، عنوان غير متغيرهاي مختلف اقتصادي و تأثير با بررسي
به عنوان متغيرهاي مربوط به حكمراني خوب استفاده شده ها  آن هايي كه از شاخص" كه

نظيـر  (داري بر روي كيفيت خدمات توليد شده توسـط دولـت    است، نقش مثبت و معني
در نتيجه بهبود كيفيت حكمراني، كشور  ،دنو درآمد سرانه دار) راه، آموزش و دادگستري

  ."دة اقتصادي ياري خواهد كررا در رسيدن به نتايج بهتر در توسع
اي كه براي بانك جهاني انجـام دادنـد، بـه بررسـي      در مطالعه  ،٣اروپوراجكومار و اس

هاي دولتي  تيدهاي اجتماعي ناشي از فعالدولت، حكومت و بروندا هاي هزينهان يم رابطة
دولت را  هاي هزينه ييش كارايحكومتي، در افزا هاي شاخصبهبود  تأثير ها آن .پرداختند

دولـت،   هـاي  هزينهش ين بود كه، تنها افزايمطالعه ايجه جالب نت. مورد آزمون قرار دادند
بـا در نظـر   هـا   آن .داشـت گذاران را به دنبال نخواهـد   استيات مطلوب و دلخواه ستأثير

 ،دولت هاي هزينهگذاري تأثيرش ين عامل را در افزايكاهش ا تأثير گرفتن شاخص فساد،
  .قرار دادند تأكيدمورد 

بـراي  ) 2007(بـا اسـتفاده از متغيرهـايي كـه كـافمن و ديگـران        ،٤الزارووا و موسكا
بهداشـتي بررسـي   دند، نقش اين متغيرهـا را بـر روي وضـعيت    كرخوب تعريف  حكمراني

تنگاتنگي با  رابطةبر اين نكته است كه حكمراني خوب  تأكيد همطالعاين نتيجه . ندنمود
» كمـي «اما مشكل اين مطالعه در آن است كـه تنهـا از متغيرهـاي    . اميد به زندگي دارد

  
 

1 - Deininger and Empuga, 2004.  
2 - Virmani et al., 2006.  
3 - Rajkumar and Swaroop, 2007.  
4 - Lazarova and Mosca, 2007.  



غالبـاً   ،براي بيان وضعيت بهداشت استفاده شـده اسـت؛ در حـالي كـه حكمرانـي خـوب      
  . دهد وضعيت بهداشتي را در ميان كشورهاي مختلف توضيح مي» كيفي«هاي  تفاوت

 تأثير اندونزي،هاي مناطق مختلف  با استفاده از داده  ١ديگري، سوريادارما مطالعةدر 
. دهـد  هاي دولت در بخش آموزش مورد تجزيه و تحليل قرار مي كاركرد هزينه فساد را بر

هاي آموزشي دولـت   هزينه«دارد كه  ن ميمحقق با توجه به نتايج به دست آمده عنوااين 
قابل توجهي بـر   تأثير ،)برخالف ساير مناطق(در مناطقي كه شاخص فساد باالتري دارند 

بـر  . »نداشـته اسـت   ،)نرخ ثبت نام در مقاطع ابتدايي و متوسـطه (آموزشي  هاي داد برون
بخش اي ه داد داري بر برون معني تأثير طبق نتايج تخمين وي، فساد به صورت مستقيم،

هـاي   هايي بوده كه با كاهش كـارايي هزينـه   آموزش نداشته است؛ اما فساد يكي از كانال
  .توجهي بر سيستم آموزشي داشته استمنفي و قابل  تأثير عمومي،

عوامـل مختلفـي، نظيـر     تـأثير  شود كه مشاهده مي ،گرفته انجامبا توجه به مطالعات 
و غيره بر روي وضعيت بهداشت و آموزش، مـورد   درآمد سرانه، توزيع درآمد، شهرنشيني

هـاي   هزينـه  تـأثير  ةدر برخي از مطالعاتي كـه در زمينـ  . بحث و بررسي قرار گرفته است
عـدم   ةدهنـد  گرفتـه، نتـايج تجربـي نشـان     انجـام دولت بر دو بخش آموزش و بهداشـت  

  .٢تهاي دولت بر اين دو بخش بوده اس گذاري اندك هزينهتأثيرگذاري و يا تأثير
گيـرد، در   مي انجامهاي دولت كه در راستاي بهبود امور  بدون شك، بسياري از هزينه

. ٣دهنـد  گذاري خود را از دسـت مـي  تأثيرنظارت، نتيجة وجود رشوه، فساد اداري و عدم 
هاي حكمراني، اتـالف منـابع محـدود در دسـترس دولـت را در پـي        ودن شاخصپايين ب

امور ندارد،  ةكشوري كه وضعيت مناسبي در تدبير شايستخواهد داشت؛ به عبارت ديگر، 
 ي را از ميـزان تـر  كـم نتـايج   ،)نسبت به كشوري كه از وضعيت بهتري برخـوردار اسـت  (

  .مشخصي هزينه، به دست خواهد آورد
حاضر در پي بررسي اين موضـوع اسـت كـه آيـا وجـود فسـاد و بوروكراسـي         مطالعة

هاي بهداشـتي و آموزشـي    در كاركرد متفاوت هزينه هاي موجود تواند تفاوت ناكارامد، مي
 ؟كشورهاي مختلف را توضيح دهد

  

  
 

1 - Suryadarma, 2008.  
2 - Pritchet and Summers, 1996; Baldacci, 2003; Houweling et al., 2005.  
3 - Klomp and Haan, 2008:599.  



  

  مباني نظري مدل -7 
 ةابعـاد مختلـف توسـع   ن امر است كه يج تجربي به دست آمده، حاكي از اينتا تر بيش
؛ موسـكا،  2008سـوريادراما،  ( رهـاي حكمرانـي دارد  يتنگـاتنگي بـا متغ   ةرابط،  اقتصادي

. )2000؛ بورنسايد و دالر، 2004؛ كافمن و ديگران، 2007؛ راجكومار و اسواروپ، 2007
ل آثار فساد و مشكالت مربوط بـه نهادهـاي حكـومتي بـر     يه و تحلين مطالعات به تجزيا

گـذاري بخـش خصوصـي،     هيل رشـد اقتصـادي، سـرما   يـ از قب ،رهاي مختلفـي يروي متغ
  .اند پرداخته ،هاي دولت هزينهم خارجي و يري مستقگذا هيسرما

در آن اثـر تعـاملي متغيرهـاي     ،)2000(حاضر، روشي را كه بورنسـايد و دالر   مطالعة
دند، مـورد اسـتفاده قـرارداده    كرهاي خارجي را بر رشد اقتصادي بررسي  حكمراني و وام

هاي مختلف در اين  منظور بهبود شاخص به ،هاي بهداشتي و آموزشي دولت هزينه. است
اي كـه شـايد تـاكنون توجـه چنـداني بـه آن نشـده،         مسـأله گيـرد؛   دو بخش انجام مـي 

  . ها را به عهده دارند هاي مربوط به نهادهايي است كه انجام اين هزينه شاخص
و  بهداشـتي هـاي دولـت بـر روي متغيرهـاي      هزينه تأثير متغيرهايي كه براي بررسي

بالداسـي و ديگـران    بـر مبنـاي نظـري مطالعـات    ، انـد  مورد استفاده قرار گرفته آموزشي
ي هـا  مدل. نداستوار ،)2007(اروپ وو راجكومار و اس) 2004(گران يكافمن و د ،)2003(

دن نقش دو مشخصـه مهـم حكمرانـي، در    كربه دنبال كمي  ،قين تحقيدر ا معرفي شده
هاي آمـوزش و بهداشـت    مؤلفهولت بر روي هاي آموزشي و بهداشتي د نهيگذاري هزتأثير

  :دگرد ميح ير تصريبه شكل ز) 1( ةمعادل ،ن منظوريبراي ا. جامعه هستند
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كه به نـوعي   ،سال 5ر ير كودكان زيست از مرگ و ما عبارت ،(Mort) ،ن معادلهيدر ا
زان يـ م ،)PGDP. (اسـت ت بهداشتي جامعه در نظر گرفته شـده  يوضع عنان شاخص به

هاي بهداشـتي دولـت    نهيزان هزيم ،(HCE) ١د،يدرآمد سرانه به صورت برابري قدرت خر
ايـن  . اسـت حكمراني خـوب   ، (G-govern)از توليد ناخالص داخلي وبه صورت درصدي 

هاي بهداشـتي دولـت و فسـاد و     هزينه 2ده است؛ اثر متقابلشمتغير در دو حالت تصريح 
  
 

1 - Purchasing Power Parity. 
2 - Interaction. 



بيـانگر جـزء خطـاي     ،)ε( . بهداشـتي و كيفيـت بوروكراسـي   هاي  نيز، اثر متقابل هزينه
 . دنداراشاره ام متغيرهاي مختلف  tام و سال  iنيز به كشور  tو  iمعادله بوده و 

ر يـ در مـرگ و م  مـؤثر عوامـل   ةنـ يگرفتـه در زم  انجـام با توجه به مطالعات تجربـي  
شـامل   ،(X) بردار. شده استح يز در مدل تصريربهداشتي نير غيك دسته متغيكودكان، 

، افرادي كه به آب سالم دسترسي (Gini) نييب جيضر :كه عبارتند از استرها ين متغيا
و تعــداد تخــت  (Urb) يني، شهرنشــ (Femlite)، نــرخ باســوادي زنــان (Water)دارنــد 

دار  رها از لحـاظ آمـاري معنـي   ين متغي، كه برخي از ا(Bed)10.000مارستان براي هر يب
  .ندا هت از مدل حذف شديدر نها و اند هنبود

ح يمشـابهي تصـر   ةمعادل نيزحكمراني خوب در بخش آموزش  تأثير رييگ براي اندازه
 ةهـاي آموزشـي بـر روي ادامـ     نـه يهز تـأثير  كه به بررسي نقش حكمراني خـوب در  ،دش

  . پردازد مي ييتا مقطع پنجم ابتدال كودكان يتحص

)2(  
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بـه   ييكه تا مقطـع پـنجم ابتـدا    است درصد دانش آموزاني ،(GradeF) ،ن مدليدر ا
 (PSE) د،يدرآمد سرانه به صورت برابري قدرت خر،  (PGDP)اند، ل خود ادامه دادهيتحص

اثر متقابل  در دو وضعيتحكمراني خوب كه ،  (G-govern)و هاي آموزشي دولت نهيهز ،
ت يـ فيك بـا هـاي بهداشـتي    نـه يفسـاد و اثـر متقابـل هز    بـا هاي بهداشـتي دولـت    نهيهز

ل يتحصـ  ةدر ادام مؤثرآموزشي غير رهاييبردار متغ (X) ، تصريح شده است وبوروكراسي
نـرخ  ، (Gini) نـي يج بيضـر : رهـا عبارتنـد از  ين متغيا. كودكان در نظر گرفته شده است

و   (EPpipil) آمـوز  هـر دانـش   ةهـاي سـران   نـه يهز،  (AdLite) سـوادي بزرگسـاالن   بـي 
  .(Urb) ينيشهرنش

  
  و اطالعات ها داده -8

 ١شده، از آمار كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسـالمي  يمعرف معادالتبراي برآورد 
(OIC)   نش ياستفاده شد، پس از گردآوري اطالعات، گز 1990-2005زماني  دورة يط

ت از اطالعـات  يـ هاي نـاقص، در نها  كشورها بر اساس وضع اطالعات موجود و حذف داده
  
 

1 - Organization of the Islamic Conference. 



  

ن در برخـي از  ل نقصـا يـ بـه دل  چنـين  هم. ن معادالت استفاده شديكشور براي تخم 21
بـدين   .كار گرفته شـود  به ،وهامتوسط پنج سال آمارها در برآورد الگ آمارها، سعي شد كه

 2001-05، و 1996 -2000، 1991-95 دورةسـه   مربوط بـه از اطالعات آماري  ترتيب،
هـاي توسـعه    آمـاري شـاخص   هـاي  دادهاز  ،استفاده آمارها و اطالعات مورد. دشاستفاده 
دسـت   بـه  ٢ز منبع اطالعات آماري سازمان كنفرانس اسالمييو ن 2007در سال  ١جهاني
بـراي حكمرانـي خـوب     ٣بيـ به عنوان تقرها  آن كه از ييرهايآمار مربوط به متغ. ندا آمده

گـروه  « ةز با توجه به گزارشـات سـاالن  ين) ت بوروكراسييفيفساد و ك(ده است استفاده ش
  . است» اسييسك سيخدمات ر

ن يانگر بهتـر يـ ب ،6كه  است )6-0( ةدر دامن ،شاخص محاسبه شده براي فساد عددي
هم شاخصي . ك كشور استيانگر وجود حداكثر فساد در يحداقل فساد و صفر با ي ،حالت

كه  گيرد؛ را در بر مي) 4-0(ن يباي  دامنه شود، كه براي چگونگي بوروكراسي محاسبه مي
  .است دولت يياجرا ةك بوروكراسي مطلوب در بدنيحاكي از وجود  ،4عدد 

  
   ج تجربيينتا -9

. ن شـود ييتع ،نينوع روش تخم كه، الزم است ٤تابلوييهاي  داده  ن مدليقبل از تخم
شـود،   ، اثرات تك تك كشـورها كـه در عـرض از مبـدا خالصـه مـي      تابلوييهاي  در داده

ن همسـان  يـ ن ناشي از ايج تخمين موضع ممكن است نتايشود؛ ا همسان در نظر گرفته 
عرض از مبدا ) م وجودا عدي(ن وجود ييتع ين، ابتدا برايبنابرا. دانگاري را دچار تورش كن

صـفر   ةيرد فرض حاكي از نتايج. استفاده شد F آمارةاز  ،ك از كشورهايهر  يجداگانه برا
از روش اثـرات   يريـ گ بـا بهـره   ،يحيمدل تصر برآورد يسپس، برا. ها بود ونيبراي رگرس

 . استفاده شد) 1980( ٥سمنها از آزمون يا اثرات تصادفيثابت 

ع جدول كـاي  يبا توجه به توز(ن آماره يكه ا دادنشان  ،سمنها كاي دو آمارة محاسبة
  .دش تأييدن الگو يتخم يار نبوده و لذا روش اثرات ثابت براد معني) دو

) 3(ج حاصـل، كـه در جـدول    يحكمراني خوب بر بخش بهداشت، نتـا  تأثير در مورد
ي تـر  كمر يباال، مرگ و م ةدرآمد سران هك اين اول است، بر دو نكتة مهم اشاره دارد، هآمد

  
 

1 - World Development Indicator 2007 (WDI 2007). 
2 - SESRTCIC. 
3 - Proxy. 
4 - Panel Data. 
5 - Hausman test. 



ج حاصـل، بـر نقـش    ينتـا  چنـين  هـم . سال به دنبال خواهـد داشـت   5ر يرا در كودكان ز
دولـت در بخـش بهداشـت بـر      هاي هزينهو بهتر  تر بيشهر چه  تأثير راني خوب دركمح

  .دارد تأكيد ،رهاي بهداشتي جامعهيمتغ
  

  بهداشتي دولت هاي هزينه ةن معادليج حاصل از تخمينتا  - 3جدول
رير کودکان زيمرگ و م:ر وابستهيمتغ

 سال۵
  ون سوميرگرس  ون دوميرگرس ون اوليرگرس

 ‐۷۶/۰ درآمد سرانه
***)۱۴/۶‐( 

۷۲/۰ ‐  
***)۶۳/۵‐(  

۷۹/۰ ‐  
***)۸۳/۳‐(  

 ‐۲۹/۰ بهداشتی دولتهایهزينه
*)۶۶/۱‐( 

۱۷/۰ ‐  
)۴۱/۱‐(  

۴۵/۰ ‐  
)۳۹/۱‐(  

 ‐۰۲/۰ نرخ باسوادی زنان
***)۶۰/۵‐( 

۰۲/۰ ‐  
***)۱۱/۵‐(  

۰۱/۰ ‐  
***)۶۰/۳‐(  

 ‐۶۲/۰ نیيشهرنش
*)۷۶/۱‐( 

۵۸/۰ ‐  
)۶۱/۱ ‐(  

۴۸/۰ ‐  
)۳۷/۱‐(  

 ۴۵/۰ نیيب جيضر
**)۶۴/۲‐( 

۵۰/۰ ‐  
**)۶۳/۲‐(  

۱۳/۰  
)۵۵/۱(  

  ‐ ۰۴/۰ ‐ شاخص فساد
)۷۹/۰‐(  

‐  

بهداشتیهایهزينه ×شاخص فساد
 دولت

‐ ۰۷/۰ ‐  
**)۳۸/۲ ‐(  

‐  

  ۱۵/۰  ‐ ‐ ت بوروکراسیيفيک
)۶۸/۰(  

هایهزينه×ت بوروکراسیيفيک
 بهداشتی دولت

‐ ‐  ۵۳/۰ ‐  
***)۷۰/۲‐(  

 P-valu( )۰۰۱/۰(۱۴/۱۹ )۰۰۱/۰(۲۶/۲۳ )۰۰۶/۰(۵۹/۱۹(سمنهاآمارة
  F )۰۰/۰(۷۸/۹ )۰۰/۰(۲۷/۸  )۰۰/۰(۶۵/۱۲آمارة
۲R ۹۷/۰ ۹۷/۰  ۹۷/۰  

نيز معنی داری را به *** و ** ، *ی ها عالمت هستند و t آمارةاعداد داخل پارانتز ( ی تحقيق ها يافته: منبع
  .)دنده می درصد نشان ۱و  ۵، ۱۰ترتيب در سطوح 

 
ده است، مشاهده يح نشحكمراني خوب تصر هاي شاخصون اول كه در آن يدر رگرس

ين تر بيشب يبهداشتي دولت به ترت هاي هزينهني و يب جيشود كه درآمد سرانه، ضر مي



  

اي كـه يـك درصـد     به گونه اند، را در كاهش مرگ و مير كودكان داشته) دار معني( تأثير
 29/0درصـد و   76/0ب، يـ بـه ترت  ،بهداشتي دولـت  هاي هزينهسرانه و  افزايش در درآمد

ش در درصـد كـاه   45/0 ،نـي يب جيك درصد كاهش در ضرير و يم و درصد كاهش مرگ
 .ر كودكان را به دنبال داشته استيم و مرگ

شـود،   ده است، مشاهده مـي شون دوم كه در آن شاخص فساد وارد معادله يدر رگرس
ـ  (ش شاخص فساد يافزاكه  منجـر بـه كـاهش     ،)حكومـت  يـي اجرا ةكاهش فسـاد در بدن

امـا  . يي برخـوردار نيسـت  داري باال ن كاهش از معنييده است، اما اير كودكان شم و مرگ
بـه صـورت    ،)اثر تعـاملي (بهداشتي دولت  هاي هزينهگذاري تأثيرش يكاهش فساد با افزا

 هـاي  هزينـه  ييش كـارا ياي كه افـزا  به گونه. ر را كاهش داده استيداري مرگ و م معني
ر يـ مـرگ و م  07/0ش در شـاخص فسـاد،   يك درصـد افـزا  يـ  ةجيدر نت ،بهداشتي دولت

مطـابق  (ون، درآمد سرانه و نرخ باسوادي زنان يرگرسن يدر ا. جه داده استيي را نتتر كم
  .اند ر پنج سال داشتهير كودكان زيمثبتي در كاهش مرگ و م تأثير ،)كيبا انتظارات تئور

ت بوروكراسي يفيبهبود ك تأثيركننده  ون سوم كه منعكسيمشابهي براي رگرس ةجينت
ش يشـود كـه افـزا    مـي مشـاهده  . ر كودكان است، به دست آمديم و بر كاهش مرگاداري 

ن يـ ر نداشته اسـت، امـا ا  يم و ي مثبت بر كاهش مرگتأثير ،ت بوروكراسي در جامعهيفيك
دن يرسبه ثمر ل در يبهداشتي دولت و تسه هاي هزينه ييش كارايت، با افزايفيش كيافزا

نه گو همان. قرار داده است تأثيرر وابسته را تحت يداري متغ ، به صورت معنيها نهين هزيا
ر يـ م و درصد مـرگ  53/0 ،ت بوروكراسييفيش در كيك درصد افزاي ،شود مشاهده مي كه

  . ر پنج سال را كاهش داده استيكودكان ز
رهاي يون مربوط به متغين رگرسيج حاصل از تخميدر بخش آموزش و با توجه به نتا

شود كه درآمد سرانه،  ، مشاهده ميييل در دانش آموزان مقطع ابتدايتحص ةدر ادام مؤثر
ر در هـر سـه   يـ ن متغيـ اي كـه ا  به گونـه . ده استكرفا يان اين مين نقش را در ايتر بيش
تا  ل در كودكانيتحص ةداري بر روي ادام مثبت و معني تأثيرده، شح يوني كه تصريرگرس

سـت؛ چراكـه درآمـد بـاالي     ين موضوع دور از انتظـار ن يا. داشته است ابتدايي پنجم ةيپا
  .ل كودكان دارديار مهمي در ادامه تحصيخانوارها نقش بس

ي خوب در نظـر گرفتـه نشـده    حكمرانفاكتورهاي  تأثيركه در آن  ،ون اوليدر رگرس
داري بر  اثر مثبت و معني ،ييدولت در آموزش ابتدا هاي هزينهشود كه  است، مشاهده مي

كـه  ( باسوادي بزرگساالنني و يشهرنش چنين هم. آموزان داشته است ل دانشيادامه تحص
ل يتحصـ  ةش شـانس ادامـ  يبا افـزا  ،)استهاي قبلي  هاي آموزشي در دوره استيس بيانگر



ان مقطع يآموزاني شده است كه تا پا ش درصد دانشيبراي كودكان خانواده، منجر به افزا
  . اند ل خود ادامه دادهيبه تحص ييابتدا

در  ،زيـ آموزشـي دولـت ن   هـاي  هزينـه اثر ضرب داخلي فساد و كه ون دوم، يدر رگرس
م و يشاخص فساد، چه بـه صـورت مسـتق    كه شود شده است، مشاهده مي حيمعادله تصر

ل يتحصـ  ةداري بر ادام مثبت و معني تأثير ،آموزشي هاي هزينهچه به صورت واكنشي با 
ك يـ (ك درصـدي شـاخص فسـاد    يـ ش يبا افـزا . داشته است ييآموزان مقطع ابتدا دانش

. ش داشته استيافزا درصد 06/0 ييل كودكان در مقطع ابتدايادامه تحص ،)درصد بهبود
  )مياثر مستق(

گذاري بر تأثير، با ييهاي اجرا ت فساد دستگاهيك درصد بهبودي در وضعي چنين هم 
ش ادامـه  يدرصـد افـزا   05/0 ،امـر آمـوزش   بـه افتـه  ياختصـاص   هاي هزينهروي كاركرد 

  ) ميمستقغير اثر( .خواهد داشتل تا مقطع پنجم را به همراه يتحص
چنـان   ني هـم يب جيدرآمد سرانه، نرخ باسوادي بزرگساالن و ضر ،ونين رگرسيدر ا

  . اند ر وابسته داشتهيداري بر روي متغ معني تأثير
وجـود   بـه ) ت بوروكراسـي يفيك(دوم حكمراني خوب  ةت مشابهي براي مشخصيوضع

ت يـ فين كيـي اري براي تعيبه عنوان معها  آن هر دو شاخصي كه از ،گريبه عبارت د دارد،
و (ك يـ ده است، اثـري مطـابق بـا انتظـارات تئور    شحكمراني كشورهاي مختلف استفاده 

ت يـ فيك درصـدي در ك يـ ش ياي كـه افـزا   به گونـه  اند، ر وابسته داشتهيبر متغ) دار معني
 ،آموزشـي  هـاي  هزينـه  ييش كـارا يدرصد و بـا افـزا   11/0به صورت مستقل  ،بوروكراسي

در . را به دنبال داشته است ييل دانش آموزان مقطع ابتدايش نرخ ادامه تحصيافزا ،16/0
داشتن عالمتي منطبق بـا   با وجودني ينرخ باسوادي بزرگساالن و شهرنش ،ونين رگرسيا

  )4جدول . (ستنديدرصد معني دار ن 5ك، در سطح يانتظارات تئور
دار بـودن اثـرات    توان گرفت، معني كلي كه با توجه به نتايج به دست آمده مي ةنتيج

بنـابراين  . در دو بخـش بهداشـت و آمـوزش اسـت    تعاملي متغيرهاي فساد و بوروكراسي 
، ي دولـت ها در عين ثابت ماندن هزينههاي حكمراني،  شاخص ةبا توسع كه رود انتظار مي
  .بدبهداشتي و آموزشي، بهبود يا هاي شاخص

   



  

  آموزشي دولت هاي هزينه ةن معادليج حاصل از تخمينتا  - 4 جدول
ل تا مقطعيتحصادامة:ر وابستهيمتغ

 ييپنجم ابتدا
  ون سوميرگرس  ون دوميرگرس ون اوليرگرس

 ۶۳/۰ درآمد سرانه
***)۲۰/۶( 

۱۳/۰  
***)۸۰/۲(  

۱۲/۰  
**)۳۵/۲(  

آموزشی دولت در مقطعهای هزينه
 ييابتدا

۰۳/۰ 
**)۱۰/۲( 

۰۱/۰  
)۱۰/۱(  

۰۶/۰  
**)۰۲/۲(  

 ۰۷/۰ نرخ باسوادی بزرگساالن
*)۷۸/۱( 

۰۰۱/۰  
***)۹۹/۲(  

۰۰۱/۰  
)۵۹/۱(  

 ۱۷/۰ نیيشهرنش
***)۲۲/۳( 

۰۲/۰ ‐  
)۴۲/۰‐(  

۰۲/۰  
)۸۶/۰(  

 ‐۰۵/۰ نیيب جيضر
)۴۸/۱‐( 

۰۹/۰ ‐  
**)۳۶/۲‐(  

۰۴/۰ ‐  
**)۶۴/۲‐(  

  ۰۶/۰ ‐ شاخص فساد
***)۰۰/۳(  

‐  

آموزشیهایهزينهشاخص فساد
 دولت

‐ ۰۵/۰  
***)۹۷/۶(  

‐  

  ۱۱/۰  ‐ ‐ ت بوروکراسیيفيک
**)۱۶/۲(  

هایهزينهت بوروکراسیيفيک
 بهداشتی دولت

‐ ‐  ۱۶/۰  
***)۲۵/۴(  

 P-valu( )۰۵۰/۰(۰۴/۱۱ )۰۱۵/۰(۲۷/۱۷ )۰۰۶/۰(۸۲/۱۹(هاسمنآمارة
  F )۰۰/۰(۸۹/۳ )۰۰/۰(۱۵/۴  )۰۰/۰(۵۸/۴آمارة
R2 ۸۵/۰ ۸۷/۰  ۸۹/۰  

  
نيز معنی داری را به ترتيب *** و ** ، *ی ها عالمت. هستند  آمارة ،اعداد داخل پارانتز( ی تحقيق ها يافته: منبع

 .دنده می درصد نشان ۱و  ۵، ۱۰در سطوح 
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و » حكمراني خـوب «، »هاي دولت هزينه«روابط ميان  تالش شد كهحاضر  مطالعةدر 
در كشورهاي منتخب اسـالمي مـورد بررسـي قـرار     » دادهاي بهداشتي و آموزشي برون«

ايـن كشـورها    ةهدف اصلي تحقيق، آزمون نقش حكمراني خوب در فراينـد توسـع  . گيرد

×

×

t



در بهبـود  ) فساد و بوروكراسي(متغيرهاي حكمراني خوب  تأثيربود، اين آزمون با بررسي 
  .دهاي دولت، انجام ش اركرد هزينهك

قابل غير د كه حكمراني خوب نقشكرتوان عنوان  مي ،ج به دست آمدهيبا توجه به نتا
 هـاي  هزينـه  ،گـر يبـه عبـارت د   ،دولـت دارد  هـاي  هزينـه گذاري تأثير افزايش انكاري در

 ،انـد  بهتري در فساد و بوروكراسـي داشـته   هاي شاخصكه  ييبهداشتي دولت در كشورها
كاهش فساد را يسال داشته است، ز 5ر ير كودكان زيي در كاهش مرگ و متر بيش تأثير

دولتـي در امـر    هـاي  هزينـه  كـاركرد ، يـي ت بوروكراسي در نهادهـاي اجرا يو بهبود وضع
و  صـادق اسـت  ز يـ آموزشـي ن  هـاي  هزينهج براي ين نتايا. را افزايش داده استبهداشت 

 ين و بوروكراسـ ييكـه از فسـاد پـا    ييآموزشـي دولـت در كشـورها    هـاي  هزينـه ش يافزا
رهـاي  يرهاي آموزشي داشته و متغيي بر متغتر بيشاري گذتأثيرتري برخوردارند،  مطلوب

بهداشـتي و   هـاي  هزينه گذاريتأثيرمشاهده شده در  هاي تفاوتمورد استفاده،  حكمراني
تـوان   مي ،ن موضوعيبا توجه به ا. دهد را به خوبي توضيح ميكشورهاي مختلف  آموزشي

در وجود فساد و بوروكراسي  ،دولت را هاي هزينهل به اهداف برخي از يل شكست در نيدل
  .دانست هاي مختلف حكومتي دستگاهكارآمد در غير ده ويچيپ

ق را يفروض تحق درستيتوان  مي ،ن معادالتيج به دست آمده از تخميبا توجه به نتا
 هـاي  هزينه تأثيرحكمراني خوب، بر  هاي شاخصبهبود  كه اين اوالً. مورد بررسي قرار داد
 هـاي  شـاخص ش ياً افـزا يثان .دخواهد افزو ،ل دانش آموزانيتحص ةآموزشي دولت در ادام

 هـاي  هزينـه گـذاري  تأثيردر  ،ت حكمرانـي در كشـورهاي مـورد بررسـي    يفيمربوط به ك
  .بهداشتي دولت نقش مثبت خواهد داشت

مـدت آموزشـي و بهداشـتي، بهبـود وضـعيت       بنابراين، در مسير نيل به اهـداف بلنـد  
بـا توجـه بـه    . هاي كشـورهاي در حـال توسـعه دانسـت     توان يكي از بايد حكمراني را مي

هاي دولت، اين انتظار وجـود   هاي حكمراني و هزينه دار بودن اثرات تعاملي شاخص معني
هاي دولت را افزايش داده و  گذاري هزينهتأثير خواهد داشت كه بهبود وضعيت حكمراني،

  .بهبود يابد ،هاي اين دو بخش بدون نياز به افزايش هزينه، شاخص
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