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 چکيده
 نآ تبع به و سالمت بر زیادي تأثیر تواندمی اقتصادي آزادي جمله از اجتماعی،  اقتصادي عوامل

 قتصاديا رشد به تولد بدو در زندگی به امید این، بر عالوه. بگذارند تولد بدو در زندگی به امید بر

 ندگیز به امید بر اقتصادي آزادي تاثیرگذاري بررسی پژوهش این از هدف. دارد بستگی نیز جامعه

 رویکرد از استفاده با 4111 -4102 زمانی دوره طی در( سالمت از شاخصی بعنوان) تولد بدو در

 توسعه حال در کشورهاي در النداستروم و کارلسون هاي مدل ترکیب و( GMM) پویا پانل

 و ثبتم رابطه بیانگر مدل تخمین جنتای. باشد می( اسالمی کنفرانس عضو کشورهاي از منتخبی)

 .است تولد بدو در زندگی به امید با اقتصادي رشد و اقتصادي آزادي بین دارمعنی

 ،(GMM) پویا پانل رویکرد تولد، بدو در زندگی به امید اقتصادي، رشد :يديکل واژگان

 .اقتصادي آزادي
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 2 زهرا احمدي ، 1 مهدي بصيرت

 .ایران اهواز، اسالمی، آزاد دانشگاه اهواز، واحد اقتصاد، گروه استادیار 0
 .دانش آموخته ارشد، گروه اقتصاد، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران 4

 

 نام نویسنده مسئول:
   مهدي بصيرت

 کشورهاي در زندگی به اميد بر اقتصادي آزادي اثر بررسی

 توسعه حال در
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 مقدمه
 یاست که افراد جامعه از سالمت کامل برخوردار بوده و از عمر طوالن نیا یانسان يتوسعه و  ياقتصاد يتوسعه  ياقتصاد، الزمه  اتیدر ادب

 یزندگ تیفیک يو ارتقا ییشکوفا يآن برا یو بخش جدانشدن داریتوسعه پا یاصل ياز محورها یکیرو، سالمت به عنوان  نیبهره مند شوند. از ا

شود. امروزه، با تغییر  یمحسوب م یو اجتماع ياقتصاد يزیدر برنامه ر یو اقدامهر حرکت  يسطح آن الزمه  يشده، حفظ و ارتقا تهشناخ

المت س يها دگاهیهاي مزمن و نیز از علل بالینی به علل روانی و اجتماعی، د يماریهاي عفونی به ب يماریها از ب يماریب یالگوي همه گیرشناخت

سالمت،  یؤثر بر سالمت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. عوامل اجتماع( مSDHکرده و نقش عوامل اجتماعی ) دایپ عیوس يچشم انداز

 يامدهایسالمت و پ تیبر وضع يریچشمگ ریاست که تأث ياقتصاد-یاجتماع تیو وضع یطیعوامل مح ،یوراثت، سبک زندگ لیاز قب یعوامل

 (. 0831دارد )مطلق و همکاران،  یزندگ تیفیاز آن از جمله ک یناش

بنگاه ها را بهترین راه تامین کارائی  هاي اقتصادي مسلط در فضاي نظریه پردازي سال هاي اخیر ، تعامل آزادانه افراد ونظریه با اینکه

کشمکش هاي فراوانی صورت می پذیرد، هنوز این امر که آیا توافقی جهانی در مورد  اقتصادي برمی شمارند و بر سر راه تفسیر از آزادي اقتصادي

 (.0833)رزمی و همکاران،  است یابی اقتصادي منوط به توجه به مفهوم آزادي اقتصادي است، وجود دارد یا خیر، مورد سوالکام اینکه

روشی است که با آن خودش را در کلیت جامعه  خابتآزادي اقتصادي در تعریف هارشبرگر، عبارتست از این که فرد در موقعیتی براي ان

واگذاري دارایی هاي  همچنین آزادي اقتصادي به معناي آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و 0(.4114هارشبرگر،ادغام کند. )

 شخصی که از طریق قانونی بدست آورده اند می باشد.

قیده ردازند. به عمصرف کاالها و خدمات بپ آزادي اقتصادي را معیاري می داند که بر طبق آن افراد آزادند به تولید، توزیع و بنیاد هریتیج

ا نبود الزام، فشار ی« نبود الزام، فشار یا محدودیت در انتخاب عمل » آنجایی که آزادي به عنوان طراحان شاخص آزادي اقتصادي بنیاد هریتیج از

نبود تحمیل یا  »صورت  توان آزادي اقتصادي را بهبا تولید، توزیع و مصرف کا الها و خدمات می باشد از این رو می محدودیت در انتخاب عمل

 (.4111، 4تعبیر کرد )جانسون« محدودیت بر تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات

 دستیابی به رشد اقتصادي و برخورداري از از طرف دیگر رشد اقتصادي نیز از بحث برانگیزترین مفاهیم اقتصادي بوده است و شوق براي

که کشورها براي دستیابی به آن بهاي سنگینی چون از دست دادن گوهر قیمتی عدالت و  ته استتنعمات مادي ناشی از آن تا آن حد فزونی یاف

مچنین هاین تحقیق بر آن است تا تاثیر یا عدم تاثیر آزادي اقتصادي بر رشد و  حتی بسیاري از عناصر اساسی فرهنگ بومی پرداخته اند. برابري و

  ید به زندگی در بدو تولد را مورد بررسی قرار دهد.تاثیر آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي را بر ام

  

 اقتصادي آزادي نظري مبانی -1
 با زاد،آ بازارهاي بود معتقد اقتصاد علم پدر اسمیت، آدام. کشورهاست اقتصاد یافتگیتوسعه ارزیابی در مهم اصول از یکی اقتصاد آزادي

 این .شد خواهند کشورها یافتگیتوسعه نهایت در و اقتصاد رشد و توسعه به منجر دولت، حداقلی حضور و خصوصی مالکیت حقوق از حفاظت

 .شودمی محسوب توسعه سمت به گامی اقتصاد، کردن آزادتر سمت به حرکت و است حاکم جهان اقتصاد بر هم هنوز اسمیت، تفکر

 این رد معتبر و باسابقه موسسات از یکی. مایندنمی کشورها اقتصاد آزادي شاخص گیرياندازه به اقدام دنیا در معتبري موسسات ساالنه

 در موثري نقش ها،آن تحلیل و اطالعات آوريجمع با و کرده آغاز را خود فعالیت 0718 سال از هریتج بنیاد. است هریتج بنیاد زمینه،

 .کندمی منتشر ساالنه صورت به نتاکنو 0771 سال از را اقتصاد آزادي شاخص بنیاد، این. است داشته کشورها عمومی هايگذاريسیاست

 بنیاد. است 063 رتبه کشور، 017 میان در اقتصاد، آزادي شاخص بنديرتبه در ایران اقتصادي آزادي ،4101 سال شده منتشر آمار طبق

 اب جامعه یک در. شدبا داشته نظارت داراییش و کار بر بتواند است انسانی هر اساسی حق که داردمی بیان اقتصادي آزادي تعریف در هریتج

 زهاجا باید دولت درواقع،. است آزادي این از محافظت و حمایت دولت، نقش. آزادند کامال گذاريسرمایه و مصرف تولید، کار، در افراد آزاد؛ اقتصاد

 .نکند ایجاد آزادي این براي محدودیتی و کرده حرکت آزادانه کاالها و سرمایه کار، نیروي دهد

 

 دهنده شاخص آزادي اقتصادتشکيل هايمتغير -1-1
، 011گانه از الزم به یادآوري است رتبه هر کشور در متغیرهاي دهمی شود  دهنده شاخص آزادي اقتصاد معرفیده متغیر تشکیلدر ادامه 

چه وضعیت نامطلوبی نزدیک شده و چنان 011امتیاز داده شده است. یعنی هرچه وضعیت کشوري در هر یک از این متغیرها بهتر باشد به عدد 

 (.4102)بنیاد هرتیج،  شود.داشته باشد به صفر نزدیک می

                                                           
1 Harshbarger, 

2. Johnson, 
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وکار در یک کشور. این عوامل عبارتند از وکار متغیري است متشکل از ده عامل مرتبط با نحوه کسبآزادي کسب: 8وکارآزادي کسب .0

تعداد روزي که براي شروع یک فعالیت  -4شرکت(. تعداد مراحل بوروکراتیک در شروع یک فعالیت اقتصادي )همچون تاسیس یک  -0

تعداد فرایندهاي  -2هاي اداري( هزینه شروع یک فعالیت اقتصادي. )هزینه -8شود. اقتصادي )براي مثال ثبت یک شرکت( صرف می

روکراتیک دریافت تعداد مراحل بو -6تعداد روزي که دریافت مجوز نیاز دارد.  -1دریافت یک مجوز براي شروع فعالیت اقتصادي. 

 -01هزینه انحالل فعالیت اقتصادي و  -7شود. زمانی که براي انحالل فعالیت اقتصادي صرف می -3هزینه دریافت مجوز.  -1مجوز. 

 (.4102)بنیاد هرتیج،  نرخ بازگشت سرمایه هنگام انحالل یک فعالیت اقتصادي.

شود. براي محاسبه این متغیر که بر واردات کاالهاي خارجی اعمال میهایی به میزان تعرفه است مربوط متغیر این:  2آزادي تجارت .4

 (.4102)بنیاد هرتیج، اي مد نظر است. اي و غیرتعرفهمیزان محدودیت تعرفه

د کنین شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد. مالیات ابزاري است که دولت براي تامین مخارج خود از آن استفاده میا:  1آزادي مالیاتی .8

شوند. این متغیر شامل سه عامل است: حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، ها از آن متاثر میهاي اقتصادي افراد و شرکتعالیتو ف

 (.4102)بنیاد هرتیج، (. GDPها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات )درصد از تولید ناخالص داخلیحداکثر نرخ مالیات بر بنگاه

اي و معیاري ( در بسیاري از مطالعات اقتصادي به عنوان یک متغیر واسطهGDP به نسبت درصد) دولت ارجمخ میزان:   6مخارج دولت .2

تر بودن دهنده بزرگ( نشانG/GDPشود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی )براي سنجش اندازه دولت استفاده می

 اندازه دولت است. 

 پولی آزادي شاخص. است زیاد تورم نرخ و هاقیمت در دولت کنترل و دخالت قتصادي،ا بازارهاي براي آفت دو:   1آزادي پولی .1

 نترلک میزان و گذشته سال سه تورم میانگین هاییفرمول از استفاده با شاخص این محاسبه براي. است متغیر دو این دربرگیرنده

 (.4102)بنیاد هرتیج، شود. ها محاسبه میولت بر قیمتد

پذیر باشد و ورود و خروج هاي قانونی و بوروکراتیک امکانآن با حداقل محدودیت در گذاريسرمایه که کشوري:  3ذاريگآزادي سرمایه .6

تواند امتیاز مناسبی براي این شاخص به خود پذیر باشد میالمللی بدون محدودیت و به آسانی امکانهاي بینها در عرصهسرمایه

 (.4102)بنیاد هرتیج، اختصاص دهد. 

 از اراعتب تامین نحوه تعیین در مالی موسسات آزادي میزان و بیمه و بانکداري بخش در دولتی کنترل و مالکیت: 7آزادي تامین مالی .1

 این به مربوط گزارش در. است 011 از 01 عدد شاخص این براي ایران امتیاز. است شاخص این براي امتیاز تعیین بر موثر عوامل

هاي دولت در هاي خصوصی براي تعیین نرخ سود اشاره شده و دخالتهاي دولت حتی در مدیریت بانکدخالت و هاکنترل به شاخص

 این بخش را از عوامل کاهش این امتیاز دانسته است. 

 شاخص این براي 011 از 01 امتیاز داراي ایران. دارد وسیعی دامنه حقوقی و حقیقی اشخاص مالکیت حق از حمایت: 01ق مالکیتحقو .3

 نقض ا،افزارهنرم از رایگان و وسیع استفاده الخصوصعلی و رایتکپی قانون. کنندمی حمایت فکري هايمالکیت از کمی وانینق. است

)بنیاد هرتیج،  هاي تجاري و حق مولف از عوامل مرتبط با کاهش امتیاز ایران در شاخص است.هاي صنعتی و نشاناي طراحیهمالکیت

4102.) 

 الملل و نیب تیشفاف یسازمان جهان شدهنییتع يارهایمع لهیوسبه شود،یشاخص که هرساله منتشر م نیا:  .00آزادي از فساد مالی .7

 (.4102د. )بنیاد هرتیج، شویمحاسبه م( Universität Passauدانشگاه پاساو در آلمان )

انگین ارزش افزوده هر کارگر، میزان براي محاسبه این شاخص از متغیرهایی همچون نسبت حداقل دستمزد به می:  04آزادي نیروي کار .01

ج، )بنیاد هرتی شودمناسب بودن ساعات کار، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت استفاده مینا

4102.) 
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 تحقيق پيشينه -2

 خارجی مطالعات -2-1
اثر مثبت دارد که رشد اقتصادي منجر  یو سالمت یبه زندگ دیام بر روي یزمان PGD شیکردند که افزا شنهادیپ(، 0778) 08نویراوال آناند

که رشد اقتصادي منجر به  یاست هنگام قو یتر رتریبراي کشورهاي فق یعموم یو سالمت GDP شیافزا نیرابطه ب ن،یبنابرا به کاهش فقر شود.

 شود ریرفتن فقر در کشورهاي فق نیاز ب

 رتریتر از کشورهاي فق فیدر کشورهاي ثروتمندتر، ضع یزندگ به دیو ام یبر سالمت ین داد که اثر هر دالر اضافنشا(، 4118) 02دیتون

 .است

ذکر کرده اند: آزادي  نیکننده آزادي اقتصادي را چن عامل مشخص کشور جهان 011در مطالعه اي براي (، 4111) 01و همکاران نیک

 ییرها ت،ی، حقوق مالک06 یمال نیتأم آزادي گذاري، هیآزادي سرما ،یدولت، آزادي پول دوبندیآزادي از ق ،یلآزادي ما تجارت، وکار، آزادي کسب

 نیاند. باالتر کرده آزادي اقتصادي را محاسبه یبیبرآورد شاخص هاي دهگانه باال، شاخص ترک بیترک روي کار. سپس، ازی، آزادي ن 01از فساد

 .سطح از آزادي اقتصادي است نیباالتر ست، که نشان دهندها 011ن شاخص یا قابل اکتساب زانیم

رابطه بین مخارج خدمات بهداشتی و  به بررسی اثرات آستانه اي« GDPمخارج بهداشتی و » در مقاله اي با عنوان، (4117) 03چکارون

د که بین درآمد ملّی نژوهش نشان می دهدر این پ آن ها پرداخته است.  0711-4118 در طول سال هاي OECD کشور عضو 01درآمد ملّی 

مدي کشش درآ کشورها رابطه غیرخطی وجود دارد. بر خالف نتایج بسیاري از مطالعه هاي دیگر در این زمینه، میانگین و مخارج بهداشتی در این

فزایشی داشته و به سمت یک میل پیدا این مقدار روندي ا در این گروه از کشورها در طول دوره فوق کمتر از یک بوده که البته با گذشت زمان

 کاالي عنوان یک که خدمات بهداشتی در این قبیل از کشورها بر خالف بسیاري از کشورهاي دیگر به کرده است. به عبارت دیگر می توان گفت

 ند.ک ي به کشور دیگر تغییر میو از کشور ضروري )و نه کاالي لوکس( به حساب می آید. رابطه بین درآمد ملّی و مخارج بهداشتی در طول زمان

ناخالص  دیتول نیرابطه ب یبه بررس شانیپرداختند. در واقع، ا یزندگ به دیو ام یاثر ثروت بر سالمت یبه بررس(، 4101) 07و همکاران گزبی

تا 0761 و براي سال هاي نیالت کايیامر کشورهاي مبتال به سل در مارانیکودکان و ب ریوم مرگ زانیم زیهمه افراد و ن یزندگ به دیو ام یداخل

 ریبه شدت تحت تأث رابطه نیاثر مثبت و قابل مالحظه اي بر سالمت افراد دارد. قدرت ا GDP شیکه افزا نشان داد جیپرداختند. نتا 4111

 مرگ زانیو م یبه زندگ دیر امب یکم اریاثر بس GDP شیاست، افزا شیحال افزا در زیکه نابرابري ن یسطوح فقر و نابرابري بود. زمان راتییتغ

 یم ریوم مر گ زانیو کاهش م یبه زندگ دیام شیافزا رشد اقتصادي منجر به شیافزا ابند،ی یکه فقر و نابرابري کاهش م یدارد. اما، زمان ریوم

 شود.

را با استفاده از آمار توصیفی،  1174-0711(، به گونه اي مشابه، رابطه بین هزینه سالمت و رشد اقتصادي نیجریه از سال 4100) 41دودا

( را بررسی نمود. نویسنده این مطالعه نشان می دهد که هزینه سالمت مثبت و از ECMتکنیک هم انباشتگی جوهانسون و مدل تصحیح خطا )

خطا از نظر آماري معنی  نظر آماري معنی دار است، اما ضریب تأخیرهاي دوم و سوم منفی، و از نظر آماري معنی دار است. نتایج مدل تصحیح

 است، انتظار یک عالمت منفی را دارد.درصد  21که نشان می دهد سرعت تعدیل درصد،  21دار است و با ضریب همبستگی 

بین مخارج بهداشتی علی به بررسی رابطه  ي(و رشد اقتصاد یبهداشت يمراقبت ها يها نهیهز»در مقاله اي با عنوان (، 4100) 40ونگ

 نهیهزبر اساس نتایج یک رابطه یک طرفه بین پرداخته است.  0736-4111در طول سال هاي  کشور 80در  عمومی بر رشد اقتصاديشخصی و 

ی منجر به افزایش رشد اقتصادي مخارج بهداشتی عمومي وجود دارد. و همچنین افزایش هزینه هاي و رشد اقتصاد یبهداشت يمراقبت ها يها

 خواهد شد.

 رومانی کشور اقتصادي رشد بر مثبتی تأثیر صورت توأمان به آموزش و بهداشت و تنهایی به آموزش که داد نشان نیز (،1044) 44نیگو

 دارد.
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اند. طبق فرضیه نابرابري درآمدي، نابرابري درآمدي و سالمتی ( به بررسی تاثیر نابرابري درآمد بر سالمت پرداخته4101) 48ژسپر و ولک

اند. متغیر مورد پرداخته 0730-4102س دارند.در این مطالعه به بررسی نابرابري درآمدي براي کشورهاي اروپایی براي دوره زمانی رابطه معکو

باشد. نتایج حاکی از آن است که در افراد بالغ نابرابري درآمدي و سالمت یک رابطه معکوس سالگی(می 06هاي بلوغ افراد )تقریبا استفاده سال

 دارند.

است. این مطالعه یک تحلیل  ها روي سالمت پرداختهاي به تجزیه و تحلیل نابرابري درآمد، فقر و اثرات آن( در مطالعه4101)42رامبوتی

استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه معکوس  4101باشد و از متغیرهاي نابرابري درآمد، فقر و امید به زندگی براي سال کلی می

 باشد.ان نابرابري درآمد و وضعیت سالمت میمی
 

 داخلی مطالعات -2-2
کشور توسعه یافته، به بررسی اثرات  88هاي  سولو و داده (، در مطالعه خود با استفاده از الگوي گسترش یافته0838) مجتهد و جوادي پور

 دو متغییر دو طرفه است. اند که رابطه بین این دهاند و به این نتیجه رسی اقتصادي پرداخته مخارج بهداشتی بر رشد

 از اثر یحاک ج،یسرانه و رشد اقتصادي پرداختند، نتا درآمد آزادي اقتصادي بر ریتأث ی( در مقاله اي به بررس0831و همکاران ) یسامت

 .درآمد سرانه و رشد اقتصادي کل نمونه است سطح مثبت آزادي اقتصادي بر

مثبت و معنادار بر رشد  ريیآزادي اقتصادي تأث شاخص مربوط به ریاند که متغ دهیرس جهینت نیبه ا زی( ن0836) یت اوغلنادري و شرب

 .اقتصادي ارائه کرده است

با « 0838 -0831طی دوره  ن ایرا اقتصادي  اثر مخارج بهداشتی بر رشد»در مطالعه خود تحت عنوان  (،0831هادیان و همکاران )

 داري بر رشد اقتصادي داشته است.اکه مخارج بهداشتی اثر مثبت و معن ده از الگوي سولو، به این نتیجه رسیدنداستفا

 بیکاري، موازنه تورم، اثر بررسی به« ایران در سالمت با کالن اقتصادي متغیرهاي رابطه» انعنو با هشیوپژ در (0833) همکاران و احمدي

تحقیق،  این طبق. اند پرداخته ایران در تولد بدو در زندگی به امید با شاخص دولتی مخارج و المتس مخارج جینی، ضریب پرداخت ها، ي

 دولتی مخارج و سالمت مخارج متغیرهاي و دارند سالمت بر و معنادار منفی اثر جینی ضریب و پرداخت ها ي موازنه بیکاري، تورم، متغیرهاي

 دارند سالمت بخش بر معنادار و اثر مثبت

( در تحقیقی به بررسی اثر توزیع نابرابر درآمد بر وضعیت سالمت در منتخبی از کشورهاي عضو سازمان 0871زاده و همکاران )عماد

است. متغیرها شامل  4111تا  0731هاي کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی براي سال 03اند. جامعه پژوهش شامل کنفرانس اسالمی پرداخته

هاي این تحقیق با در نظر گرفتن امید به زندگی باشند. طبق نتایج حاصل از یافتهانداز و سطح آموزش میرابري درآمد، سطح پسسطح درآمد، ناب

کشور )با ثابت در نظر گرفتن درآمد سرانه( اثر معکوس بر وضعیت سالمت دارد. همچنین با در  6به عنوان شاخص سالمت، نابرابري درآمد در 

درآمد، پس انداز و آموزش به عنوان متغیرهاي کنترل، مشاهده شد که آموزش و درآمد اثر مثبت و معنی داري بر سالمت نظر گرفتن سطوح 

 دارند.

دهد که  ینشان م ج،یپرداخته اند. نتا یتوسعه انسان به یابیمفهوم آزادي و نقش آن در دست یبه بررس(، 0837) و همکاران جعفرزاده

 یزندگ به دیام ر،ی)مرگ وم یمشکالت اجتماع نی( و همچنیلرزه، قحط نیزم ل،یچون )س یعیطب ايین را در مقابل بالتواند انسا یآزادي م

 ن،یبسط امکان انتخاب حفظ کند . همچن لهیو...( به وس نییپا درآمد نامناسب، درآمد سرانه عیسوادي( و مشکالت اقتصادي )توز یو ب نییپا

 .شود یم یرفاه اجتماع دنیمنجر به حداکثر رس یو اجتماع یاسیو آزادي هاي س تربه درآمد عیتوز قیآزادي از طر

 )مطالعه کشورهاي منتخب ، شامل یزندگ به دیاثر آزادي اقتصادي بر ام یبررس »تحت عنوان  يا در مقاله(، 0870فطرس و همکاران )

اي داده ه با استفاده از روش ی به زندگ دیام رشد اقتصادي و بر اقتصاديآزادي اثرگذاري  یچگونگبه  ،«ی(قیداده هاي تلف کردیبا رو ران،یا

اقتصادي بر رشد اقتصادي  آزادي دارااثر مثبت و معن انگریب ،آنها جینتا. دنپرداز یم( 4111-4101ی طی دوره زمانی )قیداد هاي تلف زیو ن ییتابلو

 شتریب اقتصادي آزادي ن،یاست . بنابرا یبه زندگ دیشاخص آزادي اقتصادي بر امو کل  اقتصادي دار رشد ااثر مثبت و معن زیدر مدل اول، و ن

 منتخب را افزایش دهد. را در کشورهاي یبه زندگ دیام واند تیم

 «مقایسه میزان تاثیر سالمت بر رشد اقتصادي ایران و کشورهاي حوزه سند چشم انداز»(، مطالعه اي را با عنوان 0874قریشی و همکاران )

زندگی و نرخ مرگ و میر نوزادان  مخارج سالمت، امید بهاز جمله در این مقاله، رابطه میان برخی از شاخص هاي وضعیت سالمت انجام داده اند. 

از ها آن در این راستا  .داده اندمورد مطالعه قرار  4101تا  0771چشم انداز در دوره  راي کشورهاي حوزه سندب 41تولید ناخالص داخلی واقعی با
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 اصالح رشد اقتصادي و از آزمون هاي ریشه واحد پنل، پنل هم جمعی وتخمین زننده حداقل مربعات کامالً سالمت و یک الگوي اقتصاد سنجی

بین امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی آن ها بیانگر آن است که ب . یافته هاکرده اند راي روابط بلند هم جمعی استفادهب( FMOLSشده )

نرخ مرگ و همچنین بین وجود دارد. ي یک رابطه بلند مدت مثبت و معنا دار و تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین مخارج سالمت قعیوا

 ي  وجود دارد.نیز رابطه منفی و معنادار میر نوزادان و تولید ناخالص داخلی واقعی

بت و مث ریتأث یعموم یگسترده نشان دادند که مخارج بهداشت يبا وقفه ها حیخودتوض يبا استفاده از الگو زی(، ن0874و همکاران ) يتار

 بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب در حال توسعه دارد. یمنف ریتأث یخصوص یمخارج بهداشت

تا  0771اي (، به بررسی سرمایه اجتماعی، سرمایه سالمت و رشد اقتصادي در کشورهاي خاورمیانه در سال ه0874حیدري و همکاران )

سرمایه پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها  2SLS (EGLS)و  LS (EGLS)با استفاده از داده هاي پانل و روش هاي  4101

 ثسالمت و سرمایه اجتماعی بر روي رشد اقتصادي موثر است بلکه ارتباط متقابل آنها، با توجه به این که از یک طرف، سرمایه اجتماعی باع

تقویب شاخص هاي سالمت روحی و جسمی افراد جامعه می شود، و از سوي دیگر، سالمت افراد جامعه در بهبود شاخص هاي اجتماعی موثر 

 است، بر روي رشد و توسعه اقتصادي کشورها اثر مضاعفی دارد.
 

 تحقيق روش -3
 ها داده تحليل و تجزیه روش -3-1

 بررسی شامل تحقیق هاي آزمون پیش. گردید استفاده( GMM) پویا پانل روش به رگرسیونی مدل از پژوهش هاي فرضیه بررسی جهت

 گرفت صورت پسران آزمون طریق از متغیرها پایایی. گردید انجام رگرسیونی مدل هاي آزمون پیش و همجمعی آزمون آماري، متغیرهاي پایایی

 آزمون به کاذب رگرسیون نبود از اطمینان جهت بنابراین است بوده متغیرها برخی اییناپای و متغیرها از برخی پایایی بر مبنی حاصل نتایج و

 ودندب مساعد لیمر اف آزمون شامل رگرسیونی مدل هاي آزمون پیش. است بوده کاذب رگرسیون فقدان ار حاکی نتایج که گردید اقدام پدرونی

 صفر فرضیه همچنین. گردید برآورد( GMM) پویا پانل روش به رگرسیونی مدل انتها در و نمودند بیان دیتا پانل روش از استفاده براي را شرایط

 در خطا جمالت آن در که سریالی همبستگی آزمون صفر فرضیه و( نیستند همبسته پسماندها با شده استفاده ابزاري متغیّرهاي) سارگان آزمون

 ناسبم مدل این در شده استفاده ابزاري متغیّرهاي که گفت توانمی رو این از و کرد رد تواننمی دهد، می نشان را دوم مرتبه تفاضلی رگرسیون

 .هستند
 

 تصریح مدل -3-2
به  دینظر گرفته شده است که در آن ام در پژوهش نیا دری مدل دوم زین یبه زندگ دیاثر کل شاخص آزادي اقتصادي بر ام یبراي بررس

 مدل عبارت است از: نیي و رشد اقتصادي است. ااقتصاد آزادي از کل شاخص یتابع ،یزندگ

(2-4                        )     tiε + ti EFWB3 +ti Y4B -1+ ti ELB0+B1=tiEL 

 .بعد مقطعی را نشان می دهد t نشان دهنده بعد زمان و t است که panel  هايمعادله فوق یک مدل داده 

:LE کشور ی در بدو تولدبه زندگ دیام t  سال درi  .متوسط دهدیاست که نشان م يشاخص آمار کیدر بدو تولد  یبه زندگ دیاماست 

(. 0810داشته باشد )آصف زاده،  اتیتوقع ح تواندیاز آن جامعه چند سال م يهر عضو گریبه عبارت د ایجامعه چقدر است و  کیطول عمر در 

 شده است. يگردآور www.worldbank.orgبه آدرس  یبانک جهان تیاز وب سا ریمتغ نیا يداده ها

0-tiLE: هاي این متغیر از وب سایت بانک جهانی به آدرباشد. داده وابسته )وقفه امید به زندگی در بدو تولد( می متغیر وقفه  

www.worldbank.org .گردآوري شده است 

tiY :هاي این داده گیریم. به عنوان شاخص رشد بهره می46نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانهز شاخص رشد می باشد که در اینجا ا

 گردآوري شده است. www.worldbank.org  متغیر از وب سایت بانک جهانی به آدرس

EFWآزادي اقتصادي است. : شاخص 

 tiε :.جمله خطا می باشد 
  

 مدل برآورد و تخمين جهت گرفته صورت هاي نآزمو -4
 آزمون هاي انجام از بعد مدل، نیاز مورد هاي و داده اطالعات آوري جمع با تحقیق از قسمت این در اقتصادسنجی، مدل تصریح از بعد

 خواهیم پرداخت آن برآورد و تخمین به ، الزم
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 متغيرها ایستایی براي پانل واحد ریشه آزمون -4-1
گردد. با توجه به در سطح پنج درصد تعیین می Probداري بر اساس و از طریق معنی 7افزار ایویوز پایایی از طریق نرم آزمونبررسی 

محاسبه شده کمتر از پنج درصد باشد،  P-Valueي واحد براي هر متغیر است، چنانچه ي وجود ریشهدهندهآزمون نشان H0ي اینکه فرضیه

و  ن،یبر اساس آزمون ل( نشان داده شده است. 0) جدولشود. نتایج آزمون مانایی متغیرها در احد براي آن متغیر رد میي وجود ریشه وفرضیه

 هستند.  ستایدر سطح و روند ا رهای( همه متغLLو چاو ) نیلو
 

 نتایج آزمون ایستایی متغيرها به روش لوین و لين و چاو )سطح و روند((: 1جدول )
 

 ییستاینا اایستایی یا  احتمال زمونآ يآماره متغیر

 ایستا Y 6131300- 111/1 رشد اقتصادي

 ایستا EFW 4710103- 111/1 آزادي اقتصادي

 ایستا LE 8123306- 111/1 امید به زندگی در بد تولد

 

 )آزمون برابري عرض از مبداءها( چاو آزمون -4-2
شود. براي آزمون چاو، ابتدا مدل بودن مدل انتخاب می Panelیا  Pool)چاو( نوع  تشخیصی براي برآورد مدل ابتدا با استفاده از آزمون

هاي تلفیقی در مدل مورد لیمر فرضیه صفر مبتنی بر داده Fاثر ثابت زمانی تخمین زده شده است. سپس آزمون چاو را انجام داده بر اساس آماره 

 .استآمده  (4)جدول و  00-2جدول در مدل مطالعه رد خواهد شد. نتایج آزمون 
 

 تلفيقی یا ترکيبی هايداده الگوي تشخيص براي چاو آزمون (2) جدول
 

Prob Statistics نتیجه آماره 

111111 4171177336 Cross - section F 
 1H رد

111111 2111721111 Cross – section Chi square 
 محقق محاسبات منبع:           

 

 .است تلفیقی هاي داده برابر در تابلویی هاي¬داده تایید یانگرب (4) جدول نتایج
 

 مدل برآورد و تخمين -4-3
 شود. می برآورد GMM رویکرد از استفاده با نظر مورد الگوي شد بیان آنچه به توجه با

 

 (: نتایج مدل ) متغير وابسته: آزادي اقتصادي(3جدول )
  

Z متغیر ضریب احتمال 

 LE t-1 در دوره قبل در بد تولد یبه زندگ دیام 3137673/1 031171   11111

 Y رشد اقتصادي 1024176/1 88/08   11111

 EFW آزادي اقتصادي 1426611/1 74/6   11111
 Constant عرض از مبداء 102143/1 17/7   11111

 GMMروش  هاي آماريآزمون آماره احتمال

111/0 11/81 Sargan Test 

111/1 86/2- Arellano-Bond Test for AR(1) 

00/1 13/0- Arellano-Bond Test for AR(2) 

111/1 36/20266 Wald Test 

 منبع: نتایج تحقيق 
 

دهد فرضیه صفر آزمون سارگان )متغیّرهاي ابزاري ( نشان می4طور که جدول )است. همان آمده( 4) جدول در برآوردي مدل تخمین نتایج

توان گفت که متغیّرهاي ابزاري استفاده شده در این مدل مناسب توان رد کرد و از این رو میاده شده با پسماندها همبسته نیستند( را نمیاستف
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غیرهاي با متجمالت خطا در رگرسیون تفاضلی مرتبه دوم را عدم همبستگی همچنین فرضیه صفر آزمون همبستگی سریالی که در آن هستند. 

 .کرد رد تواننمی رادهند نشان میا ابزاري ر
 

 تفسير نتایج
 آموزش شتر،یاقتصادي ب قدرت کهیی آنجا است. از داریدر بدو تولد مثبت و معن یبه زندگ دی( بر امEFW) آزادي اقتصادي ریمتغ ریتاث

 یدگبه زن دیام زانیبر م رگذاریاز عوامل مهم و تأث یکی توان یکند، عامل اقتصادي را م یم فراهم بهتري را براي افراد یدرمان یو خدمات بهداشت

اي خارج، یبا دن مبادله پول و تورم، آزاد ي ت،یاز اندازه دولت، امن یموزون نیانگیدانست. آزادي اقتصادي شامل م یجوامع کنونبدو تولد در 

به  دیبر ام اقتصادي موارد اثر آزادي نیبحث بر روي ا قیبخش از طر نیوکار است. در ا بکس روي کار ویضوابط و مقررات در بخش اعتبارات، ن

 در بدو تولد مورد بررسی قرار می گیرد. یزندگ

در  رگذاريیهاي خود را در جهت تأثاستیها سدولت شتریبازار است. ب نیهاي بارز بخش سالمت، دخالت گسترده دولت در ا یژگیو از

صاد خودکار اقت ییستایا آن بر نرخ بهره و در سطح کالن ریو تأث یپول استیها شامل س یو خط مشها استیس نیکنند. ایمدت اعمال مکوتاه

 هم ها با اهداف مورد نظراستین سیگذارند. هرگاه ا یاقتصادي برجاي م تیتثب در اديیمدت اثرات زدر مقاصد کوتاه زین یمال استیباشد. س یم

 گذارند یم یمنف ریآنان تأث یبه زندگ دیافراد و ام سالمت درآمد افراد جامعه دارند و به تبع آن بربر  ینداشته باشند، اثرات قابل توجه یخوان

در جهت کاهش  یتوانند ابزار مهم یمی مشارکت بخش خصوص زانیم شیو افزا ییهاي تمرکززدا استیاتخاذ س(. 0833، احمدي و همکاران)

 مانزی سان رفاه، سالمت و ط نیبهتر درآمدها محسوب شوند و بد عیو توز ریفراگ یسطح ها درآن ريیها و به کارگ ییشناخت توانا کاري،یب

 . دیآ افراد بگذارند یبه زندگ دیاثري مثبت بر ام

 نیاز مهم تر دئولوژي،یو نوع ا یاقتصادي، اجتماع توسعه و شهروندان صر ف نظر از سطح یاسیهاي سآن براي تمام نظام زانیو م تیامن

مطرح  مردم یاساس حقوق از یکیبه عنوان  تیآرمان و واقع کیبه مثابه  تی. مقوله امندیآ یبه شمار م اقتصادي مسائل آزادي نیتر تیاولوو با 

که از برنامه توسعه سازمان ملل  است. یاجزاي مختلف نظام اجتماع نیسازگاري ب ها، تعاون واي از تعاملمجموعه ندیبرآ تینها است و در

 رییمردم تغ تیتر بر امن ندهیفزا دیبه سمت تأک دیبا ،یمل تیامن انحصاري بر دیاز تأک تیموضوع بوده معتقد است که مفهوم امن نیا نشگامایپ

ند. با کشف و ک دایپ رییتغ ستیز طیکار و مح تیو امن یتوسعه انسان قیاز طر تیبه سمت امن حاتیتسل لهیوس به تیاز امن ،یعنیکند.  دایپ

 ورد بامقررات و برخ حیصح انیمجر ریو تقد قیتشو ،یو قانون یبر اصول علم یمبتن هايییو بازجو قاتیتحق قات،یئم و اجراي تحقجرا بیتعق

و ...(، به منظور استقرار عدالت و  ییحقوق قضا ت،یمالک حقوق ،یاقتصادي  اجتماع ،یاسیس ،یحقوق )اعم از مدن هیو بهره مندي از کل متخلفان،

کاهش فقر و  زیدر کشور و ن درآمد عادالنه عیهاي درآمدي و توزو اقتصادي، کاهش فاصله دهک یهاي اجتماع نابرابري کاهش ،یعثبات اجتما

 ای ییبرنامه هاي جامع فقرزدا ،یهاي پرداخت ارانهیو  یاجتماع نیو هدفمند منابع تأم کارآمد صیتخص قیو توانمندسازي فقرا، از طر تیمحروم

 .ابدی یم شیگونه طول عمر افزا نیشده و ا هیته یعدالت اجتماع

دارد. براي مقابله  تیحکا یسبت به ارزش پول ملاعتمادي مردم نهاي روانی تورم از بیاي که با تورم شدید روبه روست، هزینهدر جامعه

 کوشش ها براساس مهارت ودارند که درآمد آن خود را حفظ کنند و اعتقاد دیقدرت خر شتر،یب کار که با تالش و کنندیم یبا تورم مردم سع

آنها کاهش  یکه درآمد واقع کنندیمشاهده م وسانهیمأ ، باز همندینما یدرآمد خود م یآنها اقدام به خرج اضاف کهی رود. اما هنگام یآنها باال م

کار آنها را هدر  است که تورم حاصل تیذهن نیاز ا یناش ،یخاطر روان تیعدم احساس رضا نی. اکنندینم خاطر تیاست و احساس رضا افتهی

محاسبات  دیدر جامعه است. تورم شد یفیو بالتکل ینانینااطم حالت  جادیتورم، ا یهاي روانهنیاز هز گرید یک(. ی0733، 41)درایفل دهد یم

اراي را که د یخصوص رم، کارگزارانها و بروز تودولت ماتیدر تصم ینیب شیپ رقابلیصورت که نوسانات غ نیبد کند. یاقتصادي را مختل م

سالمت  شود ویکارگزاران در جامعه م ینانیسازد و سبب نااطم یم یسردرگم در برابر دولت دچار میهستند نسبت به اتخاذ تصم یاطالعات ناقص

 43(0776بازو، -) گوداردو و لپز دهدیرا کاهش م یزندگ به دیو ام

و  ودریم به سرعت باال رهیو غ ادیاعت ،یو اخالق یسرقت، بزهکاري جوانان، فساد مال زانیم کاري،یب با همراه  دیشد یتورم طیمح کی در

 یانرو مارانیبه ب لیتبد تیکه درنها یمارانیب نیبه چن اديیزو در نتیجه هزینه درمانی  شودیم جادیبراي جامعه ا اديیز یمشکالت اجتماع

آن مؤثر است، باعث  رینظا اقتصادي و ییکارآدولت و درآمد و عدم ۀازآنجاکه تورم بر بودج(. 0832)کریمی،  افتی خواهند شد ، اختصاص خواهد

 تقاضا براي درمان کاهش جه،یدارد. در نت ریتأث زینکننده رفتار مصرف بر و شود.میها  تیدر بهداشت و درمان و رکود فعال یکمبود منابع مال

ت خدما یاثربخش جهیدر نت کاهند؛یخدمات خود م تیفیبودن دستمزدها از ک یلت وجود تورم و ناکافبه ع زیخدمات ن ارائه دهندگانیابد. می

 یافراد را در طول زمان کاهش م دیها قدرت خرتمیق شیافزا ن،یبر ا عالوه(. 0832)کریمی، شود  یکاسته م یهاي پزشکمراقبت یها و حتآن

                                                           
27 Drifil 
28 Quadrado & Lopez-Bazo 
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دارند که درصدي از  ازیبه عنوان مثال، افراد نشود. می افراد یمال تیریمشکالت در مد جادیا انداز در جامعه وباعث کاهش پس خود، نیدهد، ا

کاهش  مقدار نیا د،یتورم و کاهش قدرت خر شیگذاري کنند، با افزا هیسرما ایانداز و پس یبازنشستگ درآمد خود را جهت استفاده در دوران

، مسکن مناسب هیتغذ ،یدرمان  یمثالً با کاهش استفاده از خدمات بهداشت) ف کمتري وجود داردامکان تقاضا و مصر یو در دوران بازنشستگ افتهی

 47(4101)میشد، است رگذاریتأث یبه زندگ دیبه نوبه خود بر ام که (و ...

 رفاه طحس ه رشد اقتصادي،دلیل این امر آن است کاست.  داریمثبت و معن امید به زندگی در بدو تولد( بر Y) رشد اقتصادي ریمتغتاثیر 

کند و از این طریق منجر به افزایش  فراهم فرزندان براي بهتري غذایی و بهداشتی که امکانات دهدمی امکان خانواده ها به و برده باالتر جامعه را

 .اردد ( سازگاري0874همایی راد و همکاران ) هاي یافته با فرضیه این امید به زندگی در بدو تولد  شود. نتایج

 

 نتيجه گيري -5
 که است فراوانی مزایاي و منافع به ابیدست نیز امر این دلیل و کندمی دنبال را آن اقتصادي هر که است اهدافی جمله از اقتصادي رشد

 یراتتغی و بود هسرمای عامل رشد، الگوهاي در اقتصادي رشد بر تأثیرگذار عامل و مفهوم نخستین تاریخی، نظر از. یابدمی تحقق رشد روند در

 انتظار بود، بیشتر ريکشو در فیزیکی سرمایه تراکم چه هر که ايگونه به شد،می تبیین فیزیکی سرمایه انباشت تغییرات با اقتصادي رشد یا تولید

 در یا زمان طول در کشورها اقتصادي رشد زمینه در مختلف مطالعات و پیشرفته کشورهاي تجربه اما. یابد افزایش هم آن اقتصادي رشد رفتمی

-مین دست به دقیق نتایج کار، نیروي و سرمایه مانند مرسوم عوامل طریق از فقط اقتصادي رشد نرخ توضیح که دهد می نشان کشورها میان

 .دهد

 زمانی دوره طی در( سالمت از شاخصی بعنوان) تولد بدو در زندگی به امید بر اقتصادي آزادي تاثیرگذاري بررسی به پژوهش این در

 از منتخبی) توسعه حال در کشورهاي در النداستروم و کارلسون هاي مدل ترکیب و (GMM) پویا پانل رویکرد از استفاده با 4111 -4102

 زندگی به دامی با اقتصادي رشد و اقتصادي آزادي بین دارمعنی و مثبت رابطه بیانگر تخمین نتایج. باشد می( اسالمی کنفرانس عضو کشورهاي

 .است تولد بدو در
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