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 چکیده:

باشد. عوامل گیری سطح رفاه میشاخص توسعه انسانی، ابزاری مورد قبول عموم برای اندازه

رو در پژوهش باشد. از اینانسانی موثرند. یکی از این عوامل، فساد میمتعددی بر شاخص توسعه

ایران و در شاخص توسعه انسانی حاضر، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تاثیر فساد بر 

برآورد مدل نشان  جینتامطالعه شده است.  2004-2017کشورهای منتخب منطقه در بازه زمانی 

رد. دا یتوسعه انسانبر  یمنف ریشاخص ادراك فساد تاث ،درصد 5 یکه در سطح معنادار دهدیم

 ریتاث ی نیزنیباشد. باال بودن نرخ شهرنشیمثبت م زین یبر توسعه انسان یاقتصاد یآزاد ریاثت

باشد. یم یمنف یبر توسعه انسان یکارینرخ ب ریتاثرد. همچنین دا یمثبت بر سطح توسعه انسان

 .باشندیمثبت م زین یبر توسعه انسان یو نرخ دستمزد واقعی دموکراس یشاخصها ریتاث
 

 .JEL: C24 ,D73 ,O15طبقه بندی 

  فساد، توسعه انسانی، رگرسیون کوانتایل، ایران.  ها:کلید واژه
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 مقدمه. 1

رانه سدرآمد  با رشد باالیتوسعه اقتصادی  این بود که فرض بر، 1990سال قبل از  تا

 به منزلهسرانه  تولید ناخالص داخلیباالی  همچنین وجود سطحشود و یری میگاندازه

، 1)آناند و راوالیون شدتلقی می افراد جامعه سطح استاندارد زندگی برای همه شافزای

توسط  3، شاخص توسعه انسانی1990سرانجام در سال (. 1993، 2دیوید -و بن 1993

آمده است که هدف  1990سال  5گزارش توسعه انسانیدر ارائه گردید.  4محبوب الحق

است که افراد جامعه بتوانند از یک زندگی طوالنی، توام با سالمتی  توسعه، خلق محیطی 

های توسعه گزارش)عبارتی هدف اصلی توسعه بایستی رفاه بشر باشد مند باشند و بهبهره

های فردی سازی انتخاب(. وی توسعه انسانی را پروسه و فرایند گسترده1990، 6انسانی

کند که توسعه . این مفهوم بیان مینمایدعنوان میاعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

گیری اندازه ،را در سه بعد اساسی های یک کشورموفقیتتنها افزایش درآمد سرانه نبوده و 

 :کندمی

 شود.گیری میتولد اندازه بدو که با امید به زندگی در ؛توام با سالمت ،زندگی طوالنی -

 کهآن رطش به دهدنشان می را تولد بدو در فرد یک ماندن زنده انتظار به زندگی، امید

 بماند  باقی صورت همان به تولد فرد زمان در رایج میر و مرگ الگوی

های مورد انتظار با سال 7های تحصیلی افرادمیانگین سال از ترکیب که ؛سطح دانش -

 آید.  برای آنان بدست می 8تحصیلی

 شودگیری میاندازه 9سرانه درآمد ناخالص ملیکه با  ؛سطح متوسط و استاندارد زندگی-

 .(2018های توسعه انسانی)گزارش

، شاخص توسعه انسانی در ایران 2018براساس آخرین گزارش توسعه انسانی در سال 

ام  قرار گرفته و جزو 60کشور در رتبه  188باشد. از این لحاظ ایران از بین می 798/0

شود. همچنین روند شاخص توسعه بندی می  طبقهکشورهای با سطح توسعه انسانی باال

دهد که این شاخص روند صعودی بوده نشان می 2004-2017انسانی ایران در بازه زمانی 

                                                           
1. Anand and Ravillion 
2. Ben-David 
3. Human Development Index (HDI) 
4. UL Haq 
5. Human Development Report 
6. United Nations Development Programe (UNDP) 
7. Mean years of Schooling 
8. Expected Years of Schooling 
9. Per Capita Gross National Income 
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(. همچنین برای مقایسه سطح توسعه انسانی در ایران با کشورهای منتخب 1است )نمودار

-2017بازه زمانی منطقه، میانگین شاخص توسعه انسانی ایران و کشورهای منتخب در 

محاسبه شده است. بر این اساس، متوسط شاخص توسعه انسانی در ایران از  2004

تر کشورهایی نظیر بحرین، قطر، مالزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پایین

بوده و از کشورهایی مانند الجزایر، جمهوری آذربایجان، مصر، مراکش، ترکیه و تونس 

 (.2ودار باشد )نمبیشتر می

 2004-2017: روند شاخص توسعه انسانی در ایران 1نمودار 

 2018، 1های توسعه انسانیمنبع: گزارش   

 ( 2004-2017: میانگین شاخص توسعه انسانی در ایران و کشورهای منتخب )2نمودار 

 2018های توسعه انسانی، منبع: گزارش

ایران در مقایسه با کشورهای منتخب منطقه  مشاهده می شود که شاخص توسعه انسانی

-بازهم این امکان وجود دارد که با ارتقای مولفه علیرغم این موضوعوضعیت مناسبی دارد. 

های آموزشی، بهداشتی و سطح درآمد در کشور، این شاخص را بهبود بخشید. بررسی 

بودن شاخص دهد که عامل اصلی پایین اجزای شاخص توسعه انسانی در کشور نشان می

های بهداشتی و عبارت دیگر شاخصباشد. بهتوسعه انسانی در ایران، شاخص درآمد می

آموزشی در مقایسه با کشورهای منطقه مطلوب بوده اما شاخص درآمد در ایران و در 

                                                           
1. United Nations Development Programe (UNDP) 
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باشد. از این رو بهتر است عوامل موثر بر شاخص مقایسه با کشورهای مذکور پایین می

 ان با تاکید بر شاخص درآمد مطالعه گردد.توسعه انسانی در ایر

براساس مطالعات انجام شده در ادبیات موضوع، یکی از عوامل تاثیرگذار بر درآمد ملی و  

صورت غیرمستقیم بر تواند بهباشد. فساد میمی 1به تبع آن بر سطح توسعه انسانی فساد

دی در کشور را تحت تاثیر شاخص توسعه انسانی تاثیرگذار باشد. فساد درآمد و رشد اقتصا

تواند مخارج دولت در بخش آموزش و بهداشت را منحرف کرده و باعث قرار داده و می

 از(. 1391ها گردد )کریمی پتانالر و همکاران،تخصیص غیربهینه منابع در این بخش

 طرفداران دارد. وجود فساد پیامدهای خصوص در متفاوت فکری مکتب دو نظری دیدگاه

 و ناکارآمدی قوانین بر تأکید با ،4هانتینگتون و 3بیلی ،2لف مانند فساد کارآمدی مکتب

 غلبه بر برای روشی را عمومی بخش در فساد توسعه، حال در کشورهای در نهادها

های چرخ برای را روغن نقش فساد که معتقدند و دانندمی مقررات و قوانین ناکارآمدی

-و سرمایه اقتصادی رشد موجبات و ایفا کشورها این اقتصادی و اداری هاینظام خشک

 فساد کارآمدی فساد، مکتب طرفداران رو،از این کند.می فراهم را کشورها این در گذاری

 توسعه در حال کشورهای در آن منفعت که کنندمی قلمداد وکارکسب هزینه نوعی را

 سال از پس ویژه به بعد، هایسال در است. ترمقبول رو،از این و آن هایهزینه از بیش

 آنها، نتایج که گرفت انجام عمومی بخش آثار فساد زمینه در بسیاری تحقیقات ،1995

 فراهم دوم مکتب حضور برای را زمینه مواجه و چالش با را مکتب این هایاستدالل

 پردازی، نظریه حوزه در فساد مکتب کارآمدی شدن بی اعتبار با دیگر اکنون کردند.

 یافت. اقتصادی، توسعه و رشد فساد بر مخرب آثار بر دال را فراوانی شواهد توانمی

 توسعه هایشاخص از یکی که رشد را نرخ فساد، باالی سطوح دهندمی نشان تحقیقات

 (. 1393دهد )حیدری و همکاران،  می رود، کاهشمی شمار به اقتصادی

شاخص برای اندازه گیری آن ارائه به جهت اهمیت پدیده فساد در دنیا، تاکنون چندین 

 هایی است که توسطترین شاخصیکی از مهم )CPI( 5شده است. شاخص ادراك فساد

گیری فساد و مقایسه آن در کشورهای ارائه شده و به اندازه 6شفافیت المللی بین سازمان

ترین گزارش (. در تازه2018شفافیت،  المللی بین پردازد )گزارش سازمانمختلف می

                                                           
1. Corruptio  

2. Leff 
3. Bayley 
4. Huntington 
5. Corruption Perceptions Index 
6. Transparency International 
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 180، ایران در میان 2018المللی شفافیت از شاخص ادراك فساد در سال سازمان بین

قرار گرفته است. به لحاظ رتبه در منطقه نیز،  138کشور موجود در این شاخص در رتبه 

این گزارش،  ایران از کشورهایی چون عراق، لیبی، یمن و سوریه رتبه بهتری دارد. براساس

کشورهای امارات متحده عربی و قطر بهترین رتبه را در میان کشورهای مورد مطالعه دارا 

 (.2018، 1شفافیت المللیبین باشند)گزارش سازمانمی

تردید اهتمام و داشتن عزم جدی برای افزایش شاخص توسعه انسانی در کشور، نیازمند بی

ی از عوامل موثر بر سطح درآمد و همچنین یک. باشدشناسایی عوامل موثر بر آن می

های فساد در ایران و باشد. عالوه بر این، باال بودن شاخصشاخص توسعه انسانی فساد می

تواند منجر به کاهش سطح توسعه انسانی در ایران احتمال اینکه فساد باال در کشور می

انسانی در ایران و کشورهای  کند تا تاثیر فساد بر توسعهگردد، انگیزه مناسبی را فراهم می

باشد رو این میمنتخب مطالعه گردد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلی تحقیق پیش

که با در نظر گرفتن اثرات فساد بر سطح درآمد، سطح مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی، 

قه تواند بر شاخص توسعه انسانی در ایران و کشورهای منتخب منطفساد چه تاثیری می

رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر فساد بر توسعه انسانی و با استفاده داشته باشد. از این

کشور  13انسانی در ایران و ، اثرات فساد بر شاخص توسعه2رگرسیونی کوانتایل از روش

کند. برای این منظور در این مطالعه می 2004- 2017منتخب منطقه را در بازه زمانی 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه شده و سپس مدل پیشنهادی تحقیق  تحقیق، ابتدا

گردد. در ادامه نیز، مدل پیشنهادی با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده و بیان می

گیری و پیشنهادات تحقیق ارائه گردد. در پایان پژوهش نیز نتیجهنتایج آن تحلیل می

  خواهد شد.
 

 ادبیات موضوع. 2
 مبانی نظری. 2-1

 . شاخص توسعه انسانی1-1 -2

شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است که میزان موفقیت یک کشور در دستیابی 

کند. اولین گام گیری میهای توسعه از جمله درآمد، آموزش و بهداشت را اندازهبه مولفه

این  باشد.های ابعادی آن میبرای محاسبه شاخص توسعه انسانی، محاسبه شاخص

                                                           
1. Transparency International  
2. Quintile Regression 
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های توسعه سازمان تعریف شده توسط برنامه حداقل و حداکثرهایها با استفاده از شاخص

 شوند:( و فرمول زیر )که عددی بین صفر تا یک است( محاسبه می1ملل )جدول

(1)                                                                      𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 =
𝑿𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍−𝑿𝒎𝒊𝒏

𝑿𝒎𝒂𝒙−𝑿𝒎𝒊𝒏
 

ترتیب حداکثر به 𝑋𝑚𝑖𝑛و  𝑋𝑚𝑎𝑥مقادیر مشاهده شده متغیر بوده و  𝑋𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙که در آن 

 عبارتند از: 1دهند. این مقادیر طبق جدول و حداقل مقدار آن متغیر را نشان می

 : حداکثر و حداقل های اعمال شده در شاخص توسعه انسانی1جدول 
 مقادیر حداکثر و حداقل هاشاخص

 حداکثر حداقل

 85 20 در بدو تولد یبه زندگ یدام

 15 0 یلتحص یهاسال میانگین

 18 0 یلمورد انتظار تحص یهاسال

 یدقدرت خر ی)برحسب برابر سرانه یناخالص مل درآمد

 و به دالر( 

100 75000 

 2018، 1های توسعه انسانیمنبع: گزارش

ورت صهای ابعادی شاخص توسعه انسانی به حداقل و حداکثر، شاخصبا توجه به مقادیر 

 :زیر محاسبه میشوند

 شاخص آموزش -

نها ترکیب آهای مورد انتظار تحصیلی های تحصیل افراد را با سالاین شاخص میانگین سال

های اخصکند. برای این کار ابتدا شکرده و یک شاخص ترکیبی برای آموزش را ارائه می

ه و های مورد انتظار تحصیل محاسبه شدهای تحصیل افراد و شاخص سالسال میانگین

 :آیددست میسپس با استفاده از فرمول زیر، شاخص ترکیبی آموزش به

(2                 )𝐸𝐷𝑈1 =
𝑋−0

18−0
 

 

(3) 𝐸𝐷𝑈2 =
𝑋−0

15−0
 

 

(4                                                                          )𝐸𝐷𝑈 =
𝐸𝐷𝑈1+𝐸𝐷𝑈2

2
 

 

                                                           
1. United Nations Development Programe (UNDP) 
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 شاخص بهداشت -

بدو تولد  های امید به زندگی دربرای محاسبه بعد بهداشت شاخص توسعه انسانی، از داده

 گردد: صورت زیر محاسبه میاستفاده شده و شاخص بهداشت به

  𝐻 =
𝑋−20

85−20
(5                                                                                          )  

 شاخص درآمد- 

به  واین شاخص با استفاده از درآمد ناخالص ملی سرانه )برحسب برابری قدرت خرید 

 شود.دالر( محاسبه می

𝑌 =
𝐿𝑛(𝑋)−𝐿𝑛(100)

𝐿𝑛(75000)−𝐿𝑛(100)
(6                                                                           )  

توان با استفاده از میانگین هندسی سه شاخص درآمد، بهداشت و آموزش، در پایان نیز می

 (.2018، 1های توسعه انسانیشاخص توسعه انسانی را محاسبه کرد )گزارش

𝐻𝐷𝐼 =

√𝑌 × 𝐸𝐷𝑈 × 𝐻
3 (7       )                                                                        

 . تاثیر فساد بر توسعه انسانی2-1-2

را  آن زمینه گذاریسیاست و مقررات نظام در انحراف که شودمی پدیدار زمانی فساد

فساد ریشه در تاریخچه  کنند. عمل ضعیف نیز آن بازدارنده نهادهای فراهم کرده و

های ها و سیاستاجتماعی و فرهنگی کشور و در توسعه سیاسی و اقتصادی آن و  در سنت

کند ( استدالل می1998) 3(. تانزی2006، 2بوروکراتیک پایه گذاری شده است )آکچای

شوند. عوامل که عوامل مستقیم و غیرمستقیمی وجود دارند که باعث افزایش فساد می

کرد منابع مالی، ارائه مالیات، تصمیمات مربوط به هزینهمستقیم شامل مقررات و مجوزها، 

از سوی دیگر،  .تر از بازار و تأمین مالی احزاب سیاسی استکاالها و خدمات با قیمت پایین

های نهادی و کیفیت بوروکراسی، سطح دستمزد بخش دولتی، سیستم مجازات، کنترل

 .شوندند که باعث ایجاد فساد میشفافیت قوانین و فرآیندها از عوامل غیرمستقیمی هست

های عمیق نهادی است و منجر به نتایج ناکارآمد اقتصادی، اجتماعی و فساد نشانه ضعف
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های خارجی و داخلی گذاریشود. فساد رشد اقتصادی را کاهش، سرمایهسیاسی می

ها کند، پول ملی را تضعیف و هزینهاندازد، تورم را تقویت میبلندمدت را نیز عقب می

دهد. فساد های نظامی را افزایش میبرای آموزش و بهداشت را کاهش و همچنین هزینه

سمت فعالیتهای همچنین منجر به تخصیص نامناسب استعدادها شده و استعدادها را به

ها های مالی و عملکرد بنگاهجویانه سوق می دهد. این امر منجر به تضعیف فعالیترانت

دهد. فساد همچنین و فقر را افزایش و درآمد مالیاتی را کاهش می شده و نابرابری درآمدی

میر کودکان و نوزادان را افزایش داده، کارکرد و نقش اصلی دولت را مختل ونرخ مرگ

کرده )در مورد اجرای قراردادها و حمایت از حقوق مالکیت( و مشروعیت و حقانیت دولت 

 .(1998، 1ی)تانزبرد و اقتصاد بازار را زیر سوال می

 تیتقو( 1: وجود داردفساد  ریمخالف در مورد تأث کردیمربوط به فساد، دو رو اتیدر ادب

 3ین (،1964) 2مانند لف ،وریبهره شیافزا کردی. طرفداران روییکاهش کارآ( 2 یی.کارآ

 هایکه فساد چرخ کنندی( استدالل م1972) 5شیفردر و  (1968) 4نگتونیهانت ،(1967)

فساد  ن،ی. بنابراکندیم لیرا تسه گذاریهیو سرما یو رشد اقتصاد کندیمتجارت را چرب 

مانند مک  ،ییکاهش کارآ کردیشود. طرفداران رویاقتصاد م کیدر  ییکارآ شیباعث افزا

 10مائورو (،1993) 9شنیو و فری(، شل1974) 8کروگر، (1968) 7ردالی(، م1961) 6موالن

تجارت را کند  هایکه فساد چرخ کنندی( ادعا م2000) 11یو داوود یتانزو ( 1995)

کند. در یمنابع را منحرف م صیشود و تخصیم ی، مانع از رشد اقتصادجهی. در نتکندیم

 .(2006، 12)آکچای دارد ییبر کارآ یمخرب ریتأث فساد جهینت

گذارد؟ یم ریتأث یفساد بر توسعه انسان  ایاست که آ نیشود ایکه مطرح م یسوالجا در این

با سطح   ینسبت به کشورها نییبا سطح فساد پا یکشورها ایاست، چگونه؟ آ نیاگر چن

چرا توسعه  که،در مورد این یادیز لیدارند؟ دال یاز توسعه انسان باالتری سطح فساد باال،
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 اتیادب یطور که بررسن. هماقرار بگیرد، وجود دارندفساد  ریممکن است تحت تأث یانسان

 یهاهایزهیو انگ یبا کاهش رشد اقتصاد میرمستقیبه طور غتواند یدهد، فساد مینشان م

د که ندهینشان م یبگذارد. مطالعات مختلف تجرب ریتأث یبر توسعه انسان گذاریهیسرما

 افتیدر( 1998. مائورو )گذاردیم ریآموزش و بهداشت تأث یشده برا نهیفساد بر منابع هز

-یشود. مائورو ادعا میآموزش و بهداشت م یدولت برا یهانهیکه فساد باعث کاهش هز

 نیا رایکنند. ز نهیآموزش و بهداشت هز یبرا شتریب خواهندینم یکه مقامات دولت کند

( نشان 1998) و همکاران1گوپتا، بیترت نیهمدارند. به یکمتر ییجوفرصت رانت ها،برنامه

 تیدر آموزش را تقو یرا کاهش داده، نابرابر یاجتماع یهانهیکه فساد سطح هز دادند

، نی. عالوه بر اشودیم نینابرابر زم عیآورده و باعث توز نییمتوسطه را پا التیکرده، تحص

( 2000) و همکاران دهد. گوپتایم شیرا افزا یدرآمد یکه فساد نابرابر افتندیها درآن

قرار  ریرا تحت تأث یو درمان یخدمات بهداشت قیکه فساد از دو طر کنندیاستدالل م

فساد ممکن است  -2. دهد شیخدمات را افزا نیا نهیاست هز فساد ممکن -1: دهدیم

نشان  (2001و همکاران ) گوپتا یتجرب لیو تحل هیخدمات را کاهش دهد. تجز نیا تیفیک

وزن کمبود  نوزادان با  تولد درصد ،کودکان و نوزادان ریمرگ و م زانیکه فساد م دهدیم

 و همکاران 2یکرا نی. همچندهدیم شیرا افزا ییدر دوره ابتدا لیترك تحص زانیو م

 ریمرگ و م شیو سواد و افزا یبه زندگ دیکه فساد باعث کاهش ام افتندی( در1999)

و  یاز رشد اقتصاد یریجلوگتوان گفت که فساد با یدر کل مبنابراین  شود.ینوزادان م

بر توسعه تایثر منفی آموزش و بهداشت،  یهانهیمانند هز یاجتماع هاینهیکاهش هز

 . (2006، 3گذارد )آکچاییم ریتأث یانسان

که تاثیر منفی بر درآمد سرانه افراد دارد، بنابراین می توان نشان داد که فساد عالوه بر این

-سرمایه فرایند فساد، گردد. در کل عاملانسانی نیز میباعث مختل شدن تشکیل سرمایه 

 فساد، عامل اینکه، کند. اولمختل می سازوکار چهار طریق از را انسانی سرمایه در گذاری

-می مالیاتی نادرست هایمعافیت و مالیاتی موجب فرار و کرده تضعیف را مالیاتی نظام

 بخش دسترس در منابع تا شودمی موجب ترمالیاتی پایین درآمد کهبه طوری شود.

، همکاران و4شوند )جانسون کمتر بهداشت و ازجمله آموزش خدمات ارائه برای عمومی
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 عملیاتی هزینه فساد، عامل کهآن (. دوم2004، 2؛ مائورو2002، و همکاران 1، گوپتا1998

 دیگر هایاستفاده برای دسترس در منابع کاهش موجب و در نتیجه داده افزایش را دولت

 دولت هایهزینه ترکیب فساد، عامل کهآن سوم گردد.می انسانی تشکیل سرمایه از جمله

 تخصیص جهت باشند، فاسد مقامات ای که اگرگونهبه دهد.می قرار تحت تأثیر نیز را

 آموزش مخارج گونه که اشاره شدیابد. همانمی افزایش رشوه گرفتن دولت، احتمال منابع

 ابتدایی آموزش و پرورش زیرا دهند؛می کاهش را خواریفرصت رانت بهداشت، و پرورش و

 این ارائه کنندگان از زیادی نسبتاً تعداد توسط می تواند که نیاز دارد پایه هایفن به تنها

می  ناشی جااز آن فساد برای فرصت کاهش (. این1995شود )مائورو،  تأمین خدمات

شوند. مائورو  مخفی شده، عنوان که مقداری از بیش آسانی به توانندها نمیقیمت که شود

 عامل که دهندمی نشان خود، تجربی تحقیقات در (2001)همکاران  و 3و گوپتا (1995)

 در نهایت، دارد. بهداشتی و آموزشی خدمات ارائه چگونگی روی بر منفی فساد اثرات

را  نگهداری و تعمیر عملیات به شده داده اختصاص هایهزینه سهم تواندمی عامل فساد

به  و نکرده فراهم خواریرانت برای بیشتری را فرصت ها،هزینه قبیل این دهد. کاهش

 این انجام عاملین پس کنند.عمل می رانت این آوردن دستبه جهت در مانعی عنوان

در  و آید وجودبه بازسازی به نیاز دهند تامی ارائه پایین باکیفیت کار عمد روی از کارها

 (2004مائورو ) آورند.می دستبه مجدد را خواریرانت فرصت مناقصه طریق از نتیجه

 مربوط قراردادهای تائید به بیشتر رشوه، تمایل در ازای فاسد، سیستم یک که است معتقد

آموزش و  کیفیت کاهش موجبات امر و این دارد پایین باکیفیت عمومی تدارکات به

 حصول و بهبود برای دولت توانایی بر و شده بهداشتی خدمات همچنین و پرورش

 گذارد.می درمانی تأثیر و آموزشی استانداردهای

 بر مهم مانعی عنوانبه زیر هایروش ازطریق فساد که کندمی بیان 4همچنین باردهان

 تولیدی به کار نسبت خواری رانت فاسد، هایمحیط در -1است:  اقتصادی رشد راه سر

-تحصیل و افراد بااستعداد مالی، هایانگیزه دارد امکان صورت این در که است سودآورتر

 کاهش موضوع که این کند خواریرانت درگیر تولیدی، کار در مشارکت جایبه را کرده

 و فاسد، بازرگانان هایمحیط در -2خواهد داشت.  همراه به را کشور اقتصادی رشد نرخ

 نوعی عنوان مبلغ به این و کنند پرداخت رشوه باید کاری هر از قبل که دانندمی تجار
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است  ممکن گیرد،می انجام پنهانی کار این چون اما آید،ها به حساب میآن برای مالیات

-اشتیاق سرمایه رفتن بین از باعث عمل این که نکند عمل خود تعهدات به رشوه گیرنده

 در تجارت دخالت باعث فساد  -3شود. می اقتصادی رشد کاهش آن، به تبع و گذاری

سیستم  به نسبت بی احترامی و بی اعتمادی به شهروندان ساختن وادار المللی،بین

 که شودمی مختلف هایزمینه در جدید ابداعات و اختراعات مانع و کشورشان حکومتی

 (.1393شود )حیدری و همکاران، می اقتصادی رشددرنتیجه باعث کاهش 

 ینیشهرنشعالوه بر فساد، عوامل دیگری نیز بر سطح توسعه انسانی موثرند. برای نمونه، 

باالتر  یکسب درآمدها یرا برا یشتریب یهانه تنها فرصت یاقامت در مناطق شهر و

خدمات  ریو سا یبهداشت یبه مدرسه،  مراقبت ها یبلکه امکان دسترس کند،یفراهم م

ی بر توسعه نیشهرنش توان بیان کرد کهمی ،رواز این. دهدیم افزایش زیرا ن یاجتماع

 ریتاث یاست که بر توسعه انسان یگرید ریمتغ زین یقتصادی اآزاد .داردمثبت  انسانی تاثیر

مشارکت و  قیرا تشو ینیمحافظت کرده، کارآفر یخصوص تیاز مالک یاقتصاد یدارد. آزاد

 یها تیمشارکت مردم در فعال شیافزا دهد. بایم شیرا افزا یاقتصاد یهاتیفعالدر 

 یمورد انتظار آزاد تاثیر، نی. بنابراخواهد یافت شیافزا زین یزندگ کیفیت، یاقتصاد

ارتباط  یبا توسعه انسان زین یاسیس یآزاد  .باشدمیمثبت  ی بر توسعه انسانیاقتصاد

)مانند  یاسیس یافراد بدون آزاد"(، 2002) 1یدارد. مطابق گزارش توسعه انسان یتنگاتنگ

 هایخود را شکل دهند و ابراز کنند(، انتخاب دیو عقا وندندیها بپتوانند به انجمنب نکهیا

، شده تیاز حقوق بشر حما کیحکومت دموکراتدر  "دارند. ی خویشدر زندگ یکمتر

دارد،  ریتأث هاآن یکه بر زندگ ینیقوانهمچنین در مؤسسات و  افرادمشارکت امکان 

خواهیم  یترعادالنه یو اجتماع یاقتصاد جینتاطور کلی در این جوامع بهو  یافتهافزایش 

خود را مطالبه  یو اجتماع یتوانند حقوق اقتصادیمردم نم یاسیس ی. بدون آزادداشت

مورد انتظار  تاثیر، نیکند. بنابرایم تیتقونیز  را  یرشد انسان ی، دموکراسجهیکنند. در نت

 .(2006، 2باشد )آکچایمیمثبت  انسانی نیزی بر توسعه دموکراس
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 : رابطه بین فساد و توسعه انسانی3نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2006منبع: آکچای، 

  تحقیق نهیشیپ .2-2
 توسعه حال در یافته و توسعه کشور 121مقطعی هایداده از استفاده با (2010) 1اورنسل

 فساد، رشد بین ارتباط بررسی به معمولی مربعات حداقل روش کارگیریبه با و همچنین

 بررسی وجود برای فساد کنترل متغیر مجذور از مطالعه این در پرداخت. رشد نوسانات و

 نتایج برآورد است. شده استفاده رشد نوسانات و رشد فساد، بین غیرخطی رابطه نبود یا

 و نوسانات رشد روی فساد کنترل متغیر معنادار و منفی تأثیر از حاکی خطی روش به

 رشد فساد روی کنترل متغیر معنادار تأثیر غیرخطی، روش به برآورد نتایج اما است، رشد

   کند.نمی را تأیید رشد نوسانات و

 را از رشد فساد، که چارچوبی در اقتصادی رشد بر اداری فساد تأثیر (2011) 2ابن و وال

 فساد، که چارچوبی هاآن دادند. قرار مطالعه مورد کند،می متأثر نهادها بر تأثیر طریق

 فساد معتقدند، درحالی که اند،برده کار به گذاردمی تأثیر تحت منفی شیوهای به را رشد

 باشد. نتایج داشته رشد بر مثبتی تأثیر نهادها نقش بر شدن مسلط وسیلهاست به ممکن

 زیادی حدود تا اقتصادی رشد بر فساد آثار مجموع که است از این حاکی هامطالعه آن

نیافته  توسعه خوب نهادها که شرایطی در یعنی بستگی دارد، کشور نهادهای تنظیم به

  .اقتصادی شود رشد به است منجر ممکن فساد باشند،
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 هایدر شرکت رشد و فساد بین رابطه بررسی ( در2012) 1دیجک و نوین مطالعه

در  رشد فساد، تاثیر منفی بر که است آن کننده بیان ویتنام، در دولتی و خصوصی

 منفی شرکتهای دولتی تاثیر آن بر رشد کهدر حالی دارد، ویتنام خصوصی هایشرکت

 دهد،ترجیح می خصوصی بخش به را عمومی بخش کهاین دلیلبه فساد عالوه،به نیست.

 عمومی نیز حاکمیت کیفیت بهبود از سوی دیگر باشد. مضر اقتصادی رشد برای تواندمی

 .دهد افزایش را اقتصادی رشد و کاهش را تواند فسادمی

کشور برای بازه  175های ای با استفاده از داده( در مطالعه2019) 2گروندلر و پوترافکه

های تابلویی، ارتباط بین فساد و رشد کارگیری مدل دادهو با به 2012- 2018زمانی 

ها در مطالعه خود نشان دادند که با افزایش یک انحراف اقتصادی را بررسی کردند. آن

درصد کاهش  17داخلی سرانه به میزان  معیار در شاخص ادراك فساد، تولید ناخالص

گذاری مستقیم خارجی و همچنین ها فساد با ایجاد کاهش در سرمایهیابد. به عقیده آنمی

 دهد.افزایش در نرخ تورم، رشد اقتصادی را کاهش می

( در پژوهشی برای کشورهای هندوستان و نیجریه طی بازه زمانی 2019) 3توموال و ساحید

های تابلویی، دو مدل جداگانه برای هریکا از ا استفاده از مدل دادهو ب 1980- 2015

تواند از طریق دهنده این است که، فساد میها نشانهای آنکشورها تخمین زدند. یافته

گذاری و سرمایه انسانی در هر دو کشور مورد مطالعه تاثیر ایجاد کاهش در سطح سرمایه

ایان ذکر است که در این مطالعه، سایر متغیرهای منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. ش

توضیحی مدل عبارتند از: آموزش، نرخ رشد جمعیت، باز بودن تجاری و سطح تولید در 

 بخش کشاورزی و صنعت و خدمات.

ای ارتباط بین فساد و مرگ و میر نوزادان را در ترکیه ( در مقاله2019) 4دینچر و تئومن

استفاده  1960- 2010 مربوط به بازه زمانیهای ین کار از دادهها برای امطالعه کردند. آن

 کرده و با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی کامال تعدیل شده

(FMOLS)5 نتیجه گرفتند که در بلندمدت فساد باعث  6و رگرسیون همجمعی کانونی

 .افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان در ترکیه شده است

                                                           
1. Nguyen and Dijk  
2. Gründler and Potrafke 
3. Tomola and  Saheed 
4. Dincer and Teoman 
5. Fully Modified OLS 
6. Canonical Cointegrating Regression (CCR) 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/contributor/6d66d6ba34c58e77a0000b24954dac10
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/contributor/213c32cf80d9effcc62747a916b434fa
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953619302813#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953619302813#!
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ها نتیجه خود اثر فساد بر توسعه را مطالعه کردند. آن ( در مقاله2019) 1جاکینورتگین و 

تواند متفاوت باشد. اگر چه برخی از انواع گرفتند که اثرات فساد با توجه به انواع آن، می

توانند چرخ های توسعه را چرب کرده و بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته فساد می

ها همچنین نتیجه توانند مانع توسعه اقتصادی گردند. آنها میاز آنباشند، اما برخی دیگر 

گردند( از انواع اول گرفتند که تاثیر انواع دوم فساد )گروهی که مانع توسعه اقتصادی می

توان نتیجه )گروهی که بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند( بیشتر بوده و  در کل می

 مانعی بر سر راه توسعه  قلمداد کرد. توان به عنوانگرفت که فساد را می

اطالعات  با استفاده از یک پانل، شاملای ( در مقاله1391کریمی پتانالر و همکاران )

بر  توسعه، اثر فساد مالیکشور منتخب درحال 31برای  2000- 2007های آماری سال

ساد مالی که فنشان داد  نتایج حاصل از برآوردکرده است. بررسی ی را ترکیب مخارج دولت

ر پی دطوری که دهد، بهداری تحت تأثیر قرار میطور معناترکیب مخارج دولت را به

ی و انسانی و مخارج آموزشکاهش فساد مالی، سهم نسبی مخارج جاری، مخارج سرمایه

 یابد. بهداشتی در تولید ناخالص داخلی افزایش می

ثر فساد بر ا ،ییهای تابلوداده از مدل استفاده با( در پژوهش خود 1392پور لندی )قربان

 ست.مطالعه کرده ا را شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی

المی که کاهش سطح فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اس دادنشان  مطالعهنتایج 

رتی در این عبابه .داری موجب افزایش امتیاز شاخص توسعه انسانی شده استطور معنیبه

ساس اداشته است. بر  یدارر منفی و معنییاثتشاخص توسعه انسانی  کشورها فساد بر

الف سایر کشور های عضو سازمان همکاری اسالمی اخت نتایج این تحقیق بین ایران و

 .معنی داری از لحاظ ارتباط بین فساد و شاخص توسعه انسانی وجود ندارد

ای بالقوه در رابطه به بررسی تأثیرهای آستانهای ( در مطالعه1393) حیدری و همکاران

متغیرهای مخارج  نمودن با لحاظ ،بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی

تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن 

 1996-2011طی دوره زمانی  (D-8) اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت

استفاده  (PSTR)د. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال مالیم تابلویی نپردازمی

را رد و یک مدل دو رژیمی با  رابطه فرضیه خطی بودن دست آمده،به شده است. نتایج

 کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترلرا پیشنهاد می -862/0ای کنترل فساد حد آستانه

فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت 

                                                           
1. Nur-tegin and Jakee 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062976918302175#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062976918302175#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062976918302175#!
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داری بر رشد دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معناو معنا

تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح باالی فساد به سطوح 

کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و  تر آن، متغیرهایپایین

دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا

داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا

شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای  شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته

کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با 

 .گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است

تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توسعه ای ( در مطالعه1394باك )مکیان و بی

 برای OECD کشورهای منتخب عضو منتخب اسالمی ودر دو گروه کشورهای راانسانی 

 در این پژوهش های مورد استفاده. دادهانددادهمورد بررسی قرار  2005-2012زمانی  بازه

از چندین متغیر  گیری بهترچنین برای نتیجههای تابلویی متوازن است. همصورت دادهبه

دهد که در تایج نشان میاستفاده شده است. ن FGLSکنترلی و برای تخمین از مدل 

داری بین شاخص حکمرانی خوب و رابطه مثبت و معنا OECD منتخب عضو کشورهای

اسالمی این رابطه  منتخب آزادی اقتصادی با توسعه انسانی وجود دارد، اما در کشورهای

دهنده ضعف حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی در از نظر آماری معنادار نیست که نشان

 بشد.میا و تأثیر نامناسب آن بر شاخص توسعه انسانی هاین کشور

های تابلویی به دادهمدل با استفاده از ( در مقاله ای 1394) حکمتی فرید و همکاران

بررسی اثرات کنترل فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه باال، 

-2010سرانه پائین، طی دوره کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد 

 U د. نتایج مطالعه گویای یک رابطهنپردازکشور مختلف جهان می 113و در بین  2002

نتایج حاکی از آن است که همچنین معکوس بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. 

رابطه بین جهانی شدن اقتصاد و رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه پائین، منفی 

دار است، همچنین جهانی شدن اجتماعی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها تأثیر نیو مع

بر رشد  یمنفی دارد، اما جهانی شدن سیاسی و شاخص کل جهانی شدن تأثیر مثبت

اقتصادی این نوع کشورها دارد، در کشورهای با درآمد سرانه باال و کشورهای با درآمد 

جهانی شدن )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( و ، تأثیر هر سه شاخص نیز سرانه متوسط

   دار است.شاخص کل جهانی شدن، بر رشد اقتصادی مثبت و معنی
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وال اشایان ذکر است وجه تمایز این پژوهش با مطالعات انجام شده در این است که: 

اقتصادی  ها تاثیر  فساد بر متغیرهای مختلفبرخالف مطالعات قبلی انجام شده که در آن

یران و رو به بررسی تاثیر فساد بر شاخص توسعه انسانی در اشده در تحقیق پیش بررسی

باشند( پرداخته شده کشورهای منتخب منطقه )که جزو کشورهای در حال توسعه می

ی(، از دلیل داشتن چولگی توزیع متغیر وابسته مدل )شاخص توسعه انساناست، ثانیا به

عادالت مست که روشی جدید و معتبر برای برآورد روش رگرسیون کوانتایل استفاده شده ا

، آزادی رگرسیونی است. ثالثا در تصریح مدل از متغیرهای کلیدی نظیر: آزادی اقتصادی

ر گرفته سیاسی و دستمزد واقعی استفاده شده که در مطالعات قبلی کمتر مورد توجه قرا

 شده است.

 

 سازی تحقیق و تحلیل نتایجمدل. 3
 1تحقیقاتی، مدل مورد مطالعه در این تحقیق برگرفته از مطالعه آکچای تجربیات بر مبتنی

باشد. براساس مدل پیشنهادی مقاله مذکور، در این مطالعه نیز برای بررسی ( می2006)

 اثرات فساد بر شاخص توسعه انسانی معادله زیر در نظر گرفته شده است:

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝜛 𝑖 + 𝜂𝑡 + 𝜇𝑖𝑡                                                           )8(  

و  (LCUR) 2)شامل لگاریتم طبیعی متغیر فسادبردار متغیرهای مستقل  𝑋𝑖𝑡 که در آن

جمالت اخالل  𝜇𝑖𝑡 اثرات زمانی و 𝜂𝑡 اثرات ویژه هر کشور، 𝜛 𝑖بوده،  (کنترلیمتغیرهای 

وابسته مدل یا همان لگاریتم طبیعی شاخص توسعه نیز متغیر  𝑦𝑖𝑡باشد. رگرسیون می

المللی باشد. در این مطالعه متغیر فساد همان شاخص فساد موسسه بینمی 3انسانی

)عدم وجود فساد( 100)کامال فاسد( تا  باشد که در آن شاخص فساد از صفرمی 4شفافیت

تحت  یهر سال شاخص 1995از سال  تیشفاف یالمللنیسازمان ببندی شده است. درجه

از کشورها در مناطق مختلف جهان  یادیتعداد ز یعنوان شاخص ادراك فساد را برا

 یفساد موجود در بخش دولت زانیکشورها را برحسب م نیمحاسبه کرده و براساس آن ا

 طیشرا ،یدولت تیریمدچون  ییارهای. شاخص ادراك فساد با معکندیم یبندها رتبهآن

                                                           
1. Akcay 
2. Corruption  
3. Human Development Index (HDI)    
4. Transparency International  
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 یبخش خصوص تیو موقع ییو قضا یساختار حقوق ،یشهروندان به خدمات دولت یدسترس

شده است،  نییدر آلمان تع 1و دانشگاه پاسا تیدر کشورها، که از جانب سازمان شفاف

 (.2018 ت،یشفاف یالمللنی)گزارشات سازمان ب شودیمحاسبه م

 نیز عبارتند از: مدل متغیرهای کنترلی

، از ادیآزادی اقتص یریاندازه گ یمطالعه برا نیدر ا :(LEF) اقتصادیلگاریتم آزادی  -

 شده است.استفاده شاخص آزادی اقتصادی موسسه هریتیج 

: نسبت شهرنشینی از تقسیم جمعیت شهری به (LURB) لگاریتم نسبت شهرنشینی -

موجود   2شود که اطالعات آن در پایگاه اطالعاتی بانک جهانیکل جمعیت حاصل می

  است.

 .(LUN) نرخ بیکاری -

گیری کراسی اندازهو: این متغیر با استفاده از شاخص دم(LPF) لگاریتم آزادی سیاسی -

 گردد. استخراج می 3شده  و اطالعات آن از موسسه واحد اطالعات اقتصادی

حقوق و دستمزد به  تقسیم :  این متغیر با(LW) لگاریتم نرخ دستمزد واقعی سرانه -

 شود.بر تعداد شاغلین اندازه گیری می 4قیمت ثابت

در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و کشورهای منتخب منطقه )که جزو 

باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری باشند( میکشورهای در حال توسعه می

بستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، آذربایجان، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس، عر

-2017های مربوط به این کشورها در بازه زمانی عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق که داده

استخراج  6و گزارشات توسعه انسانی سازمان ملل 5از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی 2004

ت مربوط به کشورهای گردند. الزم به ذکر است باتوجه به در دسترس بودن  اطالعامی

منتخب منطقه مذکور و همچنین شباهت تقریبا زیاد این کشورها از لحاظ شرایط 

اقتصادی و اجتماعی به همدیگر، در نتیجه این کشورها برای مطالعه در طی دوره بازه 

 اند.  انتخاب شده 2004 -2017زمانی 

                                                           
1. Passau 
2. The World Bank 
3. Economist Intelligence Unit 
4. Wages and salaries (constant US $) 
5. The World Bank 
6. Human development report 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=1147&series=GB.XPC.WAGE.CN
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در ایران و کشورهای  در این تحقیق برای مطالعه اثرات فساد بر سطح توسعه انسانی

های رگرسیونی گردد. روشاستفاده می 1منتخب منطقه از روش رگرسیونی کوانتایل

معمولی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را براساس تابع میانگین شرطی 

های حداقل مربعات معمولی در مواقعی که خطاهای رگرسیونی . رگرسیونکنندارائه می

باشند. درحالی که رگرسیون کوانتایل در مواردی ال داشته باشند، غیرکارا میتوزیع غیرنرم

کند. الزم تر عمل میهای پرت داشته باشیم، قویکه خطاها توزیع نرمال نداشته و یا داده

به ذکر است که در مطالعات قبلی، نرمال بودن یا نبودن خطاهای رگرسیون بررسی نشده 

دهد که خطاهای رگرسیون تایج برآورد اولیه مدل نشان میاست. اما در این مطالعه، ن

برای برآورد مدل  2رو از روش رگرسیونی کوانتایلرو در تحقیق پیشنرمال نیستند. از این

 استفاده شده است.

 که است این کوانتایل )چندك( رگرسیون کارگیریبه اصلی الزم به ذکر است که انگیزه

 متغیرهای امکان دخالت تا شود ارائه مدلی پاسخ، متغیر ارزیابی در جامع و دقیق نگاهی با

های دنباله در ویژهبه توزیع هایقسمت تمام در بلکه ها،داده ثقل مرکز در تنها نه مستقل

 معمولی، رگرسیون مفروضات محدودیت با کهاین بدون گردد، فراهم انتهایی و ابتدایی

 باشیم. روبرو ضرایب برآورد در دورافتاده هایداده حضور تأثیرگذار و ناهمسانی واریانس

 قدرمطلق مجموع نمودن از حداقل معمولی رگرسیون برخالف چندك رگرسیون در

 روش حداقل آن به که شودمی استفاده الگو پارامتر برآورد برای موزون هایباقیمانده

 آنالیز اینطورکه بیان گردید شود. همانمی گفته (LAD) یا 3انحرافات قدرمطلق

-توزیع قبیل از ندارد استانداردی شکل و ناهمگن است شرطی توزیع کهزمانی خصوصبه

 .است مفید مواردی از این قبیل و عریض و پهن دم با هاییتوزیع نامتقارن، های

وزیع تابع ت Y باشد. برای متغیر تصادفیشکل زیر میتشریح کلی رگرسیون کوانتایل به

 است:احتمال به شرح زیر 

𝐹(𝑦) =  𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑌 ≤ 𝑦) (9                                                                 )    

 گردد:صورت تابع معکوس زیر تعریف میبه Yام τکوانتیل 

𝑄(𝜏) = inf  {𝑦 ∶ 𝐹(𝑦) ≥  𝜏} (10)                                                           

                                                           
1. Quintile Regression 
2. Quintile Regression  
3. Least Absolute Deviations 
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0 که در آن < 𝜏 <  باشد.می 1

درمطلق توان گفت که میانه نمونه، مجموع ق، میY از }n, ..., y1y{ برای نمونه تصادفی 

 کند:انحرافات زیر را حداقل می

  𝑚𝑖𝑛
   ξ∈R

∑ |𝑦𝑖 − 𝜉|
𝑛
𝑖=1 (11)                                                                         

صورت جواب مساله تواند بهمیباشد، می 𝑄(𝜏)که شبیه به  𝜉(𝜏) ام𝜏همچنین کوانتیل نمونه 

 یابی زیر مطرح گردد:بهینه

  min
   ξ∈R

∑ 𝜌𝜏(
𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 − 𝜉)  (12        )                                                           

 که در آن داریم: 

  𝜌𝜏(𝑧) =  𝑧 (𝜏 − 𝐼(𝑧 < 0)), 0 <  𝜏 < 1 (13   )                                    
 

 کند:عنوان میانگین نمونه که مجموع مربعات پسماند را حداقل میصرفا به

 �̂� = argmin 
 𝜇∈𝑅

∑   (𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 − 𝜇)

2 (14)                                                        

E (Y|X توان با حل معادله زیر به تابع میانگین شرطی خطیمی  = x) =  x  β ́  دست

 یافت:

�̂� = argmin 
 𝛽∈𝑅𝑝

∑   (𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 − 𝑥𝑖  𝛽  ́  )2 (15                                                )  

𝑄 (τ|X در پایان تابع کوانتیل شرطی خطی،  = x) =  x   ́ β(τ)تواند با حل معادله ، می

τ زیر برای هر کوانتیل  ∈  برآورد شود: (0,1)

  �̂�(𝜏) = argmin  
 𝛽∈𝑅𝑝

∑   𝜌𝜏(
𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 − 𝑥𝑖  𝛽  ́  )  (16  )                                    

 ،و همکاران 2انی)ت شود یم دهیام نامτ 1لیکوانت ونیرگرس، τ( ̂β) لیکوانت، مقدار که در آن

2016). 

                                                           
1. Quintile Regression 
2. Tian  
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ه است برای ارزیابی و آزمون مدل در رگرسیون کوانتایل سه شاخص و آزمون ارائه شد 

 که عبارتند از :

 1نیکویی برازش -

( آماره نیکویی برازش را برای رگرسیون کوانتایل ارائه کردند 1999) 2کوئنکر و ماچادو 

                 صورتکوانتایل خطی را به باشد. اگر رگرسیونکه شبیه به رگرسیون معمولی می

𝑄 = (𝜏|𝑋𝑖, 𝛽(𝜏)) = �́�𝑖𝛽(𝜏)  ضرایب ها و بردار تعریف کرده  و فرض کنیم که داده

𝑋𝑖   صورتبه = (1, 𝑋𝑖1́ 𝛽(𝜏)و ́( = (𝛽0(𝜏), 𝛽1(𝜏)́)́ بندی شده اند،تقسیم 

 که:طوریبه 
 

  𝑄(𝜏|𝑋𝑖 , 𝛽(𝜏)) = 𝛽0(𝜏) + �́�𝑖1𝛽1(𝜏) (17)                                            

 توان تعریف کرد که:می

  V̂(𝜏) = 𝑚𝑖𝑛𝛽(𝜏)∑ 𝜌𝜏𝑖 (𝑌𝑖 − 𝛽0(𝜏) − �́�𝑖1𝛽1(𝜏))  (18                                 )  

  V(𝜏) = 𝑚𝑖𝑛𝛽0(𝜏)∑ 𝜌𝜏𝑖 (𝑌𝑖 − 𝛽0(𝜏) (19)                                               

گردد که عددی شرح زیر ارائه میبه 3بر این اساس، معیار نیکویی برازش کوئنکر و ماچادو

ام را τ بین صفر و یک بوده و موفقیت نسبی مدل در برازش داده ها برای کوانتیل 

 کند:گیری میاندازه

  R1(𝜏) = 1 − V̂(𝜏)/𝑉(𝜏)  (20)                                                              

 4آزمون برابری شیب -

عنوان ها، به( آزمونی را برای برابر بودن ضرایب شیب بین کوانتیل1982) 5کوئنکر و باست

 آزمونی قوی برای ناهمسانی واریانس ارائه دادند. فرضیه صفر این آزمون به شرح زیر است:

 𝐻0: β1(τ1) = β1(τ2) = ⋯ = β1(τk)  (21                                            )  

کند. بر این اساس می توان آزمون والد قید را بر روی ضرایب اعمال می (k-1)(p-1)که 

X(p−1)(k−1)صورت مربوطه را تشکیل داد که به
 توزیع شده است.  2

                                                           
1. Goodness- of- Fit 
2. Koenker and Machado 
3. Koenker and Machado 
4. Slope Equality Testing 
5. Koenker and Bassett 
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 1آزمون تقارن -

برای برآوردگرهای حداقل مربعات نامتقارن، آزمون تقارن را ارائه ( 1987) 2نوی و پاول

 3راحتی در مورد رگرسیون کوانتایلاین رویکرد بهکردند که قید )محدودیت( کمتری دارد. 

ازای مقادیر به Y باشد. فرضیه آزمون نوی و پاول این است که اگر توزیعقابل استفاده می

 متقارن باشد داریم: X  معین

 

 β
(τ)+β(1−τ)

2
= β(1/2)  (22)                                                                   

این قیدها را با استفاده از آزمون والد در رگرسیون کوانتایل مورد آزمون قرار داد. توان می

مرتب شده  τk وجود دارد و ضرایب برآوردی با استفاده از  K فرض کنید عدد فردی مانند

باقیمانده با فرض  τ  بوده و 5/0شود که برابر با فرض می  τ(k+1)/2 اند. مقدار میانی

 τj = 1 − τk−j+1 برایj= 1,...,(k-1)/2    متقارن هستند.  بر این  5/0حول عدد

τj برای 4اساس فرضیه صفر آزمون نوی و پاول = 1 − τk−j+1 باشد:شرح زیر میبه 

 H0:
β(τj)+β(τk−j−1)

2
= β(1/2)  (23                                                              )  

    باشد. فرضیه صفر نیز  مقدار آماره آزمون والد برای  فرضیه صفر متقارن بودن، صفر می

p(k-1)/2  صورتقید دارد، از این رو آماره والد به 𝑋p(k−1)/2
 توزیع شده است.  2

طور که عنوان شد، متقارن نبودن توزیع متغیر وابسته، انگیزه اصلی برای برآورد مدل همان

برا برای آزمون  -باشد. در این پژوهش، از آزمون جارگمی 5رگرسیون کوانتایلبا روش 

شود. نتایج این عنوان متغیر وابسته مدل استفاده مینرمال بودن شاخص توسعه انسانی به

دهد که شاخص توسعه انسانی متقارن نبوده و چوله به چپ )ضریب آزمون نشان می

آن کمتر از    prob بوده و 35/62برا   -آماره جارگباشد. زیرا مقدار ( می-29/8چولگی 

عبارت دیگر، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته رد باشد. بهمی 05/0

شده و این توزیع چوله به چپ خواهد بود. در ادامه فرایند برآورد مدل، مانا بودن متغیرهای 

 6ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافتهگردد. برای این منظور از آزمون مدل بررسی می

                                                           
1. Symmetry Testing 
2. Newey and Powell 
3. Quintile Regression 
4. Newey and Powell 

5. Quintile Regression  
6. ADF test Statistic 
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 سطح در نتایج این براساس ارائه شده و 2گردد. نتایج این آزمون در جدول استفاده می

عبارت دیگر تمامی متغیرها باشند. بهمانا می سطح در تمامی متغیرها درصد پنج معناداری

 باشند.می I(0)طور یکسان، انباشته از مرتبه صفربه

 واحد  آزمون ریشه: نتایج 2جدول

 نتیجه Prob سطح متغیر متغیر

LHDI 52/47  0/01* (0)I 

LCOR 37/58  0/00* (0)I 

LEF 37/50  0/00* (0)I 

LURB 27/43  0/02* (0)I 

LUNEM 41/52  0/00* (0)I 

LPF 11/51  0/00* (0)I 

LW 2/45  0/02* (0)I 

 منبع: محاسبات تحقیق.
 باشد.در سطح تفاضل مرتبه اول میدهنده مانا بودن متغیرها : نشان*

 :  نتایج برآورد مدل3جدول 

9/0  8/0  7/0  6/0  5/0  4/0  3/0  2/0  1/0  𝝉 

22/0  
(25/1)  

24/0  
(73/1)  

30/0  
(62/1)  

22/0  
(30/1)  

25/0  
(55/1)  

29/0  
(27/1)  

27/0  
(34/1)  

32/0  
(28/1)  

43/0  
(52/1)  

C 

22/0-  
)-2/7(* 

28/0-  
)-3/1(* 

32/0-  
)-3/0(* 

36/0-  
)-2/8(* 

39/0-  
)-2/5(* 

41/0-  
)-2/2(* 

44/0-  
)-2/4(* 

45/0-  
)-2/08(* 

47/0-  
)-2/4(* 

LCOR 

31/0  
)2/24(* 

27/0  
)2/16(* 

23/0  
)2/05(* 

22/0  
)2/12(* 

20/0  
)2/01(* 

19/0  
(84/1)  

17/0  
(44/1)  

16/0  
(23/1)  

17/0  
(58/1)  

LEF 

17/0  
)2/34(* 

19/0  
)2/25(* 

20/0  
)2/31(* 

21/0  
)2/24(* 

24/0  
)2/02(* 

25/0  
)2/08(* 

26/0  
)2/18(* 

24/0  
(52/1)  

26/0  
(38/1)  

LURB 

22/0-  
)-2/8(* 

26/0-  
)-3/3(* 

28/0-  
)-3/2(* 

29/0-  
)-3/05(* 

32/0-  
)-2/9(* 

35/0-  
)-2/8(* 

375/0-  
)-3/4(* 

37/0-  
)-3/08(* 

38/0-  
)-3/1(* 

LUNEM 

26/0  
)2/04(* 

25/0  
)2/1(* 

23/0  
)2/27(* 

22/0  
)2/01(* 

19/0  
)1/96(* 

15/0  
(59/1)  

12/0  
(32/1)  

10/0  
(28/1)  

11/0  
(12/1)  

LPF 

25/0  
)2/4(* 

28/0  
)2/25(* 

30/0  
)1/98(* 

33/0  
)2/17(* 

38/0  
)2/02(* 

41/0  
)2/35(* 

42/0  
)2/31(* 

45/0  
)2/29(* 

47/0  
)2/21(* 

LW 

54/0  56/0  59/0  54/0  55/0  51/0  52/0  53/0  51/0  R2 
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9/33  
(03/0)  

1/32  
(03/0)  

5/37  
(01/0)  

41 
(00/0)  

8/44  
(00/0)  

2/35  
(02/0)  

3/39  
(00/0)  

7/40  
(00/0)  

5/42  
(00/0)  

آزمون 

برابر بودن 

 شیب

2/35  
(02/0)  

7/40  
(00/0)  

5/45  
(00/0)  

4/41  
(00/0)  

4/38  
(00/0)  

3/37  
(01/0)  

5/37  
(01/0)  

8/42  
(00/0)  

3/40  
(00/0)  

آزمون 

متقارن 

بودن 

هاکوانتیل  
           

 منبع: محاسبات تحقیق.
 دهد.درصد را نشان می 5بودن ضرایب در سطح معناداری  ربوده و معنادا  t: اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  * 

توسعه انسانی دهد که شاخص ادراك فساد تاثیر منفی بر نتایج برآورد مدل اول نشان می

درصد به لحاظ  5داشته و این تاثیر در سطح معناداری  ایران و کشورهای منتخب منطقه

عبارت دیگر فساد با کاهش رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج آماری معنادار است. به

سطح توسعه انسانی دولت به اهدافی غیر از آموزش و بهداشت در دوره زمانی مورد مطالعه، 

زان این تاثیر منفی در بین توان مشاهده کرد که میهمچنین می را کاهش داده است.

باشد که تاثیر منفی های اول تا نهم روندی کاهشی داشته و بیان کننده این میدهک

فساد بر توسعه انسانی در کشورهای با سطح توسعه انسانی پایین در مقایسه با کشورهای 

دی برای عبارت دیگر ضریب برآورباشد. بهمراتب بیشتر میبا شاخص توسعه انسانی باال، به

متغیر فساد نشانگر این است که با افزایش یک درصدی در شاخص ادراك فساد و با فرض 

درصد کاهش  47/0تا  22/0ثابت بودن سایر عوامل، شاخص توسعه انسانی می تواند بین 

های یابد. تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی نیز مثبت بوده اما این تاثیر تنها در کوانتیل

توان بیان نمود که در کشورهای عبارت دیگر میباشد. بهلحاظ آماری معنادار میبه 9تا  5

ای غیر از با سطح توسعه انسانی پایین، عامل مهم و تاثیرگذار بر توسعه انسانی مولفه

شود تاثیر مثبت آزادی اقتصادی بر طور که مشاهده میباشد. همانآزادی اقتصادی می

که تاثیر آن در طوریشود، بهش سطح توسعه انسانی بیشتر میتوسعه انسانی با افزای

دهند که باشد. این مقادیر نشان میمی 5، 6، 7و  8های ام بیشتر از کوانتیل9کوانتیل 

ها متغیر بوده و ثانیاً با افزایش یک درصدی اوال ضرایب متغیر آزادی اقتصادی بین کوانتیل

بت بودن سایر عوامل، شاخص توسعه انسانی بین در متغیر آزادی اقتصادی و با فرض ثا

یابد. همچنین براساس نتایج تحقیق، باال بودن نرخ درصد افزایش می 31/0تا  2/0

 5شهرنشینی تاثیر مثبت بر سطح توسعه انسانی داشته و این تاثیر در سطح معناداری 

به لحاظ  1و  2های درصد به لحاظ آماری معنادار است. این تاثیر مثبت برای کوانتیل

عبارت دیگر، در باشد. بهها نزولی میآماری معنادار نبوده و همچنین روند آن بین کوانتیل
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با افزایش سطح توسعه انسانی، از تاثیر مثبت شهرنشینی بر توسعه  9تا  3های کوانتیل

شود. این امر بدین معنی است که در کشورهای با سطح توسعه انسانی انسانی کاسته می

سیار باال، برخالف کشورهای با سطح توسعه انسانی پایین، اختالف زیادی بین رفاه شهری ب

  و روستایی و همچنین برخورداری از امکانات آموزشی و بهداشتی وجود ندارد.

براساس نتایج برآورد مدل، تاثیر نرخ بیکاری بر توسعه انسانی منفی بوده و این تاثیر در 

باشد. همچنین میزان این تاثیر منفی لحاظ آماری معنادار میدرصد به  5سطح معناداری 

باشد. ها کاهشی میهای ابتدایی بیشتر بوده و به طور کلی روند آن بین کوانتیلدر کوانتیل

 2های عبارت دیگر میزان تاثیر منفی نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی در کوانتیلبه

دهنده این باشد. این امر نیز نشانبیشتر می 7، 8 و 9های و در مقایسه با کوانتایل 1و 

گیر کشورهای با سطح است که نرخ بیکاری و پایین بودن سطح اشتغال اغلب گریبان

شود. این موضوع توسعه انسانی پایین و متوسط بوده و منجر به کاهش درآمد فردی می

الشعاع قرار داده را تحت نیز به نوبه خود برخورداری افراد از امکانات آموزشی و بهداشتی

شود که سطح توسعه انسانی در این کشورها کاهش یابد. عالوه بر این، و لذا باعث می

دهد که با افزایش یک ضرایب مربوط به نرخ بیکاری در رگرسیون برآوردی نشان می

درصدی در نرخ بیکاری، شاخص توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه و با ثابت بودن 

کاهش داشته است. تاثیر شاخص دموکراسی بر توسعه  38/0تا  22/0عوامل بین  سایر

درصد برای  5انسانی مثبت بوده اما به لحاظ آماری، این تاثیر در سطح معناداری 

باشد. همچنین ضریب برآوردی برای متغیر معنادار نمی 1، 2، 3و  4های کوانتیل

اگرچه شاخص  عبارت دیگر،باشد. بهی میصعود 9تا  5های دموکراسی، در بین کوانتیل

های افراد و همچنین افزایش حق اظهارنظر دموکراسی در فرایند گسترش دامنه انتخاب

گذارد. اما تاثیر آن برای آنان تاثیر مثبت داشته و بر توسعه انسانی نیز  تاثیری مثبت می

ثیر نرخ دستمزد واقعی باشد. تاکشورهای با سطح توسعه انسانی پایین و متوسط کمتر می

درصد  5ها مثبت بوده و در سطح معناداری بر شاخص توسعه انسانی در تمامی کوانتیل

به لحاظ آماری معنادار است. زیرا باال بودن نرخ دستمزد واقعی، درآمد فرد را افزایش داده 

ین امر و تاثیر مثبتی در برخورداری افراد از امکانات آموزشی و بهداشتی خواهد داشت. ا

شود تا با افزیش نرخ دستمزد واقعی افراد، سطح توسعه انسانی در آن کشور نیز باعث می

 1های افزایش یابد. همچنین ضریب شاخص دستمزد در رگرسیون برآوردی بین کوانتیل

عبارت دیگر با ثابت بودن کاهش یافته است. به 25/0به  47/0، کاهشی بوده و از  9تا 
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افزایش یک درصدی در نرخ دستمزد واقعی، شاخص توسعه انسانی در سایر عوامل و با 

 افزایش داشته است. 47/0تا  25/0کشورهای مورد مطالعه بین 

متغیر  59/0تا  51/0ضریب تعیین رگرسیون برآوردی برای کوانتیل های مختلف نیز بین 

ح معناداری توان در سطباشد. همچنین براساس نتایج آزمون برابری ضرایب شیب، میمی

درصد فرضیه صفر این آزمون مبنی بر برابر بودن ضرایب شیب در بین کوانتیل ها را  5

عبارت دیگر ضرایب شیب بین کوانتیل ها با هم برابر نیستند. همچنین براساس رد کرد. به

درصد، فرضیه صفر متقارن بودن ضرایب در  5نتایج آزمون تقارن، در سطح معناداری 

 می باشد. 05/0این آزمون کوچکتر از  Prob یل رد می شود. زیرارگرسیون کوانت

   

 هاگیری و پیشنهادنتیجه .4
شاخص توسعه انسانی شاخصی ترکیبی از درآمد، آموزش و بهداشت بوده و برخورداری 

گیری کند. این شاخص مبنای اندازهافراد یک کشور از هریک از این مولفه ها را بررسی می

کند. گیری آن مییافتگی کشورها بوده و هرساله سازمان ملل اقدام به اندازهرفاه و توسعه

بوده و ایران از این حیث در رتبه  798/0، شاخص توسعه انسانی در ایران 2018در سال 

انداز، ایران بایستی دنیا قرار دارد، این در حالی است که با توجه به اهداف و سند چشم 60

شود که وضعیت کشور اول منطقه باشد. اما مشاهده می های توسعه،براساس شاخص

کشورهایی مانند قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در شاخص توسعه انسانی 

ها و اقداماتی اتخاذ گردد که شاخص توسعه بهتر از ایران است. از این رو بایستی سیاست

شناسایی عوامل موثر بر توسعه انسانی در کشور افزایش یابد. اولین گام برای این کار 

عنوان عاملی مهم و موثر بر توان فساد را بهباشد. براساس مطالعات تجربی میانسانی می

توسعه انسانی در نظر گرفت. فساد با تاثیر منفی بر درآمد ملی و همچنین انحراف و کاهش 

از  شته باشد. تواند تاثیر منفی بر سطح توسعه انسانی دامخارج آموزشی و بهداشتی می

رو در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل، تاثیر شاخص فساد بر توسعه این

ایران و کشورهای منتخب منطقه مطالعه شده است. در این راستا قبل از برآورد انسانی در 

ه ها، آزمون ریشه واحد برای بررسی مانا بودن متغیرهای مدل انجام شده و نشان دادمدل

 شد که تمامی متغیرها در سطح متغیرها مانا بوده و ریشه واحد ندارند. 

توسعه انسانی دهد که شاخص ادراك فساد تاثیر منفی بر سطح نتایج برآورد مدل نشان می

درصد به لحاظ  5داشته و این تاثیر در سطح معناداری ایران و کشورهای منتخب منطقه 

در دوره زمانی مورد مطالعه، فساد با کاهش رشد  عبارت دیگرآماری معنادار است. به
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سطح توسعه اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهدافی غیر از آموزش و بهداشت، 

بیشتر بوده  1، 2و  3میزان این تاثیر منفی در کوانتیل های  انسانی را کاهش داده است.

با سطح پایین توسعه کننده این است که باال بودن سطح فساد در  کشورهای و بیان

انسانی، تاثیر منفی بیشتری بر  توسعه انسانی در این کشورها دارد. تاثیر آزادی اقتصادی 

لحاظ آماری به 9تا  5بر توسعه انسانی نیز مثبت بوده اما این تاثیر تنها در کوانتیل های 

عامل مهم و عبارت دیگر در کشورهای با سطح توسعه انسانی پایین، باشد. بهمعنادار می

باشد. تاثیر آزادی اقتصادی ای غیر از آزادی اقتصادی میتاثیرگذار بر توسعه انسانی مولفه

شود. براساس نتایج تحقیق، بر توسعه انسانی نیز با افزایش سطح توسعه انسانی افزایش می

باال بودن نرخ شهرنشینی تاثیر مثبت بر سطح توسعه انسانی داشته و در سطح معناداری 

درصد به لحاظ آماری معنادار است. این تاثیر مثبت برای کوانتیل اول و دوم معنادار  5

نبوده و در ادامه با افزایش سطح توسعه انسانی، از تاثیر مثبت شهرنشینی بر توسعه انسانی 

شود. تاثیر نرخ بیکاری بر توسعه انسانی منفی بوده و این تاثیر در سطح کاسته می

باشد. همچنین میزان تاثیر منفی نرخ به لحاظ آماری معنادار میدرصد  5معناداری 

 7، 8و  9های های اول و دوم و در مقایسه با کوانتیلبیکاری بر توسعه انسانی در کوانتیل

عبارت دیگر پایین بودن سطح اشتغال در کشورهای با سطح توسعه باشد. بهبیشتر می

فراد شده و برخورداری افراد از امکانات انسانی پایین و متوسط باعث کاهش درآمد ا

شود که سطح توسعه انسانی در این کشورها آموزشی و بهداشتی را کاهش داده و باعث می

تر باشد. تاثیر شاخص دموکراسی بر توسعه انسانی مثبت بوده اما این تاثیر در سطح پایین

باشد. معنادار نمی 1، 2، 3و  4های درصد به لحاظ آماری برای کوانتیل 5معناداری 

بیشترین مقدار  8و  9های همچنین تاثیر مثبت دموکراسی بر توسعه انسانی در کوانتیل

ها مثبت بوده و در را دارد. تاثیر نرخ دستمزد واقعی بر توسعه انسانی در تمامی کوانتیل

عی، درصد به لحاظ آماری معنادار است. زیرا باال بودن نرخ دستمزد واق 5سطح معناداری 

شود تا با افزیش نرخ دستمزد واقعی افراد، سطح درآمد فرد را افزایش داده و باعث می

توسعه انسانی در آن کشور نیز افزایش یابد. همچنین براساس نتایج آزمون برابری ضرایب 

درصد فرضیه صفر این آزمون مبنی بر برابر بودن  5توان در سطح معناداری شیب، می

ها با عبارت دیگر ضرایب شیب بین کوانتیلها را رد کرد. بهوانتیلضرایب شیب در بین ک

درصد،  5هم برابر نیستند. همچنین براساس نتایج آزمون تقارن، در سطح معناداری 

این آزمون  Probشود. زیرا فرضیه صفر متقارن بودن ضرایب در رگرسیون کوانتیل رد می

 باشد.می 05/0تر از کوچک
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 گردد که:براساس نتایج تحقیق پیشنهاد میدر پایان و 

ها منفی بوده براساس نتایج برآورد مدل، تاثیر فساد بر توسعه انسانی در تمامی کوانتیل-

باشد و مقدار این تاثیر منفی برای کشورهای با سطح توسعه لحاظ آماری معنادار میو به

دولتی در کشورهای با سطح انسانی پایین بیشتر است. لذا کنترل و کاهش فساد در بخش 

توسعه انسانی پایین و متوسط بیشتر از سایر کشورها اهمیت داشته و دولت بایستی با 

های بخش عمومی، فساد اجرای اقداماتی نظیر دولت الکترونیکی و افزایش شفافیت فعالیت

 در کشور را کاهش دهد.  

شهرنشینی ها لیکوانت یتمامدر های اول و دوم، جز کوانتیلبه، تحقیق جیبراساس نتا-

تاثیر مثبت بر توسعه انسانی دارد. این نتایج داللت بر این دارد که امکانات آموزشی و 

بهداشتی در شهرها تمرکز داشته و یافتن شغل و لذا درآمد باال در شهرها و در مقایسه با 

هایی پدیده تگردد که دولت با اجرای سیاسباشد. لذا پیشنهاد میتر میروستاها محتمل

مهاجرت به شهرها را کنترل کرده و با ایجاد فضاهای آموزشی و بهداشتی و همچنین 

کار در روستاها، ضمن کنترل پدیده مهاجرت، وحمایت از روستاییان برای ایجاد کسب

 سطح توسعه انسانی در روستاها را نیز ارتقا دهد. 

معنادار بر توسعه انسانی داشته و  براساس نتایج پژوهش، دستمزد واقعی تاثیر مثبت و-

عبارت دیگر باشد. بهاین تاثیر برای کشورهای با سطح توسعه انسانی پایین، بیشتر می

افزایش دستمزد واقعی در کشورهای با سطح توسعه انسانی پایین و متوسط بیشتر از 

خواهد بود. ها تاثیرگذار کشورهای با سطح توسعه انسانی باال، بر سطح توسعه انسانی آن

گردد که دولت با اتخاذ تدابیری نظیر کنترل تورم، باال بردن حداقل لذا پیشنهاد می

های کارگری، دستمزد واقعی کارگران و دستمزد مصوب، حمایت از کارگران و اتحادیه

 قدرت خرید آنان را افزایش دهد.

ویژه در کشورهای با بهبراساس نتایج تحقیق، بیکاری تاثیر منفی بر توسعه انسانی دارد. -

رو، کنترل باشد. از اینسطح توسعه انسانی پایین و متوسط مقدار این تاثیر منفی بیشتر می

نرخ بیکاری و کاهش آن برای افزایش سطح توسعه انسانی، در کشورهای مذکور بیشتر 

عنوان کارفرمای بزرگ در اقتصاد کشورهای منتخب، نقش احساس شده و دولت بایستی به

 زا در کشور داشته باشد. های اشتغالگذاری و ایجاد فعالیتتری در افزایش سرمایهپررنگ

ترین جا که مهمبا توجه به نتایج تحقیق و پیشنهادات ارائه شده و همچنین از آن در آخر-

عامل برای پایین بودن سطح توسعه انسانی در ایران، پایین بودن سطح درآمد سرانه 

های سیاستی برای اقتصاد ایران عبارت خواهند بود از: ترین توصیهمباشد، لذا مهمی
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افزایش قدرت خرید مردم و کنترل تورم، افزایش سطح حداقل دستمزد، کنترل نوسانات 

 نرخ ارز، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری.   
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