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 چکیده
يکی از اهداف کالن اقتصادی هر کشوری ايجاد رفاه اجتماعی و توسعه پايدار است که جز با بهبوود وعوعیت   

پذير نیسوت  يکوی از عواموأ ترگیرگوذار بور توسوعه        زندگی و درامد که همان ارتقا توسعه انسانی است، امکان
از  یکو يهموواره   یاقتصواد  یرهایبر متغ ازجمله مخارج دفاعی مخارج دولت ریترگانسانی مخارج دولت است  

 هوا  آن انیو تعاموأ م  سوم یبسته بوه مکان  که طوری بهبوده است خصوصاً اقتصاد دفاعی موعوعات مهم اقتصاد 
عرورت و اهمیت اين حوزه، در اين تحقیق به تحلیأ اگورات مخوارج    با توجه به  استاگرات متفاوت  یچگونگ

 2333يافتگی مختلف طی دوره زمانی  ورها با درجات توسعهدفاعی بر توسعه انسانی چهار گروه منتخب از کش
های پانلی پرداخته شد  بر اساس نتايج تحقیق مخارج دفاعی در گروه کشورها با درجوه   به روش داده 2361تا 

( HDI >1/3 <7/3يوافتگی متوسو) )   ( و گروه کشورها با درجه توسوعه HDI>8/3يافتگی بسیار باال ) توسعه
 <8/3يافتگی بواال )  ار بر توسعه انسانی دارد  اگر اين شاخص در گروه کشورها با درجه توسعهاگر منفی و معناد

HDI >7/3      که شامأ ايران نیز هست بر توسعه انسانی مثبت و معنادار اسوت  در گوروه کشوورها بوا درجوه )
 ( اگر شاخص مخارج دفاعی بر توسعه انسانی معنادار نیست HDI <1/3يافتگی پايین ) توسعه

  یپانل های ی، دادهدفاع اقتصادی، دفاع مخارجی، توسعه انسان شاخص: یدیکل گانواژ
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 مقدمه .1
ترين اهداف جوامع اقتصادی دستیابی به توسعه اقتصادی خصوصواً توسوعه پايودار اسوت  توسوعه       يکی از مهم

تورين و   شوده اسوت  مهوم    هوای مختلفوی بیوان    اقتصادی به مفهوم بهبود کیفیت زندگی است که با شواخص 
بعود زنودگی    ترين شاخص مورداستفاده در مورد توسعه اقتصادی، شاخص توسعه انسانی است کوه سوه   مقبول

استاندارد و شايسته، آموزش و درآمد سرانه را دربرمی گیرد  با توجه به اهمیت و جايگاه شاخص توسعه انسانی 
گذاری جوامع اقتصادی، شناسايی عوامأ مؤگر بور ايون شواخص اموری عوروری و حوا ز        در اهداف و سیاست

مخوارج   نکوه يتوجه بوه ا  بادفاعی است  گری و مخارج  اهمیت است يکی از موارد مؤگر بر اين شاخص نظامی
ای از درآمد ملوی را بوه    مالحظه قابأدهد( معموالً سهم  یم أیاز آن را تشک یبخش یدولت )که مخارج دفاع

اقتصادی گوردد و بوه    کموجب تحر تواند میمناسب هزينه شود،  طور به که درصورتی، دهد میخود اختصاص 
(  بوا توجوه   6986 زاده،یو عل یفيرفاه جامعه را فراهم آورد )شر ووسعه دنبال آن زمینه ايجاد رشد اقتصادی و ت

درامود   ،یبوه زنودگ   دیآموزش، بهداشت، ام رینظ يیکه مشتمأ بر پارامترها یروزافزون توسعه انسان تیبه اهم
کنود، عورورت    فايا اقتصادی یاجتماع تیامن ترمیندر  تواند می یکه مخارج دفاع یو نقش باشد میسرانه و     

 یاست با مخارج دفاع یجوامع بشر يافتگی توسعهدرجه  دهنده نشانمذکور که  یپارامترها انیتا ارتباط م اردد
 انیو در م یو مخوارج دفواع   یشاخص توسعه انسان انیارتباط م نییتب قیتحق نيلذا هدف در ا ،مشخص گردد

توسوعه   ،بواال  بسویار  توسوعه امأ چهار گروه مختلف )که ش يافتگی توسعهمنتخب کشورها با درجات  های گروه
در  یبر توسعه انسوان  یاگرات مخارج دفاع أیو تحل سهيبا مقا چراکه ،( استنيیباال، توسعه متوس) و توسعه پا

و  دیرسو  نوه یزم نيو در ا یو شوناخت کواف   حیبه درک صوح  توان می مختلف يافتگی توسعهکشورها با درجات 
 ارا ه کرد  یندر جهت بهبود توسعه انسا یاصول یاستیس یراهکارها

 در اين مقاله سعی شده تا اگر مخارج دفاعی رسمی بر شاخص توسعه انسانی چهار گروه منتخب کشورها
انسانی گام برداشت   های بهتر در جهت بهبود توسعه بررسی گردد تا بتوان در جهت ارا ه راهکارها و سیاست

است از: مخارج دفاعی ترگیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی هر چهار  در همین راستا فرعیه تحقیق عبارت
 گروه منتخب کشورها دارد 

شود  بعدازآن مطالعات تجربی صورت گرفته در اين زمینه  در ادامه بحث ابتدا مبانی نظری تشريح می
شود  مدل ارا ه می اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی گذشته، موردبررسی قرارگرفته است، در بخش بعد بر

گیری و  گیرد و در پايان نتیجه شوند و نتايج حاصأ از تخمین موردبحث و بررسی قرار می و متغیرها تعريف می
 گردد  ارا ه راهکارهای سیاستی در جهت بهبود توسعه انسانی کشورهای منتخب ارا ه می

 مبانی نظری و مطالعات تجربی .2
 ریتورگ  یابيو رو به توسعه از علم اقتصاد، ارز ديجد ای شاخه عنوان به ،از موعوعات مهم علم اقتصاد دفاع یکي

 افتنيو  اني)و بعد از پا ر،یاخ های سالدر  کهنيا   با وجودباشد میجامعه  یبر عملکرد اقتصاد ینظام های هزينه
هنووز در غالوب منواطق جهوان مخوارج       مارو به کاهش بوده است، ا یمصارف نظام شيجنگ سرد(، نرخ افزا

مهوم و   اریبحوث بسو   ،گوری  نظوامی قرار دارد  موعوع اقتصاد و رابطه آن با  يیهمچنان در سطح باال ینظام
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هوم   ینظوام  هوای  فعالیوت  هیو اسوت  اقتصواد از ناح   یو بررس ترمأ قابأمختلف  یاياست که از زوا ای پیچیده
آنچه حا ز اهمیت اسوت شناسوايی و تحلیوأ اگورات مخوارج        ردیگ قرار بیو هم مورد آس ابدي توسعه تواند می

 دفاعی بر عملکرد اقتصادی است 

 توسعه انسانی .2-1

را به خود مشوغول   زانيو برنامه ر گذاران سیاستاست که همواره ذهن  یمباحث ازجمله يافتگی توسعهتوسعه و 
از توسعه معتدل  یبه سطح یابیخواهان دست ها آن دهنده تشکیأمناطق  یمختلف و حت یکرده است  کشورها

و انتظوار موردم و    ستیتوسعه چ که ايناما  ؛انجامدیمردمان ب یتمام یهستند که بتواند به بهبود زندگ داريو پا
 فيبوه آن داده نشوده اسوت  تعوار     یپاسخ واحد دياست که شا سؤالی ترين اصلی ست،یچ نديفرا نيجامعه از ا

 چندبعودی و  یبور گسوتردگ   ی، همگها آنمتفاوت بودن  رغم بهاست که  شده ارا هاز توسعه  یمختلف و متعدد
 یتمام یبهتر و برتر برا یزندگ یبه عبارت ايو  یزندگ )يبهبود شرا راآن  تيداشته و غا نظر اتفاقبودن توسعه 

توسوعه،   تیو ماه أیبه دل کشورها و مناطق يافتگی توسعه یو محاسبه کم گیری اندازه  هرچند دانند می ها نسأ
 نیتوسعه بحث نظارت بور برناموه و همچنو    های برنامه تیموفق یلکن شرط اساس ست،ین یشدن کامالً یامر
 های ارگان، متخصصان امور توسعه و رو ازاينمختلف توسعه است   های مؤلفهآن بر  ترگیرگذاری زانیم یابيارز

 بور نمووده و   یابيرا ارز يافتگی توسعهمختلف، سطح  های شاخصو  ها روشبا استفاده از  اند کرده یمختلف سع
در  هوا  آنوعوع   یبهبوود  دمعو  ايو بهبود و  یبررس نیو همچن گريکديمناطق کوچک با  سهيآن به مقا اساس
انود کوه    شوده  ارا وه  يافتگی توسعه یابيجهت ارز زین یمتعدد یبیترک های شاخصگوناگون بپردازند   های زمان
 است  6شاخص توسعه انسانیها  ترين آن مهم

، در سوال  2شاخص توسعه انسانی يک شاخص آماری ترکیبی است که توس) برنامه سازمان ملأ برای توسعه
میالدی به مرحلوه   6336منظور ارزيابی سطح توسعه انسانی کشورهای مختلف دنیا، ايجاد و از سال  به 6333

ها را  جهان را به ترتیب باالترين تا پا ین ترين رتبه یپس هرساله فهرستی از کشورها اجرا گذاشته شد و ازآن
اين شاخص، اقتصاددانی پاکستانی بوه نوام    گذار بنیانکند   در مقايسه با نمودارها و کشورهای ديگر منتشر می

شوده توسو) آمارتیاسون، اسوتاد هنودی       هوای تعريوف   الحق بوده است و با استفاده از مفاهیم و روش محبوب
شود  شاخص توسعه انسانی  رد و برنده جايزه نوبأ اقتصاد و با بودجه سازمان ملأ متحد اجرا میهاروا دانشگاه 

 اند از: ريزی شده که عبارت روی سه معیار اساسی پی بر

 شوود و بیوانگر سوطح    گیری می وسیله معیار امید به زندگی در بدو تولد اندازه زندگی سالم و طوالنی: به •

های اساسی  طور غیرمستقیم چگونگی وععیت ترمین نیاز گیری به اين اندازهباشد   بهداشت هر کشور می
های بهداشتی و درموانی را   زيست، مانند دسترسی به غذای سالم، آب آشامیدنی، مسکن مناسب، مراقبت

 سازد  مشخص می

                                                           
1 Human Development Index 
2 United national development Programs 
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 نام در مدارس و همچنین نرخ سطح آموزش: تعداد افراد مشغول به تحصیأ در سطوح مختلف، نرخ گبت •
 کند  سوادی در میان افراد بالغ را لحاظ می بی

سطح زيست و زندگی استاندارد و شايسته: از روی تولید ناخالص داخلی سرانه در برابری باقدرت خريود،   •
منظور لحاظ کردن آن عناصری از کیفیت زندگی، مانند دسترسی به فرهنگ کوه دو معیوار بواال آن را     به

 کند  مینمی دهند، مشخص  موردتوجه قرار
آيد  هرچند مفهوم توسعه انسوانی بسویار    شاخص توسعه انسانی از میانگین حسابی سه شاخص باال بدست می

هوا و تغییورات    کند و بسیاری از ابعاد توسعه نظیر نوابرابری  معرفی می UNDPتر از آن چیزی است که  وسیع
در جواموع برخووردار اسوت و توا قبوأ از       گیرد اما اين شاخص از مقبولیت بسیار بااليی سیاسی را در نظر نمی

شد  تعیین می GDPتوسعه انسانی توس) شاخص درآمد سرانه ملی و يا   UNDP معرفی اين شاخص توس)
گیورد )مالاسومعیلی دهشویری و شوريفی      های کیفی را در نظر نمی که برای اين منظور غیردقیق بوده و معیار

 ( 6932رنانی، 

 اقتصاد دفاع و مخارج دفاعی .2-2

و  زیدر خصوص تجه یاست که با توجه به مسا ل یاز مطالعات اقتصاد ديجد ای شاخه، 6اقتصاد دفاع
اقتصاد  کرد  دایدوم توسعه پ یدر زمان جنگ جهان ،یدفاع زاتیو تجه یانسان یرویاز منابع، ن برداری بهره
اجتناب از جنگ، خاتمه  ت،یخلع سالح، صلح، امن ریمسا أ دفاع و امور مربوط به آن نظ یبه بررس یدفاع

و     یدرآمد، رشد، گبات اقتصاد عيمنابع، توز صیجنگ، تخص تيريآن، مد جاديدادن به جنگ، عوامأ ا
 های فعالیتدن منابع در محدود کر بودکم ریترگ یشامأ بررس ی  با توجه به مفهوم دفاع، اقتصاد دفاعپردازد می

 یدر نظام ها ملت نکهيبا توجه به ا عالوه به  هاست فعالیت أیقب نيتوسعه ا حال درعینکشورها و  یتدافع
است، اقتصاد  غیردولتیاز عامالن  شماری بیو تعداد  ها دولت گريکه شامأ د کنند می تیفعال المللی بین

که  المللی بینو  ای منطقه تیامن نیترم یمختلف که در جستجو یکشورها انیم های تعامأبه  ديبا یدفاع
 یدفاع های فعالیت ریترگ یگفت اقتصاد دفاع توان میخالصه  طور بههستند، وحدت بخشد   ها آناز  یخود جز 

  کند می نییبر امر دفاع را تع ینظام اقتصاد نيو اگر ا المللی بینبر سطح گسترده اقتصاد 

 های اثرگذاری مخارج دفاعی بر توسعه انسانی کانال .2-3

 کانال تقاضا .2-3-1

 شيو افزا کياقتصاد را تحر یسمت تقاعا ،یدر مخارج نظام زا برون شيافزا کياگرات مثبت تقاعا،  هيزاو از
 هوای  ظرفیوت از  بورداری  بهوره  زانیکه م شود میباعث  یمخارج نظام قيکأ از طر یتقاعا شي  افزادهد می

تقاعا بدون افوزودن   شيافزا کهاز آن موجب شود  یناش وری بهرهنرخ  شيو افزا يافته افزايشکشور  یاقتصاد
 اقتصوادی  رشود  درنهايوت و  ینوز ی)تکواگر( ک  ندهيفزا بيعر قياز طر دیسطح تول یبر نرخ تورم، موجب ارتقا

شوود،   زیو ن یو ادوات نظوام  زاتیو تجه دیو صرف تول ینظام های هزينهاگر  نکه،يا عالوه بهشود   )درآمد سرانه(

                                                           
1 Defense Economics 
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(  در 2331دهد )دان و همکواران،   شيرا افزا درآمد سرانهشده و  یباعث بهبود تراز تجار توان میصادرات آن 
 قيو بودجه دولت، از طر تيبا توجه به محدود یتقاعا، گسترش مخارج نظام یاگرات منف هينقطه مقابأ، از زاو

 شي(، افوزا یو بهداشوت  ی)ماننود مخوارج آموزشو    یبخش عموم غیرنظامیج مخارج با مخار نيا ینيگزياگر جا
و  ميريلود ي) شوود  و درآمد سورانه موی  و گسترش حجم پول، باعث کاهش رشد  یخارج های بدهیو  ها مالیات

کرد   حيتشر زین« اسلحه با رفاه ینيگزيجا» یکیبر اساس مثال کالس توان میمسئله را  ني(  ا2366همکاران، 
و  ای واسوطه  یکاالهوا  واردکوردن  یاسلحه با توجه بوه کمبوود ارز، منوابع موجوود را بورا      دياساس خر نيبر ا

(  2333، تیو اسوم  انيو   )نارادهود  موی کواهش   دار،يو پا بلندمدت یدر جهت بهبود رشد اقتصاد گذاری سرمايه
شوود )کوه در    یو ادوات نظوام  زاتیو عمودتاً صورف واردات تجه   ینظوام  یهوا  نوه يچنانچه هز ن،يعالوه بر ا

رشد  تواند می ،یتراز تجار یآن بر رو یمنف ریاست(، با توجه به ترگ چنین اين، معموالً توسعه درحال یکشورها
 ( 2369، ویرا کاهش دهد )م و درآمد سرانه

 کانال عرضه .2-3-2

و منابع های تولید نظیر سرمايه فیزيکی، سرمايه انسانی  افزايش مخارج دفاعی از طريق بکار گیری نهاده
های خالی اقتصاد را پر نمايد و از اين طريق به رشد  طبیعی و تکنولوژی سطح تولید بالقوه را افزايش و ظرفیت

درآمد کمک کند، البته ممکن است اين کانال مانند کانال تقاعا از طريق تغییر موجودی سرمايه و اگر 
صادی را کاهش دهد )دان و همکاران، گذاری، رشد اقت جای مخارج سرمايه جايگزينی مخارج نظامی به

2331 ) 

 کانال امنیت .2-3-3

کاالی عمومی است که خصوصیات غیرقابأ استثنا کردن و غیررقابتی بودن در مصرف، در آن  امنیت نوعی
های غیر دفاعی  های دفاعی توس) بخش ها موجب شده است تا ترمین مالی هزينه وجود دارد  اين ويژگی

ديگر بخش دفاعی که اغلب تولیدکننده نوعی کاالی عمومی خاص است با ساير  رتعبا به توجیه شود؛
های اين بخش، عروری است که يک نظام  های اقتصاد شباهتی ندارد  لذا برای ترمین مالی فعالیت بخش

 تواند کاهش سطح درآمد سرانه را به همراه داشته ها تحمیأ شود  اين امر می مالیاتی اجباری بر ساير بخش
باشد و اگر منفی بر بعد درآمد سرانه شاخص توسعه انسانی بگذارد  گرچه اين کاهش نیز با آگار تراوشی مثبت 

 ( 2331تواند جبران شود )هارتلی،  حاصله از بخش دفاعی، می
تواند زمینه مناسبی برای جذب  عنوان يک کاالی عمومی می طورکلی، ايجاد امنیت به از طرفی به

رو، اين فرض مطرح  انداز و درنهايت بهبود توسعه انسانی را فراهم کند  ازاين شتر، پسگذاری بی سرمايه
های  تواند اگری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد  از طرف ديگر، هزينه شود که مخارج دفاعی، می می

ئوريک بنابراين ازلحاظ ت گردد؛ های ديگر اقتصادی مانند بخش مصرفی خصوصی ترمین می دفاعی از بخش
 تواند اگر مثبت داشته باشد و هم اگر منفی  مخارج دفاعی بر توسعه انسانی هم می
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نوعی تبديأ به رقابت بین کشوورهای   که مخارج دفاعی به البته ذکر اين نکته حا ز اهمیت است که درصورتی
د بوود   همسايه و غیر همسايه گردد باعث تخصیص غیر بهینه منوابع شوده و درنتیجوه مخوأ توسوعه خواهو      

تووان از سورريز فنّواوری     معطوف شود می 6های دوگانه که مخارج دفاعی به سمت فنّاوری همچنین درصورتی
ها کمک خواهد شد و درنهايت بهبود توسعه را در پوی   های نظامی به ساير بخش استفاده کرد و از دل فنّاوری

 خواهد داشت 

 پیشینه تحقیق .2-4

عوامأ موؤگر   یبه بررس «دولت اگربخشیو  یتوسعه انسان»تحت عنوان  ای مقاله( در 2363) انگي نیکواچ س
کشور است   کيو اساس توسعه در  هيپا یمنابع انسان تیفیکه ک کند می انی  وی بپردازد می یبر توسعه انسان

و  یبلکه موجب بهبود خدمات عموو مو   شود میکار در کشور  یروین تیفیموجب بهبود ک تنها نه یتوسعه انسان
از  استفاده باکشور  کي یاگر عملکرد دولت بر توسعه انسان یمطالعه به بررس نيهست  ا زیعملکرد اقتصادی ن

کوه سوطح    دهنود  موی مطالعوه نشوان    نيو ا نتوايج   پردازد می يیتابلو های دادهو روش  یحکمران های شاخص
سطح اقتصادی کنترل شود  که هنگامی نیدارند  همچن انسانی وسعهبا ت یدولت رابطه مثبت يیو کارا یاقتصاد

رفاه موردم   شيافزا یمطالعه راهکار برا نيا جي  نتااند ارتباطدر  یمثبت طور به یدولت و توسعه انسان يیکارا زین
  دهد می شنهادیپ گذاران سیاستبه 

 هيو کشور عضو اتحاد 61 یبر رشد اقتصاد یاگر مخارج دفاع یبه بررس ای مطالعهدر  (2362) دويکوالیو ن دان
 اقتصادسنجی های روشو  يافته تعمیم یبا استفاده از مدل سولو ها آن  اند پرداخته 6316-2337دوره  یاروپا ط
  شود نمی یتوسعه اقتصاد سترشباعث رشد و گ یمخارج دفاع شيکه افزا اند رسیده جهینت نيبه ا تايپانأ د

-6333 هوای  سوال  نیکشور قبرس بو  یرو یمطالعه مورد کي( در 2334و زرنگاسب ) سبیناکسک اس،یکول
و رشود   یمخوارج دفواع   نیب دوطرفه یرابطه عل کيگرانجر، نشان دادند که  تیبا استفاده از آزمون عل 6314
 یرشود اقتصواد   شياموجوب افوز   یمخارج دفواع  شيافزا گر،يد یانیکشور وجود دارد  به ب نيا یبرا یاقتصاد

مخوارج   نیسوال، امکوان وجوود رابطوه بو      نیدر هم یگريدر مطالعه د نیهمچن شاني  ابرعکسخواهد شد و 
کردنود  بوا    یبررسو  6316-2333 هوای  سال یاروپا برا هيکشور عضو اتحاد 61 یو رشد اقتصاد را برا یدفاع

از  مثبوت  یرابطوه علو   کيو اغلب موارد  درکه  دندیرس جهینت ني، به اانباشتگیو هم  تیاستفاده از آزمون عل
 جوه ینت نيبه ا شاني  استیوجود دارد و در جهت عکس برقرار ن یبه سمت مخارج دفاع یسمت رشد اقتصاد

 زانیو کوه چوه م   گیرنود  موی  میخود، تصم یاقتصاد )ياروپا با توجه به شرا هياتحاد یکه اکثر کشورها دندیرس
 کنند  یدفاع های هزينهصرف 

                                                           
کاربرد داشته باشد مانند منظور از تکنولوژی های دوگانه، تکنولوژی هايی است که عالوه بر زمینه دفاعی در زمینه های ديگر نیز  1

 تحقیقات هوا فضا 
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 یپانوأ از کشوورها   کيو در  یاقتصاد و توسعه را بر رشد ی( اگر مخارج دفاع2331و اوکال ) نیسزگ م،يريلدي
 هوای  سوال  یبورا  ايپانأ پو های داده نیبا استفاده از روش تخم ها آن  قراردادند موردبررسی هیو ترک انهیخاورم
و توسعه بر رشد  یو معنادار مثبت ریکشورها ترگ نيدر ا یکه مخارج دفاع دندیرس جهینت نيبه ا 6333-6383
 دارد  هاآن یاقتصاد

کشوور هنود پرداختوه     یبر رشد اقتصواد  یعلأ و اگرات مخارج دفاع ی( در مطالعه خود به بررس2333) ويناهو
  یاقتصواد  راتیو تورگ  ای هستهمسئله  ت،یاست: مشکأ امن متمرکزشدهموعوع  نياز سه جنبه بر ا یاست  و

و  چاردسوون ير العمأ عکسو  عمأهند و پاکستان را با استفاده از مدل  نیب یحاتیابتدا وجود مسابقه تسل یو
 یحاتیمسابقه تسل کياز وجود  تيبر حما یمبن یقو یشواهد یتجرب جيکرد  نتا یبررس یهم انباشتگ أیتحل

کوه   ددهو  موی نشوان   جيارا ه کرد  دوم، نتا ،یو محاسبات یشکست ساختار باوجودهند و پاکستان  انیم داريپا
 یخوارج  هوای  جنگپاکستان و  ديتهد ،یاسی، وعع سدرآمدسطح  ریعمده تحت ترگ طور بههند  یمخارج دفاع

در هنود و در   یو رشود اقتصواد   یمخوارج دفواع   نیرابطه بو  یقرار دارد  سوم، در بررس مدت کوتاهو  درازمدت
و معنوادار مخوارج    یوجود اگور منفو  ، توسعه درحالکشور  91و پانأ  یمقطع های داده یبرا تر گسترده ای دامنه
 است   تريیدشدهاقتصاد در هر دو مورد  شدبر ر یدفاع

 عنوان به یبودجه دولت بر شاخص توسعه انسان بینقش ترک یبه بررس ای مقالهدر  (2338سامتی و همکاران )
داد کوه مخوارج   عوه نشوان   مطال نيا جيپرداختند  نتا رانيدر ا 6913-6982 ی دوره یط یرفاه اجتماع ندهينما

بوه   یستيو بهز یبهداشت ،یاگر مثبت دارد؛ که مخارج آموزش یدولت بر رفاه اجتماع ینفت یآمدهاموزون و در
 بيمطالعه نشان داد کوه عور   نيا جينتا نیوزن در مخارج موزون دولت هستند  همچن نيشتریب یدارا بیترت

  ستین دار معنی یآمار ازنظر بيعر نيا یعالمت مثبت دارد ول یدولت بر رفاه اجتماع ینظام های هزينه

 یبور رشود و توسوعه اقتصواد     یاگر مخارج دفاع ای مطالعه( در 6981) یشاه یو افتخار یصادق، کاشمر پور
سوپتامبر سوال    66و واقعه  یلیبا در نظر گرفتن هشت سال جنگ تحم 6919-6984 یدوره زمان یرا ط رانيا

 یبور رشود اقتصواد    یاديو ز ریاست که تورگ  شده استفاده یسنت دیمنظور از مدل تول نيکردند  بد یبررس 2336
شده  یمنجر به بهتر شدن تراز تجار یناخالص داخل دیدر تول یسهم مخارج دفاع شيافزا ی  به عبارتاند داشته
 ریسورانه، تورگ   یناخالص داخلو  دیکار و تول یروین یرهایداشته است  متغ یمثبت بر بهبود رشد اقتصاد یو اگر

سپتامبر بور   66جنگ و واقعه  یرهایمتغ ریترگ ،یبررس نيا نیمچن  هاند دادهمثبت بر رشد اقتصاد از خود نشان 
 نشان داده است  یرا منف یرشد اقتصاد

 سوه يبر توسعه و رفواه: مقا  یاجزاء مخارج دولت ریترگ أیبا عنوان تحل یقی( در تحق6939و همکاران ) یاریبخت
و  یبوه بررسو   ،يیتوابلو  های داده افتیتوسعه، با استفاده از ره و درحال افتهي منتخب توسعه یورهاکش یقیتطب
و  افتوه ي منتخوب توسوعه   کشوورهای توسوعه و رفواه در    هوای  مؤلفوه بور   یمخوارج دولتو   یاجوزا  ریترگ سهيمقا

کوه   دهد مینشان  ها آنآمده از مطالعه  دست به جيپرداختند  نتا 6331-2363 یدوره زمان یتوسعه در ط درحال
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مثبوت اسوت، اموا     افتهي توسعه یبر توسعه و رفاه کشورها یو اقتصاد یاجتماع ،یاگرچه اگر مخارج امور عموم
توسوعه   درحوال  یمربوط به کشورها جينتا نیمعنادار است  همچن یآمار رازنظ یمخارج امور اجتماع ریتنها ترگ

 بيکشورهاست، اما عر نيبر توسعه و رفاه ا یو اقتصاد یعموم مثبت و معنادار مخارج امور ریدهنده ترگ نشان
 قیو تحق نيو ا جينتوا  نینشده اسوت  همچنو   معنادار یمثبت بودن آن ازنظر آمار رغمیعل یمخارج امور اجتماع

 است  موردمطالعه یدر هر دو گروه از کشورها یو معنادار مخارج امور دفاع یاز اگر منف یاکح

 ارائه الگوی تجربی تحقیق .3
از  در اين تحقیق برای اينکه اگر مخارج دفاعی بر شاخص توسعه انسانی کشورهای موردمطالعه بررسی شوود، 

شوده   ( در چارچوب يک الگوی اقتصادسنجی مبتنی برداده های تابلويی استفاده2331مدل گومن و همکاران )
شده است   نوان نماينده رفاه و توسعه و متغیر وابسته استفادهع است  در اين مطالعه از شاخص توسعه انسانی به

الگوو بورآورد    يافتگی مختلف موردبحث هستند، چهوار  با توجه به اينکه چهار گروه از کشورها با درجات توسعه
  مدل مورداستفاده در اين تحقیق برای محاسبه ترگیر مخارج دفاعی بر شاخص توسعه انسانی به شکأ شود می

 است زير 

 

 شده است  شرح دادهدر ادامه ( 6باال در جدول ) که متغیرهای مورداستفاده در مدل

 ( معرفی متغیرهای مورداستفاده در تحقیق6) شمارهجدول 

 آوری داده مرخذ جمع شرح نماد متغیر

 HDI شاخص توسعه انسانی
میانگین وزنی سه شاخص امید به زندگی، 

 آموزش، درآمد
سازمان برنامه توسعه 

 6ملأ متحد

 GDPP تولید ناخالص داخلی سرانه
تولید ناخالصی داخلی سرانه بر اساس برابری 

 2366گابت  های قدرت خريد و به قیمت
 بانک جهانی

 

 بانک جهانی GDPنسبت مخارج امور عمومی دولت به  GGE مخارج عمومی دولت

 بانک جهانی GDPنسبت مخارج آموزشی دولت به  EGE مخارج آموزشی دولت

زمینه  مخارج دولت در
 بهداشت

HE 
سالمت و بهداشت  زمینه نسبت مخارج دولت در
 GDPبه 

 بانک جهانی

 بانک جهانی GDPبه  نسبت مخارج دفاعی DGE مخارج دفاعی دولت

 منبع: يافته های محقق

                                                           
1 UNDP 
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يوافتگی   بوا درجوات توسوعه    6ها برای چهار گروه منتخب کشوورها  شده تحقیق، داده برای برآورد الگوی معرفی
 نيیپا يافتگی توسعهبا درجه  یگروه اول کشورهاشده است   آوری جمع 2361تا  2333سال از  61مختلف طی 

 يافتگی توسعهمنتخب با درجه  ی  گروه دوم شامأ کشورهاهست 1/3کمتر از  یکه مقدار شاخص توسعه انسان
 ی  گروه سوم شامأ کشوورها ستا 7/3و کمتر از  1/3ز ا شتریب ها آن یدار شاخص توسعه انسانقمتوس) که م

 اسوت و  8/3و کمتر از  7/3از  شتریب ها آن یدار شاخص توسعه انسانقباال که م يافتگی توسعهمنتخب با درجه 
 یباال است که مقدار شاخص توسوعه انسوان   يافتگی توسعهبا در جه  یگروه چهارم مربوط به کشورها درنهايت

 های آماری بانک جهانی هست  مرخذ داده دارند  8/3از  شتریب

 نتایج برآورد الگو و تفسیر نتایج .4
لیمر و آزمون هاسمن و سپس  Fمراحأ برآورد الگو درداده های پانلی، انجام آزمون مانايی، انجام آزمون 

های الگوها،  برآورد نهايی الگوها بر اساس نتايج حاصأ از مراحأ باال است  با توجه به حجم باالی خروجی
 شده است  ( خالصه2ترين نتايج جبری تحقیق در جدول ) مهم

ای در خصوص نتايج حاصأ از برآورد الگوها در چهار گروه منتخب کشورها  که بخواهیم مقايسه درصورتی
ها بر شاخص توسعه انسانی بحث کنیم   تک متغیرها و نوع و میران اگرگذاری آن داشته باشیم بايد روی تک

دهد امکان مقايسه نتايج  یگروه کشورها را نمايش م 4( که عرايب برآوردی هر يک از متغیرها در 2جدول )
کند  در خصوص متغیر مستقأ اول، شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه در هر چهار گروه  را تسهیأ می

کشورها اگر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارد  با توجه به اينکه سطح درآمد مستقیماً بر 
بنابراين افزايش تولید سرانه که منجر به افزايش های رفاه ازجمله آموزش و بهداشت ترگیرگذار است،  شاخص

شود که نتیجه حاصأ از برازش الگو در هر چهار گروه  شود باعث بهبود شاخص توسعه انسانی می درامد می
(، هنگ و میننتز 6381(، فنی و همکاران )6389لیم )کشورها منطبق بر مبانی نظری و مطالعات پیشین نظیر 

 باشد  ( می6939( و بختیاری و همکاران )2331) (، گومن و همکاران6336)

 

 

 

 

                                                           
1
کشور منتخب با درجه توسعه يافتگی بسیار باال که شامأ نروژ، استرالیا، سو یس، آلمان، دانمارک، سونگاپور، هلنود، کانوادا،     شانزده 

کشور با درجه توسعه يوافتگی بواال    63و اياالت متحده آمريکا، نیوزلند، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، قطر و روسیه می باشند 
کشوور بوا درجوه     7که عبارتند از بالروس، عمان، بلغارستان، مالزی، جمهوری اسالمی ايران، لبنان، پرو، تونس، کلمبیا و اوکوراين و  

سعه يوافتگی پوايین   کشور با درجه تو 7توسعه يافتگی متوس) که شامأ مصر، پاراگو ه، آفريقای جنوبی، هند، غنا، پاکستان و نپال و 
 که عبارتند از آنگوال، کامرون، سودان، موريتانی، توگو، گامبیا و بنین 
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 گروه کشورها )متغیر وابسته: شاخص توسعه انسانی( 4در  عرايب برآوردی هريک از متغیرها( 2) جدول شماره

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول متغیرهای مستقأ

 6429/3*** 6181/3*** 6342/3*** 6137/3*** تولید ناخالص داخلی سرانه

 -3336/3 99/1 -3372/3*** 3331/3 مخارج عمومی دولت

 3618/3*** 3392/3 -3362/3 -3324/3 مخارج آموزشی دولت

 3343/3* 3374/3** 3234/3*** 3373/3*** زمینه بهداشت مخارج دولت در

 -3338/3 -3612/3*** 3394/3** -3317/3*** مخارج دفاعی دولت

 -7624/3*** -7728/3*** -2237/3* -8139/3*** عرض از مبدأ

F 3198/623 لیمر  
(333/3) 

9333/97  

(333/3) 

4143/19  
(333/3) 

4727/67  

(333/3) 

6373/42 هاسمن  
(333/3) 

7313/26  
(333/3) 

7628/983  
(333/3) 

2973/99  
(333/3) 

R2 37/3 88/3 38/3 88/3 

 دهد  اعداد داخأ پرانتز احتمال را نشان می

 درصد است  6و  1، 63دهنده معنادار بودن عرايب در سطوح خطای  به ترتیب نشان ***و  **، *های  عالمت
 Eviews9افزار  : محاسبات تحقیق با استفاده از نرممنبع

( مشخص است در گروه کشورها با درجات 2طور که در جدول ) ( همانGGEشاخص مخارج عمومی دولت )
که اگر اين شاخص  اگر معنادار بر شاخص توسعه انسانی ندارد درحالیيافتگی بسیار باال، متوس) و پايین  توسعه

يافتگی باال )گروه دوم( که شامأ ايران هم هسوت منفوی،    بر توسعه انسانی کشورهای منتخب با درجه توسعه
ععیف و معنادار است  اين نتیجه ازلحاظ معناداری هماهنگ با مطالعات قبلی است  در مطالعات قبلی کشورها 

اند و اين عريب برای کشورهای  بندی شده توسعه تقسیم يافته و کشورهای درحال دودسته کشورهای توسعهبه 
توسعه معنادار است  معناداری يا عدم معناداری يوک عوريب يوا     معنی و برای کشورهای درحال يافته بی توسعه

و منطبق بر مطالعات تجربوی  حتی متفاوت بودن عالمت يک متغیر در دو گروه مختلف کشورها کامالً طبیعی 
 گذارد  پیشین است چراکه تغییر قلمرو مکانی يک تحقیق مسلماً بر نوع اگرگذاری يک متغیر ترگیر می

يوافتگی پوايین معنوادار     ( فق) در گروه منتخب کشورها با درجه توسوعه EGEشاخص مخارج آموزشی دولت )
بووا  معنوا هسوت     گروه کشورها اگر اين شاخص بوی است و اگر مثبت بر شاخص توسعه انسانی دارد و در ساير 

متغیرهای اصلی شاخص توسعه انسانی هست افزايش مخارج ايون بخوش    يکی ازتوجوه بوه اينکوه آمووزش 
و افوزايش سوطح سوواد جامعوه باعث افزايش شاخص رفاه شود؛ اما اينکه چورا   سوادی یبا کاهش ب تواند یم

نشده است جای بحث دارد ايون امکوان وجوود دارد که در  دار یمعن اهکشور ساير در آموزشی عريب مخوارج
موجوود   هوای  يوت آن بوا توجووه بووه اولو   یها طور مناسوب بوین بخش به آموزشیاين کشورها مخارج اموور 

کارايی الزم را روی توسوعه و   اند ترگیرگوذاری و تخصیص داده نشده و به همین دلیوأ ايون مخوارج نتوانسته
  داشته باشند رفاه
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مثبت و معنادار بر شاخص توسعه  ترگیر ها گروه( در تمام HGE) بهداشت زمینه درشاخص مخارج دولت 
، سطح غیرمستقیممستقیم و  صورت بهتواند های مختلفی میانسانی دارد  بهداشت و سالمت از طريق کانال

قرار دهد  اولین کانال، کارايی بهتر کارگران سالم در مقايسه با ديگران  ترگیرتولید و درآمد يک جامعه را تحت 
تری دارند  همچنین ارتقای کنند و ذهن خالق و آمادهاست  کارگران سالم بیشتر و بهتر از ديگران کار می

مستقیم  صورت بهو  يافته افزايششود که سرمايه انسانی از طريق انباشت سرمايه بهداشتی، بهداشت باعث می
از سوی ديگر، بهبود سالمت از طريق افزايش طول عمر و کاهش  داشته باشد ترگیربر تولید و رشد اقتصادی 

-دهد باعث افزايش ارتقای بهرهروزهای کاری که نیروی کار به خاطر بیماری خود يا بستگانش از دست می

دهد  همچنین ارتقای بهداشت و ار میقر ترگیرتولید را تحت  غیرمستقیم طور بهوری نیروی انسانی شده و 
انداز بیشتر و افزايش امید به زندگی، افراد را به پس ومیر مرگهای بهداشتی در جامعه با کاهش شاخص

و اين موعوع به افزايش  يافته افزايشگذاری انداز در جامعه، سرمايهتشويق خواهد کرد  به دنبال افزايش پس
در خصوص اين شاخص در تمام گروه کشورها منطبق با مبانی نظری و  رآوردبتولید منجر خواهد شد  نتايج 

 مطالعات تجربی است 
يوافتگی   جز گروه منتخب کشوورها بوا درجوه توسوعه     ها به ( در تمام گروهDGEشاخص مخارج دفاعی دولت )

يافتگی بسویار   توسعهپايین اگر معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارد  اگر اين شاخص در گروه کشورها با درجه 
تر از کشورها با درجوه   يافتگی متوس) منفی و محسوس باال منفی و ععیف و در گروه کشورها با درجه توسعه

طور که قبالً گفته شد  که اين نتیجه کامالً منطبق با مطالعات قبلی است  همان يافتگی بسیار باال است؛ توسعه
های  يیزا ، اگرات يا برونیلت بر اين دارد که طی دوره موردبررس، دالانسانیدفاعی بر توسعه  اگر منفی مخارج

کشوورهای   کوه  يون توجوه بوه ا  بوا  از طرف مخارج دفاعی بورای توسوعه جامعوه وجوود نداشوته اسوت         مثبتی
گوذاری در بخوش دفواعی     يهسورما و تزريق منابع مالی جهوت   منابع مالی روبرو هستند توسعه با کمبود درحال

 ايون اگرگوذاری منفوی    ین مالی مواجوه شوود،  ترمبا مشکأ  ها بخششود ساير  یمابع باعث کمبود من واسطه به
دهنده ايون   مقدار عرايب برای دو گروه کشورها نیز نشان همچنان که کشوورها بیشوتر باشودين در اتواند  یم

انسوانی بوا مطالعوات تجربوی نظیور لویم        توسوعه  بور  دفاعی تورگیر منفوی مخوارج اموورنتیجه  .موعوع است
همکاران ( و بختیاری و 2331(، گومن و همکاران )6336( و هنگ و میننتز )6384(، فنی و همکاران )6389)
اگر شاخص مخارج دفاعی دولت بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورها بوا درجوه    ( همخوانی دارد 6939)

طور کوه قوبالً نیوز عنووان شود       ايران، مثبت و معنادار است  همانيافتگی باال شامأ جمهوری اسالمی  توسعه
 ترموأ  قابأمختلف  یاياست که از زوا ای پیچیدهمهم و  اریبحث بس ،گری نظامیموعوع اقتصاد و رابطه آن با 

 ت،یو   امنردیقرار گ بیو هم مورد آس ابديرشد هم  تواند می ینظام های فعالیت هیاست  اقتصاد از ناح یو بررس
 کنند میتالش  ها دولتمطرح کرده است، همه  (6331) تیکه آدام اسم طور هماناست و  یعموم یکاال کي

تووان   تيقوت ت،یامن یکنند  با توجه به اگرات خارج نیشهروندان خود را ترم تیامن ،یتا با صرف مخارج دفاع
 گور يد یکشور برا کيدن که مسلح ش یمعن نياست؛ به ا تیکشورها حا ز اهم گريد یکشور برا کي یدفاع

تورين   عنوان يوک کواالی عموومی و مهوم     ايجاد امنیت به داشته باشد  یمنف ايتبعات مثبت  تواند میکشورها 
گذاری و مخارج در بخش دفاعی  خروجی مخارج دفاعی در کشورهای موردمطالعه که ناشی از افزايش سرمايه
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انداز و درنهايوت بهبوود توسوعه انسوانی را      بیشتر، پسگذاری  تواند زمینه مناسبی برای جذب سرمايه است، می
 فراهم کند 

 های سیاستی گیری و توصیه نتیجه .5
ترين عامأ در جهت ايجاد توسعه هستند، در دنیای امروز اهدافی نظیر رفاه اجتماعی، توسعه  ها مهم دولت

ی از مخارج دولتی، به يکوی از گیر ساختاری و بسترسازی بورای دسوتیابی بوه رشد و توسعه اقتصادی با بهره
شده کوه موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است  تعیین حدود و  اهوداف اصولی کشوورها تبديأ

ترين موعووعاتی است که همواره موردتوجه  های اقتصادی از مهم چگونگی دخالت دولت در حوزه فعالیت
های کالن اقتصادی ترگیرگذار هستند  در  دولتی بر شاخص پردازان اقتصادی بوده است  مسلماً مخارج نظريه

های مخارج دولتی بر شاخص توسعه انسانی بررسی شد و مورد تحلیأ  اين پژوهش ترگیر يک سری از شاخص
 گردد: صورت زير ارا ه می ها به قرار گرفت  در پايان با توجه به نتايج حاصأ از تحقیق، پیشنهاد

زمینه بهداشت بر شاخص توسعه انسانی پیشنهاد  و ععیف شاخص مخارج دولت در با توجه به اگر مثبت (الف
های  برنامه يافته به های اختصاص هزينه گذاران اقتصادی عمن افزايش معقول شود برنامه ريزان و سیاست می

 قرار دهند تر شدن نرخ استهالک سرمايه انسانی را مدنظر  ريزی در جهت پايین بهداشت و رفاه عمومی، برنامه
يوافتگی   ب( با توجه به اگر مثبت شاخص مخارج آموزش بر شاخص توسعه انسانی کشورهای با درجوه توسوعه  

هوايی کوه مهوارت     آموزش خصوصاً آمووزش  زمینه دار مخارج دولتی در توان گفت که افزايش هدف پايین، می
ین با توجه به اينکه مخارج آموزشوی در  گذاری اين گروه باشد  همچن برد بايد مورد هدف نیروی کار را باال می

گروه کشورها شامأ ايران اگر معنادار بر توسعه انسانی ندارد دولت در اين مقطع از توسعه نبايود روی مخوارج   
 آموزشی ترکید کند 

ج( اگر منفی شاخص مخارج عمومی در گروه کشورها شامأ ايران مؤيد اين مطلب اسوت در کشوورهای هوم    
 رو ايون منفعت و بازدهی آنچنانی نودارد  از   که درحالی بلعد میما مخارج عمومی بودجه را  سطح ايران و کشور

 عمومی داشته باشد  های هزينهزياد در  جويی صرفهدولت  گردد میپیشنهاد 
 تورگیر باال شامأ جمهوری اسالمی ايوران   يافتگی توسعهد( مخارج دفاعی دولت تنها در گروه کشورها با درجه 

نادار بر شاخص توسعه انسانی دارد  اگر شاخص مخارج دفاعی بر شاخص توسوعه انسوانی در گوروه    مثبت و مع
اگر اين شاخص بر توسعه انسوانی در گوروه    و ؛بسیار باال و متوس)، منفی است يافتگی توسعهکشورها با درجه 
  يکی از آگار مخوارج نظوامی، ايجواد امنیوت اسوت کوه       باشد نمیپايین معنادار  يافتگی توسعهکشورها با درجه 

سیاستی قابوأ پیشونهاد    های توصیه  گذارد می ترگیربر رشد و توسعه اقتصادی  غیرمستقیممستقیم و  صورت به
 از: اند عبارتباال شامأ جمهوری اسالمی ايران  يافتگی توسعهبرای کشورها با درجه  خصوصاً

ی اگر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی کشورهای شوامأ ايوران دارد،   به اينکه مخارج دفاع توجه با  6
در کشور ما بس) يابد و اين افزايش مخارج دفاعی بسته به اينکه در کدام مرحلوه از   بايست میمخارج دفاعی 

 ای مرحلهر اگرات مثبت يا منفی بگذارد و با توجه به نتايج تحقیق ايران اکنون د تواند میهستیم  يافتگی توسعه
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ايون افوزايش بورای کشوورهای بوا درجوه        که درحالیاز توسعه است که افزايش مخارج دفاعی اگر مثبت دارد 
بسیار باال يا حتی متوس) اگر منفی دارد، بر اين اساس بسته به اينکه کشور در کودام مرحلوه از    يافتگی توسعه

س درمجموع بودجه دفاعی همراه با مراحأ توسوعه  کند  پ توسعه باشد میزان بهینه مخارج دفاعی نیز تغییر می
 بايد تغییر کند 

های  فنّاوری زمینه در   افزايش مخارج دفاعی بايد اگرات فنّاورانه داشته باشد، بنابراين افزايش مخارج دفاعی2
تقويوت  دفواعی   زمینوه  تر است چراکه عالوه بر اينکوه در  دوگانه مانند صنايع هوافضا و صنايع موشکی معقول

هوا اسوتفاده بورده و درآمود را      ها و سرريز آن توانند از اين فنّاوری های ديگر نیز می صورت گرفته است، بخش
 افزايش دهند 

تووجهی از بودجوه    کننده امنیت داخلی است، مخارج دفاعی بخوش قابوأ   دلیأ اينکه قدرت نظامی تعیین   به9
توان امنیت را ترمین کرد و اعمال کردن  يی با هزينه کمتر میها دولت را دربرمی گیرد  بررسی اينکه از چه راه

 گردد  تر برای برقراری امنیت پیشنهاد می هزينه های کم استراتژی
توانود   زا و تولیدی دفاعی مانند تولید سوالح و صوادرات و ارزآوری موی    های اشتغال گذاری در بخش   سرمايه4

 ود توسعه انسانی کمک کند درآمد را افزايش داده و از اين طريق به بهب
های اقتصادی و تخصیص بهینه امکانات و منابع موالی     جهت جلوگیری از کاهش سرمايه برای ساير بخش1

 گذاری در بخش دفاعی با اصول علمی تعیین شود و بر اساس آن اقدام شود  بايست حد بهینه سرمايه می
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 خذآمنابع و م
 منابع فارسی

تحلیأ ترگیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه (  6939، رزيتا و سرخوش سرا، علی )فر ديمؤبختیاری، صادق،  -
اقتصاد و  یها پژوهشفصلنامه   توسعه يافته و درحال و رفاه: مقايسه تطبیقی کشورهای منتخب توسعه

  29-43، 8 شماره، 26ی، سال ا منطقهتوسعه 
(، اگر مخارج دفاعی بر رشد و توسعه اقتصادی 6981افتخاری شاهی )پورصادق، ناصر؛ کاشمری، علی و  -

  633-79صص  ،28فصلنامه مديريت نظامی، شماره  ايران،

ترگیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی و اگر (  6987و کاشمری، علی ) نیمحمدحسحسنی صدرآبادی،  -
فصلنامه اقتصاد(   بررسوی مودل طورف عرعوه) ايرانغیرمستقیم آن بر مصرف خصوصی در 

  21-43، 2ی اقتصادی، سال هشتم، شماره ها پژوهش

(  اگر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتريس 6986شريفی، نورالدين و علیزاده، محمد ) -
  99-11، 69ی اقتصادی ايران، شماره ها پژوهش  حسابداری اجتماعی، مطالعه موردی استان گلستان

(  بررسی اگر رشد اقتصادی بر شاخص 6932یری، حسن و شريفی رنانی، حسین )مالاسمعیلی دهش -
برداری تابلويی  راهبرد  ونیخود رگرستوسعه انسانی در گروه منتخب کشورهای منطقه منا: رهیافت 

  233-681، 91توسعه، شماره 
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