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 چکیده
همراه با  که از یک سوهای مهم حکمرانی خوب است مولفهاجتماعی به عنوان یکی از -ثبات سیاسی

برای  ی آرامزمینه ساز محیط )نماد توسعه انسانی( بوده و از سوی دیگر آموزش و سالمت باال در جامعه

آزادی  امنیت، قانون حاکم بوده ندر آ که گیردمی بر درشرایطی را زیرا این متغیر  ی است.پیشرفت اقتصاد

در این  دو این کرد،توان از هم جدا جتماعی را نمیا -ثبات سیاسیکه  جاوجود دارد. از آنو آرامش کافی 

در پیشرفت باالتری برخوردارند  کشورهایی که از ثبات سیاسی. شوندمیبه جای هم بکار برده  مقاله

گذاری برای بهبود توسعه انسانی هدفترکیب مخارج خود را ند توانمیها دولت ترند.اقتصادی نیز موفق

 01و  یافتهوسعهکشور ت 40 برای از منظر توسعه انسانی سیاسیثبات دنبال بررسی عوامل اثر به این  کنند.

سیستم معادالت با استفاده از یک  است. از این رو 0101تا  0991برای دوره  ایران( شامل) منا کشور عضو

برای را و تاثیر سایر عوامل موثر بر ثبات سیاسی  دولت در بخش آموزش و بهداشت هایهزینهاثیر ت همزمان

)از  دولت در آموزش و بهداشت هایهزینهکه  دهدمینتایج نشان  .کندمیارزیابی کشورهای مورد نظر 

م، بیکاری و نابرابری متغیرهای تورهمچنین  .دارد مستقیم اثر کشورها بر ثبات سیاسی( توسعه انسانیکانال 

)در عین حال یک یافته ضمنی این نوشته اثبات  دارند با ثبات سیاسی دارمعنیای معکوس و رابطه، درآمدی

نقش آموزش و سالمت در ایجاد ثبات سیاسی نسبت به  جدید اقتصاد بخش عمومی در برتری ادعای تئوری
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 مقدمه -1

 داگالس نورثبحث دولت خوب مطرح شد.  0991در اقتصاد، در دهه نقش دولت بدنبال تحول 

نقش  بانک جهانی .داندمی اقتصادیو پایداری  پیشرفتکننده حمایترا خوب دولت  (0990)

 پایداری برای عاملیکه را به مفهوم حکمرانی خوب مربوط کرده  دولت در جهان در حال تحول

 و پایداری سیاسیخوب ایجاد ثبات دولت یک اقدام  به عبارت دیگر .رودمیبه شمار  و ثبات

 هایسرمایهفرار سرمایه مالی و انسانی و عدم جذب  ،ثباتیکمترین هزینه بیاست. اقتصادی 

منجر به  هاآنو  و بهبود رفاه گردیدهثبات سیاسی منجر به بهبود عملکرد اقتصادی  .خارجی است

و  0101 ،0، جراس0109 ،0)الرسون شوندمی بربرا هایفرصت ایجاد و های اجتماعیکاهش تنش

های جدید و بین تئوریل روشنگر یک تفاوت اساسی این موضوع در عین حا .(0100 ،4مک نی

در تئوری سنتی دولت، این قدرت نظامی است که ثبات آور است ولی توسعه  دولت است. قدیم

 .(0100 ،0)نورت هاوس است جدیدهای در تئوری تکلیدی ثبا و رضایت اکثریت، عامل انسانی

ها دولت و شدمورد توجه واقع از زمانی که انسان محور توسعه قرار گرفت، افزایش سرمایه انسانی 

دولت در  هایهزینهاز این رو  را افزایش دهند. وریبهره یانسان حمایت از سرمایهبرآن شدند تا با 

انباشت بر  بیشتر 0991تا دهه  .ی قرار گرفتتوجه بیشتر موردآموزش و بهداشت  هایبخش

تنها توجه به پیشرفت  برای که شد آگاهی ایجاد این 0911 دهه ازو  شدمیتاکید  سرمایه فیزیکی

، )کمیجانی و سالطین ضرورت دارد هم انسانی سرمایة گیریشکلو  نیست کافی فیزیکی سرمایه

مورد توجه ویژه انسانی  ی نیرویبر رو گذاریسرمایه در این راستا (.0100 ،دادگر و نظری ،0101

افزایش ذخیره دانش و سالمت به توان نظری این موضوع را می ابعاد .گرفت قراراقتصاددانان 

(. 0111و همکاران،  )خانزادی و رشد اقتصادی را در پی دارد وریبهرهدانست که افزایش  مربوط

 باپیشرفت اقتصادی بوده که  رموتوتوسعه انسانی  (،0109 و 0991) لوکاسهای یافته اساس بر

 مخارج ترکیب که یکی هستند تاثیرگذار بر توسعه انسانی متعددی عوامل همراه است. خالقیت

 آموزش بخش در دولت بیشتر مخارج صرف به زبان دیگر است.نهادی  کیفیت دیگری و دولت

نهادی و  ن محیطمستلزم فراهم آورد آندستیابی به  نشده انسانی توسعه بهبود باعث بهداشت و

ادعا  (0999) 9لیپست تاثیر منفی دارد. اقتصادیبر پیشرفت  ثباتیدر مقابل بی باشد.میسیاسی ثبات 

                                                 
1. Larson (2019) 
2. Jerath (2020) 
3. Mcnay (2021) 
4. Northouse (2021) 
5. Lipset (1959) 
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که رشد اقتصادی را  شودمیافزایش ثبات سیاسی  باعثانسانی توسعه که سطح باالی  کندمی

 امنیت نبودو  است ثبات با سیاسی یک محیط نیازمند اقتصادی پایدار رشد .دهدمی افزایش

سیاسی  ثباتیبی. کندمی فراهم را سیاسی ثباتیبی ایجاد زمینه  ...و نابرابری، تورم، اقتصادی

 گذاریسرمایه و اندازموجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه و تضعیف انگیزه پس

انسانی  توسعهدولت در  هایهزینهل بررسی رابطه بین ثبات سیاسی و این پژوهش به دنبا .گرددمی

یافته تر توسعهالگوگیری کشورهای کم ،انتخاب این دلیل. یک ایران استو در کشورهای منتخب 

دیگر بررسی جایگاه دلیل  .است یافته در زمینه ثبات سیاسیوضعیت قابل قبول کشورهای توسعهاز 

برای  رقیب ایرانموفق و  کشورهای تجربهاز گذاران بتوانند ایران در منطقه منا است تا سیاست

 رشد بر سیاسی ثبات تأثیر بررسی مطالعات به بیشتر .نداستفاده کن پیشرفت اقتصادی کشور

ی انسانی در ایجاد و توسعه دولت در هایهزینه اند. این پژوهش به بررسی ثاثیرپرداخته اقتصادی

داشت به عنوان به و بخش آموزشدر رفاهی دولت  هایهزینهاز  پردازد.میبهبود ثبات سیاسی 

ثبات سیاسی استفاده شده است. در ایجاد ی انسانی و در بهبود توسعه گذاریسرمایهای از نماینده

  .شودمیادامه به مبانی نظری، مطالعات انجام شده، متدلوژی پژوهش و تحلیل نتایج اشاره 
 

 ادبیات و مبانی نظری -2

مطالعات  ابه بعد به صورت وسیعی ب 0991هه این مقاله( دست کم از د بررسی ثبات سیاسی )محور

نشان از ارتباط و اثرگذاری متقابل اقتصاد و خود  است. اینپیوند یافته ی و اقتصاد سیاسی نحکمرا

. این شدتصور میدر رویکرد سنتی )ارتدکس و نئوکالسیک( جدا  سایر علوم اجتماعی است که

در برداشتن اقتصاد سیاسی ضمن ، دام اسمیتآ در حالی است که از منظر پدران علم اقتصاد چون

علمی  اقتصاد سیاسی سیاسی است. برای جان استوارت میل یای از دانش رهبرشاخه علم اقتصاد،

رویکرد ارتدکس اقتصاددانان از نظر اما آموزد. است که به یک ملت، روش ثروتمند شدن را می

 تستوار اسا یختشناروش فردگرایی برتنها  اقتصاد سیاسی ،ها(و مانند آن مکتب شیکاگوسنتی )از 

، 0100 ،0)اریکسون بردمیپیش نهادی اجتمایی و  سایر علوماقتصادی را مستقل از  تحلیلکه 

 بیشتر سیاسی را ، اقتصادرفتاری کینزی و اقتصادهای نهادگرایی، رویکرد .(0100 ،0الینگ هم

از نظر  سیاسی اقتصاد ،ر پایان قرن بیستمد دست کم .دانندبرداشتی اقتصادی از رفتار انسان می

برای  سیاسی اقتصادلی و دمآبه حساب میمحور فرض فرد محور و رویکرد سنتی نئوکالسیک 

                                                 
1. Erikson (2011) 
2. Eling hem (2021) 
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 -اقتصادی رفتار برای ک نظریه اقتصادی خاصیبه معنی بکارگیری رویکردهای رقیب آن 

ل امور سیاسی و اقتصادی سیاسی به تعام اقتصاد ،انشمندان علوم سیاسیاز نظر د .بوداجتماعی 

تقریبا به عنوان قدرتمندترین دستگاه تجزیه و تحلیل  00در ادامه قرن  سیاسی، اقتصاد .مربوط است

ثبات موضوع  درآمده که هم بامرتبط با آن  اجتماعی و حقوقی -اقتصادی و عناصر کلیدی سیاسی

مردمان و حاکمان را پوشش و هم تعامل قدرت و ثروت بین  اه استاقتصادی همر ثباتیبیو یا 

سیاسی و حقوقی با اقتصاد  ی،عاجتما پیوند عناصر دراهمیت ثبات سیاسی در این مقاله . دهدمی

سیاست  دومساز در زندگی است. اقتصاد بارزترین عنصر نقش نخست . زیراشودمینشان داده 

 وبوده و دمکراسی برای حفظ نظم اجتماعی و تحقق آزادی  ایمثبت وسیله تواند به صورتمی

بطور منفی ابزاری برای سیطره گروهی کوچک بر کل جامعه باشد. پیوند نهادهای سیاسی )مانند 

های ( با سیاست...دمکراسی، آزادی قلم و بیان، آزادی اعتصاب و اعتراض، حق تشکیل احزاب و 

. باشدمیاست و اقتصاد سی دارمعنیها از دیگر ارتباطات اقتصادی و تأثیر آن نهادها بر این سیاست

ها خواهد داشت های اقتصادی دولتتاثیر قابل توجهی بر خط مشی فرهنگ و فضای سیاسی

به دلیل همین ارتباط (. 0111 ،4، پرزیال و لمبرت0110، 0پتا، سنگو0109 دادگر،، 0910 ،0)هلکو

با اثر  آن کشور از سوی حاکمان یک کشور بر اقتصادالمللی رعایت قواعد بازی بینعدم  است که

 ،گذاریسرمایهروی استقراض، از سوی یک دولت المللی رعایت قواعد بین است.منفی همراه 

 . هسته اصلیموثر است ملیتیهای چندکارکرد شرکت و المللیهای بینسازمان ، رفتارتجارت

انی است آن بینمبتنی بر نتایج سیاسی حاصل از تنش از یک سو و حکمرانی  اقتصاد سیاسی نظریه

است که شهروندانی استوار بر از سوی دیگر  .دارندرا در اختیار که کنترل حکومت و قدرت 

 هم یک اقتصادی درآمدکنند.  گوپاسخرا یا آن خواهند قدرت بالقوه حکومت را محدود می

 حاکمان و هم مردمان فعالیت برای درآمد منبع استراتژیک همزیرا  ،استهسته اصلی این تنش 

کنترل کردن حاکمان برای  تواناییاز میان شهروندان بازیگران اجتماعی  اگر از این رو .است

همچنین قدرت متقابل خواهند داشت. آن صورت  در هاآن ،دسترسی به این درآمد را داشته باشند

وابستگی به مالیات  ،دهستنعمومی به مالیات ستانی متکی  هایهزینهحاکمان برای تامین چون 

از . شودمی و برعکس مالیات دهندگان نسبت به ایجاد حساسیت برای حاکمان دولتی ببستانی س

نظریه در مانع استبداد شود.  تواندمیکه اتکاء حکومت به مالیات شهروندان  شودمیاین رو گفته 

                                                 
1. Helco (1981) 
2. Sengupta (2004) 
3. Priscilla & Lambert (2008) 
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یی گوپاسخیکی  دارند. ثباتیبیای با ثبات و که ارتباط ویژه مطرح استمحور چند حکمرانی 

دموکراسی و انتخابات از  که ت به شهروندان استبمسئولیت دولت نس ، دومه شهروندانحکومت ب

 های به کارگیری قدرتِمقامات باید در مورد شیوه .ندستهاین رابطه  ترین ساز و کارها درمهم

سوم توانایی دولت در  هزینه کنار بروند.تحمیل بدون  گو بودنپاسخدر غیر و باشند  گوپاسخخود 

 از منظر ثبات سیاسیاست. ظرفیت ارائه خدمات عمومی  و های شهروندانبه نیازها و خواسته پاسخ

ساختار مخارج دولت و عوامل اثرگذار بر گیرد. یکی چند محور کلیدی مورد تاکید بیشتر قرار می

مانند نفت خام درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی مانند ایران کشورها است. در برخی  آن

احتمال  با سرازیر شدن این منابع در بودجه، .دهدمیرا تشکیل  عمومیبزرگی از بودجه  بخش

به عبارتی دیگر  زیاد است.و سیاسی  گرایانههای عوامسیاستبه دلیل  تخصیص غیر بهینه

کنند که شاید در نظر رای دهندگان در هایی را اتخاذ میگرا سیاستمداران عوامسیاست

 اقتصادی مضر هستندپیشرفت برای پایداری و  مدتها در بلنداما آن سیاستاشد مدت مفید بکوتاه

تعیین ترکیب و میزان مخارج دولت  اثربخشی و عوامل مختلفی در (.0990 ،0)دورنبوش و ادواردز

که هم در ساختار و هم در کارکرد با ثبات و  است مطرحآموزش و بهداشت  هایهزینهاز جمله 

دولت مربوط به  هایهزینهدر مورد  ی نظریهااولین بررسییکی از  تبط هستند.سیاسی مر ثباتیبی

بروز برخی اقتصادی،  نظامفرایند صنعتی شدن . به نظر او با است (0149-0901) 0آدلف واگنر

، حضور مانند آنقراردادها و قوانین تجاری و گیری شکلبازار، گسترش شهرنشینی، های دشواری

زیربنایی مانند راه، سیستم  هایهزینه . بخش عمومیرودآن باال می هایهزینهو بیشتر شده دولت 

در  گذاریسرمایه هایهزینهحمل و نقل، سیستم بهداشتی، قوانین و مقررات، تعلیم و تربیت و 

پدیده  پیشرفت اقتصادی،در مراحل همچنین (. 0101 ،)ماسگریو کندمیسرمایه انسانی را تأمین 

مطرح دولت برای مقابله با شکست بازار نیز هزینه بنابراین افزایش  د دارد ووجوشکست بازار 

با باز بودن روابط  .درجه باز بودن اقتصاد است دولت هایهزینهعوامل اثرگذار بر  یکی از .است

تجاری و مالی یک کشور امکان کسب درآمدهای مالیاتی )تعرفه(، از صادرکنندگان و 

منابع یاد شده را  تواندمییافته، دولت کار و خدمات افزایش  ق مالی،کاال و اورا واردکنندگان

 هایهزینهبه عبارت دیگر اهمیت بکار بندد.  ... و تأمین اجتماعی ،آموزش، بهداشتبرای بهبود 

و بهداشت جایگاه کلیدی دارند.  ابعاد و بطور خاص در موضوع آموزشدولت بطور کلی در همه 

                                                 
1. Dornbusch & Edwards (1991) 
2. Adolph Wagner (1835-1917) 
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و بدنبال طرح حکمرانی خوب به میزان  0991و سالمت پس از دهه آموزش  هایهزینهاهمیت 

بات، یک ن در حفظ ثه انسانی در این ارتباط و محصول آوسیعی بیشتر شد. نقش سرمایه و توسع

و  رودریککه  ست. جالب توجه استمقاله هم هاین  کلیدی است که محور بحثیافته 

بین درجه باز بودن اقتصاد و مخارج  یرابطه مستقیم که دهند( نشان می0119) 0وکزیارگ

رابطه مثبت بین  (0999) 0رودریکآلسینا و همچنین  آموزشی و بهداشتی دولت وجود دارد.

که این خود پیوند معناداری با ثبات  کنندنظم و امنیت و تکه تکه شدن قومی را تأیید می هایهزینه

کشورهای با درآمد سرانه کم و نابرابری  (0910) 4ملتزر و ریچاردسیاسی دارد. بر اساس مطالعه 

این عنصر نیز بطور غیر مستقیم با بیشتری برای باز توزیع درآمد دارند. اال نیاز به مخارج عمومی ب

 انسانیو توسعه سرمایه محور کلیدی این مطالعه که یابد. با توجه به اینثبات سیاسی ارتباط می

ایه انسانی و توسعه انسانی اشاره شود. بطور کلی توسعه به ارتباط سرم جادر این مناسب است ،است

را های متخصص و سالمی سرمایه انسانی، انسان زیرا تر از سرمایه انسانی است.انسانی مفهومی وسیع

ها شده است و توسعه انسانی توانمند که آموزش و سالمت باعث افزایش توانایی آن گیرددر بر می

سرمایه انسانی بیشتر یک ابزار  در عین حالسالمت و درآمد است.  ها با کمک سواد،شدن انسان

این دو بسیار قدرتمند است و توسعه انسانی یک هدف کلیدی برای پیشرفت است. پس ارتباط 

ی انسانی به صورت مهارت، دانش و سرمایههای ظریفی هم دارند. اساسی است ولی تفاوت

 میزان درآمد را افزایش داده و ، کیفیت خدمات وافراد تجسم یافته و سطح تولیدات تخصص در

در  گذاریسرمایهکوزنتس  . به نظر سایمونسازدمتأثر می مختلفهای ها را در زمینهتصمیمات آن

است اقتصادی پیشرفت عامل که خود بوده  آموزش منبع مهمی برای تشکیل سرمایه انسانی

 توسط 0901از دهه  رسمیانسانی به شکل  سرمایه (.0109 ،، سرزعیم0110)صادقی و عمادزاده، 

هم معروف  پدر سرمایه انسانی)که به شولتز معرفی شد. به نظر  (0900) 9و بکر (0900) 0شولتز

پایه اصلی ثروت  است که سرمایه انسانیاقتصادی، پیشرفت  هکننداز عوامل تعیین است(، یکی

( نشان داده است که رشد بلندمدت 0990) 0ویلو . مطالعات منکیو، رومر دهدمیها را تشکیل ملت

مثل سرمایه انسانی  یبلکه عوامل ندارد زیادیدرآمد اولیه کشورها همبستگی  اقتصادی با سطح

                                                 
1. Rodrik & Wacziarg (2005) 
2. Alesina & Rodrick (1999) 
3. Meltzer & Richard (1981) 
4. Schultz (1961) 
5. Becker (1964) 
6. Mankiw, Romer & Wiel (1992) 
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باعث  در سرمایه انسانی گذاریسرمایه به نظر لوکاس .گرددمیآن افزایش است که باعث 

مدت زمانی پرتو در رمایه انسانی ایجاد سیک علت  گردد.برداری بهتر سرمایه فیزیکی هم میبهره

را موتور رشد سرمایه آموزش توان نمایند. پس میاست که افراد صرف تحصیل علم و دانش می

اقتصادی را تابعی از موجودی سرمایه انسانی دانست. توسعه انسانی مبتنی بر این پیشرفت انسانی و 

د سرانه باالتر، پرورش و بسط ایده است که الزمه پیشرفت جوامع عالوه بر رسیدن به درآم

ی سالمت و بهداشت، به عنوان پایه به عنوان نماداستعدادهای انسانی است. همچنین امید به زندگی 

نظر گرفته شده است. شاخص توسعه انسانی با محاسبه میانگین وزنی ساده  درتوسعه انسانی دیگر 

السینا و ) آیدیقی افراد بدست مینرخ باسوادی و قدرت خرید حق ،از سه شاخص امید به زندگی

مخارج تخصیص توسعه انسانی نیازمند  توجه به(. 0100 ،4انیو، 0111 ،0، شلتون0991 ،0کزیارکو

آن  هایهزینهنیازمند کاهش سهم  تصمیممربوط به سرمایه انسانی است. این  هایفعالیتبه  دولت

ظامی است. زیرا با افزایش بودجه نظامی حتما ن هایفعالیتمانند  ،نامولد دولتی هایفعالیت دسته از

صرف  تواندکاهش هزینه نظامی میمنافع آزاد شده از  سهم بودجه سرمایه انسانی کمتر خواهد شد.

 .کندمیرا هموار ثبات و پیشرفت شود و به این ترتیب راه  ... آموزش و پرورش، تغذیه، بهداشت و

کند و از سوی  آمادهبهداشت را  و زش و پرورشآمو یهااز یک سو زیرساختتواند میدولت 

د که هر دو در راستای بهبو های کم درآمد را افزایش دهدتوزیع، سهم گروه از راه بازدیگر 

تخصص و مهارت و به تبع آن،  ،آموزش (.0991 ،نیلیبخش و فرح)است توسعه انسانی 

از این مسئله به عنوان آثار خارجی  .دبرهای مولد فرد را افزایش داده درآمد او را باال میظرفیت

کیفیت منابع انسانی را ارتقاء  تواندمی ،دولتو آموزشی . مخارج بهداشتی شودمیآموزش یاد 

ثبات اثربخش در این رابطه بسیار  محور داده و باعث افزایش امید به زندگی و طول عمر فرد شود.

ائه به معنای ارنی خوب بطور کلی . حکمراهای حکمرانی خوب استاست که از شاخص سیاسی

ت. آشکار است که اس گوپاسخل اعتماد و نظام اداری نظام قضایی قاب خدمات عمومی کارآمد،

 زیر حکمرانی خوب دارای فراهم شدن عناصر یاد شده نقش کلیدی در ثبات سیاسی دارند.

انین و مقررات، یی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوگوپاسخحق اظهار نظر و  هایشاخص

بوده و دست ثبات سیاسی مفهومی چند وجهی است. حاکمیت قانون، کنترل فساد و ثبات سیاسی 

 ونظارتی  ایفنظام سیاسی وظ که بخش عمومی ویکی این .است استوار بر دو دسته عوامل کم

                                                 
1. Alesina & Wacziarg (1998) 
2. Shelton (2008) 
3. UN (2016) 
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مدیریت ای که به گونهدوم این .را به خوبی انجام دهداز حقوق و منافع شهروندان خود  حفاظت

های اصلی نظام اجتماعی ناهماهنگی و عدم تعادل شدید پدید نیاید )پناهی، کند که میان حوزه

از چنان قوی باشد که  و شرایط مختلف را داشته بایک نظام باثبات باید توان تطبیق  (.0414

 و هم دراست  ی مطرحالمللسطح روابط بین هم درکند. ثبات سیاسی عبور ی مختلف هابحران

و  است« حکومتیکردهای کار»و « های مردمیخواست»ثبات سیاسی ناظر به توازن بین  ملی.سطح 

 یخی اقتصاددانانارائه کند. برای کنندههای مردم پاسخ قانعبه خواست بر اساس آن باید حکومت

 شامل به مشروعیت سیاسی توجه را با 0(PS) ( ثبات سیاسی9091، 0911) 0دانکوارت راستومانند 

و آن را با تعریف کرده ( 0PES( و مشروعیت شخصی حاکمان )4IE) ترکیب مشروعیت نهادها

 : کندمیفرمول زیر بیان 
 

 =ثبات سیاسی مشروعیت شخصی حاکمان + مشروعیت نهادها

PS= IE+ PES 
  

پیوندد که ترکیب مشروعیت نهادی و مشروعیت سیاسی، زمانی به وقوع می ثباتیبی پس از نظر او

از ثبات سیاسی به مثابه فرایندی متحول  (،0990) 9السینا و پروتیزیر سوال رود. ی زمامداران شخص

(. یکی از مواردی 9099، 0)السینا و همکاراناست آرام در حال تغییر کنند که در گذر زمان یاد می

یاسی و س ثباتیبیرابطه ، انددادهمورد آزمون تجربی قرار کمتر کنون پژوهشگران آن را که تا

سرمایه به انباشت اطمینانی زیاد، ممکن است در یک محیط با نا. باشدمیتهدید حقوق مالکیت 

 سیاسی به ثباتیبی. شودمصرف  شکل غیر بهینه،)فرار سرمایه(یا به منتقل شود خارج افتد، به تعویق 

گسترده هنگامی که ناآرامی اجتماعی  اول، .شودمیتضعیف حقوق مالکیت منجر به  شکل چند

 ،دوم .شودمی دشوارو حفاظت از حقوق مالکیت  شده احتمال سرنگونی حکومت بیشتر ،شودمی

بر اساس  مولد ایجاد کنند. هایفعالیتاجتماعی ممکن است اختالالتی در -های سیاسیناآرامی

آمیز تهدیدی برای حقوق مجرمانه و خشونت هایفعالیتبه فقرا  ورود( 0110) 1بارومطالعه 

ثباتی سیاسی، به ویژه در هرگونه بی. شودمی گذاریسرمایهمنجر به کاهش بوده لکیت ما

                                                 
1. Dankort Rostow (1970, 1979) 
2. Political Stability  
3. Institutional Eligibility   
4. Personal Eligibility of State  
5. Alesina & Perotti (1996) 
6. Alesina (1999) 
7. Barro (2002) 
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اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار  ثباتیبیتواند منجر به کشورهای در حال توسعه می

در هر صورت بهبود توسعه انسانی از طریق تخصیص  .(0104 )اصغرپور و همکاران، نماید اخالل

سالم و برخوردار  ،های باسوادافزایش تعداد انسان منجر به تواندمیآموزشی و بهداشتی  یهاهزینه

 ثبات سیاسی را افزایش دهد. از رفاه اقتصادی مورد نیاز شده و در نهایت 
 

 پیشینه و مطالعات انجام شده -3

توسعه  ظراجتماعی از من -بر ثبات سیاسی دولت هایهزینهارزیابی تاثیر هدف این مقاله یک 

 هایهزینهارتباط که پیرامون  شوداشاره می به مطالعاتی در این قسمت رو از این انسانی است.

توان چند مورد را اند. از مطالعات داخلی میتدوین شدهثبات سیاسی  و دولت، سرمایه انسانی

 به بررسی اتیثببی( ضمن ارزیابی متغیرهای تاثیرگذار بر 0011برجسته کرد. دادگر و محمودوند )
 0990-0101 دورهکشور منتخب برای  90های اجتماعی در ایران و رابطه نابرابری و ناآرامی

اند. را نشان داده های اجتماعی و نابرابری اقتصادیناآرامیها ارتباطی معنادار بین اند. آنپرداخته

خاورمیانه  دئولوژیکو ای های سیاسیکه نظام دهدمینشان  (0100) اشمیو ه فرجی رادمطالعه 

گردیده که  از سوی دیگرو عربستان از یک سو  جمهوری اسالمی ؛تقسیم منطقه به دو دستهباعث ِ

حاکی از  (0100شاهکالیی )نتیجه پژوهش  .است منطقه شده در جنگ نیابتیو درگیری  موجب

 داری داشتهیثبات سیاسی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معندر کشورهای خاورمیانه آن است که 

دولت در تولید  هایهزینهکه اثر  دهدمینشان  (0100) افشاری و همکاراننتایج مطالعه . است

فطرس و . باشدمیتر از کشورهای در حال توسعه یافته بزرگناخالص داخلی در کشورهای توسعه

درآمد  ادر بررسی تاثیر توسعه انسانی بر رشد اقتصادی سه گروه کشورهای ب (0100ترکمنی )

تاثیر  که شاخص توسعه انسانی ه گرفتندنتیج درآمد سرانه پایین درآمد سرانه متوسط و سرانه باال،

گذاری برای کشورهای با درآمد ثیراما ضرایب این تا، مثبتی بر رشد اقتصادی هر سه گروه دارد

خا و همکاران باسنتیجه بررسی  است.درآمد پایین برابر آن در کشورهای  سرانه باال بیش از دو

مطالعه  دولت بر متغیرهای اجتماعی است. هایهزینهدار حاکی از تأثیر مثبت و معنی (0100)

عامل سرمایه انسانی و کیفیت نهادها از مهم ترین حاکی است که  (0100محمدزاده و همکاران )

 که در دانشان د (0100) و همکاران الماسی. کار روندفاکتورهای رشد اقتصادی به شمار می

 و کرمانی صباغ است. دارمعنیو انسانی بر رشد اقتصادی مثبت  هایسرمایهبلندمدت اثر افزایش 

 نشان نتایج. اندپرداخته دولت هایهزینه بهبود در حکمرانی کیفیت نقش به (0111) باسخا

، بهتر حکمرانی کیفیت دارای کشورهای در دولت بهداشتی آموزشی و هایهزینه که دهدمی
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ی دارمعنی( رابطه مثبت و 0111) جعفری صمیمی و همکارانبر اساس نتایج کار  هستند. وثرترم

  بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی وجود دارد.

 طریق انباشت از سیاسی ثبات کهاند نشان داده (0101) 0و همکاران اودین نیز مطالعات خارجیدر 

 دهدمینشان ( 0100فرجی دیزجی و همکاران ) نتیجه کار .گذاردمی اثر رشد بر انسانی سرمایه

کاهش و  ایران نظامی هایهزینه ،های دموکراتیکمثبت در کیفیت نهاده ککه با یک شو

و  سرمایه انسانیبین نتوانستند  (0100) 0و همکاران کادیل ند.بیاآموزشی افزایش می هایهزینه

که افزایش مخارج آموزش و  نشان دادند (0100) 4ایمران و همکارانرشد، رابطه قوی نشان دهند. 

( 0101) 0یانگ مطالعه شده است.در پاکستان  ورى و رشد اقتصادىموجب افزایش بهره بهداشت

 نتیجه( 0101) 9ویگا و آیسن .دارد انسانی توسعه با مثبت رابطه دولتکارآمدی  که دهدمینشان 

 استقاللنبود  وضعیف  دموکراسی عی،اجتما تضاد ،سیاسی ثباتیبی باالتر که درجات گیرندمی

افزایش مخارج  که دادنشان  (0119) 0دیویس .شودمی باال تورم هاینرخ به منجر بانک مرکزی

( 0110) 1و همکاران بررسی یاکوب .ددهرا افزایش می وریبهرهدر آموزش و بهداشت، دولت 

 بهداشت عمومی هایهزینهحکمرانی خوب در تضمین ارایه خدمات بهداشتی و که  دهدمینشان 
در  (0114) 1همکارانو  بالداسیو بر اساس مطالعه .باشدمیدر کشورهای منتخب آفریقایی موثر 

 داشته انسانی سرمایه گیریشکل بر داریتأثیر معنی دولت، هایهزینه توسعه حال در کشور 001

 نابرابریکه  ان دادندنش (0990) پروتی و تحت تاثیر قرار داده است. آلسینا را رشد نرخ و

 که شودمیمالحظه ده است. ش گذاریسرمایه کاهشو  سیاسی ثباتیبی افزایش باعث درآمدی

مطالعات  و اندپرداخته اقتصادی رشد بر سیاسی ثبات تأثیر بررسی به مطالعات داخلی بیشتر

این  .پرداختند گذاریتورم و سرمایه بر سیاسی ثبات تأثیر بررسی به کشور از خارج در محدودی

  .پردازدو پیوند آن با هزینه دولت می ی انسانی در ایجاد ثبات سیاسیبه بررسی نقش توسعهمقاله 
 

 

 

                                                 
1. Uddin (2017) 
2. Čadil (2014) 
3. Imran (2012) 
4. Yang (2010) 
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6. Davis (2009) 
7. Yaqub (2006) 
8. Baldacci (2003) 



 

 014  منتخب یو کشورها یران(: ایتوسعه انسان یر)از مس یاجتماع-یاسیدولت بر ثبات س یرفاه هایینههز یرتاث

 شناسیروشتحلیل آماری و  -4

 های آماری توسعه انساتی و ثبات سیاسییافتهبرخی  -4-1

 سرانه توسعه انسانی ترکیبی از سه شاخص امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص درآمد

کننده میزان رعایت استانداردهای بهداشتی در یک جامعه، است. شاخص امید به زندگی مشخص

های آموزشی و نرخ باسوادی یک کشور و شاخص درآمد، شاخص آموزش وضعیت استاندارد

. اگر در یک دوره زمانی طوالنی هر دهدمیاستانداردهای رفاهی و اقتصادی یک کشور را نشان 

( 0)نیز افزایش خواهد داشت. جدول ی ها افزایش داشته باشند، شاخص توسعه انسانشاخص سه این

گزارشی سه جدول این  .دهدمینشان ی آن کنندهگزارشی از شاخص توسعه انسانی و اجزاء تعیین

 ،یافته و در حال توسعه استبرای کشورهای توسعه( 0101-0101)در یک بازه ده ساله ساله 

اُ ای سی دی و یعنی کشورهای مقاله ماری دو گروه از کشورهای منتخب این همچنین میانگین آ

توان به روند مثبت و رو به رشد شاخص توسعه گیری کلی میدر یک نتیجه .دهدمیرا نیز نشان منا 

ها به در آن گذاریسرمایهبا  تواندمیی که دولت هایبخش کننده آن پی برد.تعیینعوامل انسانی و 

دولت در  هایهزینهزیرا  عه کمک کند، آموزش و بهداشت است.یدن بر رشد و توسسرعت بخش

ها مسئولیت تضمین آموزش و بهداشت با میزان سرمایه انسانی رابطه مستقیم دارد. از این رو دولت

  .گیرند و این یک دستاورد مهم استآموزش و بهداشت با کیفیت را به عهده می

زشی و بهداشتی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها ارائه های آموهزینه (0در جدول )

ها برای آموزش و پرورش است. دولت گر روند صعودی بودجه تخصیص یافتهشده است که بیان

 ( نشان داده شده است. 0های دولت در این دو بخش در نمودار )روند صعودی هزینه
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 (2221-2222) (: کشورهای منتخب و ایرانGDPبهداشت )درصد از دولت در بخش آموزش و  هایهزینه :2 جدول

 محاسبات پژوهش  منبع:

 

 

 

 

 

 

 سال

ن
ايرا

ی 
شیل

ن 
عربستا

 

کانادا
ک 

دانمار
 

ی 
هزينه ها

ی
داشت

به
ی  

هزينه ها

ی
آموزش

 

ع
جم

 

ی 
هزينه ها

ی
داشت

به
ی  

هزينه ها

ی
آموزش

 

ع
جم

 

ی 
هزينه ها

ی
داشت

به
ی  

هزينه ها

ی
آموزش

 

ع
جم

 

ی 
هزينه ها

ی
داشت

به
ی  

هزينه ها

ی
آموزش

 

ع
جم

 

هزين
ی 

ه ها

ی
داشت

به
ی  

هزينه ها

ی
آموزش

 

ع
جم

 

2001 1.79 4.03 5.82 3.75 3.78 7.53 3.03 5.91 8.94 6.03 5.44 11.47 6.74 8.08 14.82 

2002 1.95 4.07 6.03 3.77 3.85 7.62 3.24 7.72 10.96 6.30 4.97 10.89 7.05 8.22 15.26 

2003 1.87 4.48 6.35 3.84 4.08 7.92 3.07 7.64 10.71 6.44 5.01 11.45 7.29 8.21 15.51 

2004 2.02 4.36 6.39 3.83 3.96 7.79 2.88 7.11 9.99 6.61 5.02 11.63 7.47 8.12 15.59 

2005 1.89 4.30 6.19 3.66 3.54 7.20 2.56 6.28 8.84 6.65 4.99 11.63 7.53 8.21 15.73 

2006 1.96 4.06 6.01 3.49 3.26 6.75 2.48 5.43 7.91 6.62 4.78 11.40 7.61 8.09 15.70 

2007 2.17 4.29 6.46 3.26 3.02 6.29 2.64 5.89 8.53 6.69 5.12 11.81 7.69 7.73 15.42 

2008 2.01 4.60 6.60 3.40 3.21 6.61 2.51 5.54 8.05 6.78 4.78 11.56 7.81 7.62 15.42 

2009 1.96 3.91 5.87 3.80 3.79 7.59 1.89 5.14 7.03 6.91 4.64 11.54 7.99 7.48 15.47 

2010 2.40 3.84 6.25 4.21 4.23 8.44 2.79 5.02 7.81 7.76 4.85 12.61 9.02 8.45 17.46 

2011 2.19 3.71 5.90 4.00 4.16 8.16 2.27 5.31 7.58 7.71 5.37 13.07 8.67 8.56 17.23 

2012 2.20 3.49 5.69 4.03 4.05 8.07 2.49 5.86 8.35 7.54 5.27 12.81 8.49 8.48 16.97 

2013 2.28 3.17 5.45 4.21 4.24 8.45 2.74 5.74 8.49 7.55 5.77 13.32 8.60 7.24 15.84 

2014 2.31 3.07 5.38 4.42 4.53 8.95 3.11 5.33 8.44 7.45 5.79 13.24 8.57 8.49 17.06 

2015 3.48 2.80 6.28 4.60 4.73 9.33 3.73 5.33 9.06 7.33 5.67 13.00 8.56 7.63 16.20 

2016 4.04 2.80 6.84 4.88 4.87 9.75 4.11 5.44 9.55 7.64 5.69 13.33 8.65 8.03 16.68 

2017 4.42 3.37 7.78 4.99 5.35 10.34 3.89 5.30 9.19 7.74 6.00 13.74 8.71 8.25 16.95 

2018 4.48 3.79 8.27 4.22 5.42 9.64 3.98 5.75 9.73 8.01 6.11 14.12 8.53 7.82 16.35 

2019 4.43 3.96 8.39 4.57 4.44 9.01 4.43 4.69 9.12 7.90 6.45 14.35 8.43 7.10 15.53 

2020 3.98 3.95 7.93 4.64 4.51 9.15 3.98 4.27 8.25 7.93 6.22 14.15 8.44 6.30 14.74 
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 (2222-2222های دولت در بخش آموزش و سالمت برای چند کشور و ایران ): هزینه1نمودار 

 (0101) های بانک جهانی و محاسبات پژوهشداده منبع:

 

پایین بهداشتی  -آموزشیسهم بودجه ، خالف کشورهای پردرآمد، در کشورهای کم درآمد بر

افزایش رشد اقتصادی  بهها ویژه آن توجه گربخش نشان ها در این دوی دولتباال هایهزینهاست. 

( رابطه کیفیت حکمرانی 0با ثبات سیاسی است. نمودار ) هاو همراهی آنو افزایش رفاه شهروندان 

 . دهدمیو ثبات سیاسی ایران را نشان 
 

 
 (2222-2222برای ایران ) و ثبات سیاسی شاخص کیفیت حکمرانی :2 نمودار

 (0101) بانک جهانی منبع:

 

و حقوق مالکیت  تورم ،رشد اقتصادی گذاری،سرمایهثبات سیاسی، مقدار عددی ( 4جدول )در 

  شود.مالحظه میبرای کشورهای مورد مطالعه 

 

 

 



 

 011  منتخب یو کشورها یران(: ایتوسعه انسان یر)از مس یاجتماع-یاسیدولت بر ثبات س یرفاه هایینههز یرتاث

  از متغیرهای اقتصادی برای کشورهای منتخببرخی ثبات سیاسی و امتیاز  :3 جدول

 کشور سال ثبات سیاسی دیرشد اقتصا تورم حقوق مالکیت

8.09 0.415 0.722 0.89 2005 

 آلمان
8.03 0.646 4.179 0.797 2010 

7.61 1.862 2.226 0.7 2015 

7.909 0.5 1.54 0.582 2020 

7.4 1.384 4.996 0.83 2005 

 کانادا
8.01 2.868 3.089 0.936 2010 

7.93 1.958 2.868 1.275 2015 

8.29 0.7 1.65 1.02 2020 

7.5 -1.037 1.663 1.036 2005 

 ژاپن
7.61 -1.895 4.192 0.879 2010 

7.98 1.745 0.375 1.065 2015 

8.23 0 0.65 1.041 2020 

6.88 7.643 5.743 0.845 2005 

 شیلی
6.65 8.962 5.844 0.68 2010 

6.4 5.906 1.767 0.433 2015 

6.04 3 1.05 0.206 2020 

6.08 20.15 5.574 -0.244 2005 

 عربستان
6.5 17.191 5.039 -0.227 2010 

5.98 -2.27 3.652 -0.626 2015 

6.19 3.4 0.331 -0.518 2020 

3.77 20.166 3.19 -0.7848 2005 

 ايران
3.97 15.883 5.798 -1.6306 2010 

4.2 10.838 4.603 -1.321 2015 

4.75 39.9 -6.78 -1.698 2020 

3.78 6.213 4.472 -0.63 2005 

 مصر
5.02 10.107 5.147 -0.898 2010 

4.14 11.248 2.916 -1.497 2015 

5.06 0.5 5.55 -1.066 2020 

  محاسبات پژوهش ( و0101) سایت آزادی اقتصادی بانک جهانی، نبع:م     

 

وفقیت جذب تواند یکی از دالیل اصلی عدم مثباتی سیاسی و اقتصادی میعدم اطمینان و بی

که در اقتصادهایی  دهدمیشواهد نشان  به عنوان نمونه باشد. داخلی و بویژه خارجی گذاریسرمایه

 گذاریسرمایهشود، تالش برای جذب به رسمیت شناخته نمی نمادی از ثبات() که حاکمیت قانون

 از طریق یگذارسرمایهاز این رو تالش برای افزایش امنیت  .ده استشخارجی با شکست مواجه 

میزان و همچنین قلمداد شود.  گذاریسرمایههای افزایش عاملتواند از اولین می یسیاسثبات بهبود 
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رها بوده وشبین ک هـم اخـتالف رشـد اقتصادی و تورمثبـات سیاسـی یکـی از عوامـل مچگونگی 

، کـار سب وک به بهبود انگیزه منجر برخـوردار باشـد،هرچه کشوری از ثبات باالتری  .است

وری عوامل در تولید های تولیدی، افزایش توان رقابتی، رشد سـهم بهرهاز ظرفیت بیشتر اسـتفاده

همبستگی مستقیم ثبات سیاسی با  4جدول  ناخـالص و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر خواهد شد.

امنیت انسانی  ...، و جنگ تنش،. دهدمیرا نشان  مستقیم خارجی گذاریسرمایهو  حقوق مالکیت

ناامنی  ،مانند آن و حمله تروریستی، خشونتهمچنین  .دهدمیقرار  خطرو اجتماعی را در معرض 

. چنین کندمیتحمیل  شهروندانکالنی را بر  هایهزینه. منازعات نظامی کندمیرا بیشتر 

را  خدمات اجتماعی و بازارهاکسب و کار، هایی معیشت و امنیت عمومی را تخریب و کشمکش

های انسانی و هجوم به اشکال گوناگون، از جمله وقوع فاجعه تواندمی موارد. این کندمیمختل 

یی گوپاسخر مستلزم مسئولیت بیشتر و واین امحل و فصل افزایش ناامنی منجر شود. به  آوارگان

باتی را ثو بی بیشترها را تواند کشمکشمی عوامل گوناگونی .ها در برابر شهروندان استدولت

رونق بازار بازار کاالهای نظامی، رونق  افزایش دهد؛ از آن جمله است جرایم سازمان یافته،

 در ظاهر امن است اما. اگرچه در حال حاضر ایران گریخدمات امنیتی و گسترش افراطی

نبودن نهادهای مسئول در برابر مطالبه  گوپاسخهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بحران

در منطقه، از سوی دیگر خطر آغاز در داخل و از یک سو و وجود جریانات شبه نظامی  دانشهرون

 نابرابریدارد. همچنین  منفیاثر  سیاسی ثباتبر  این امور. دهدمیها را افزایش ها و تنشکشمکش

ر بنابراین انتظاناسازگار است. های اجتماعی شود که با ثبات سیاسی تنش موجبتواند می اقتصادی

که هم درکشورهای منا  باشد این است که یک همبستگی منفی بین نابرابری و ثبات سیاسی

  ( نشان داده شده است.0( و هم توسعه یافته )نمودار 4)نمودار 

 

 

 
 



 

 019  منتخب یو کشورها یران(: ایتوسعه انسان یر)از مس یاجتماع-یاسیدولت بر ثبات س یرفاه هایینههز یرتاث

 
 (2222-2212) همبستگی بین متغیرهای نابرابری درآمدی و ثبات سیاسی در کشورهای منا :3 نمودار

 ی و محاسبات پژوهشهای بانک جهانداده منبع:

 

 
 (2222-2212) همبستگی بین متغیرهای نابرابری درآمدی و ثبات سیاسی در کشورهای توسعه یافته :4 نمودار

 های بانک جهانی و محاسبات پژوهشداده منبع:
 

نظریه رقیب وجود  چنداست. در این زمینه دار معنانیز  همبستگی بین دموکراسی و ثبات سیاسی

نظریة ثبات  بات دموکراتیک، نظریة ثبات اقتدارگرا و نظریة ثبات تلفیقی.نظریة ث ؛ددار

ثبات سیاسی  سازگار با را این نظریه کهاست  مربوطهای دموکراتیک حاکمیتبه دموکراتیک 

نظریة  بر اساس  .آوردرا فراهم میاقتدارگرایی زمینه ثبات سیاسی  اساس نظریه مقابل، بر د.ندانمی

دموکراتیک و  یهایی از ثبات بیشتری برخوردارند که ترکیبی از نهادهارژیم آن ثبات تلفیقی

های آماری در هرصورت داده .(0101 ،0رزورسکی ؛0990 ،0)اسپرایت داشته باشنداقتدارگرا 

( 0( و )9که در نمودارهای ) کندمیرا اثبات وجود همبستگی بین دموکراسی و ثبات سیاسی 

  شود.مالحظه می

 
 

                                                 
1. Spruyt (1996) 
2. Przeworski (2010) 



 

 0011پاییز و زمستان  ،ششمبیست و  شماره ،سیزدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   011

 
 (2222 -2212) همبستگی متغیرهای دموکراسی و ثبات سیاسی در کشورهای منا :5 ارنمود

 های بانک جهانی و محاسبات پژوهشداده منبع:
 

این یافته کشورهای توسعه درهمبستگی مثبت بین دو متغیر دموکراسی و ثبات سیاسی  با وجود

های سیاسی بسته و وجود سیستم توان دردلیل این امر را می منا منفی است.در کشورهای  رابطه

نبود بسیاری از ها، انواع نابرابری وجود به علت زیرا .کرد در کشورهای مربوطه جستجواقتدارگرا 

، های مدنیتشکل نبود ،های مدنی و همچنین کارکرد ضعیف یا نبود احزاب کارآمدآزادی

هرگونه باز کردن فضای  ممکن است ،در بسیاری از کشورهای عضو منا ... های آزاد ورسانه

 استبدادی موجبهای حکومت که با سرکوب هردیدجمعی گدسته سیاسی منجر به اعتراضات 

البته در صورت وجود دموکراسی، معترضان آزادانه و مسالمت آمیز، دولت  .شودمی بیشتر ثباتیبی

مطالبات شهروندان  یگوپاسخهر نوع خشونت، کاربرد کنند و دولت استاندارد نیز بدون را نقد می

هایی در تعدادی از کشورهای منا و از جمله ایران نبود چنین دولترسد به نظر میخواهد بود. 

 گیری رابطه منفی فوق گردیده است. موجب شکل
 

 
 (2222-2212) یافتههمبستگی متغیرهای دموکراسی و ثبات سیاسی در کشورهای توسعه :6 نمودار

 نی و محاسبات پژوهشهای بانک جهاداده منبع:
 

ند. عملکرد کشورها در جذب داری به جذب سرمایه خارجی زیاد بسیاری از کشورها تمایل

گذاری خارجی بسته به نوع نظام حاکم متفاوت است، چرا که عوامل سیاسی و نهادی تأثیر سرمایه



 

 010  منتخب یو کشورها یران(: ایتوسعه انسان یر)از مس یاجتماع-یاسیدولت بر ثبات س یرفاه هایینههز یرتاث

امنیت حقوق  بسیار زیادی بر جریان سرمایه خارجی دارند. یکی از این عوامل ساختار قانونی و

را نشان حقوق مالکیت بهبود رابطه مثبت بین ثبات سیاسی و  (1( و )1نمودارهای ) مالکیت است.

 .دهندمی

 

 
 (2222-2212) همبستگی متغیرهای ثبات سیاسی و حقوق مالکیت در کشورهای منا :7 نمودار

 های بانک جهانی و محاسبات پژوهشداده نبع:م
 

 
 (2222-2212) رهای ثبات سیاسی و حقوق مالکیت در کشورهای توسعه یافتههمبستگی متغی :8 نمودار

 ( و محاسبات پژوهش0101) های بانک جهانیداده منبع:
 

 برآورد مدل و تحلیل نتایج -4-2

در و منا  پیشرفتهگروه از کشورهای  دو ثبات سیاسی به بررسی اشاره شد این مقالهطور که همان

های گزارش سایت آزادی اقتصادی، از بانک جهانی، داده .پردازدمی 0101تا  0991ی زمانی بازه

استفاده شده  (0011و بانک مرکزی ایران ) ینابرابری جهانمرکز سایت  ،0برنامه توسعه سازمان ملل

 هایهزینهبه عنوان نماینده )آموزشی و بهداشتی  هایهزینهبه بررسی تاثیر  مقالهاست. در این 

ابتدا تاثیر شود. به این صورت که پرداخته می روی شاخص ثبات سیاسیبر  (رفاهی دولت

بر روی شاخص توسعه انسانی به همراه سایر متغیرهای تاثیرگذار بر آن برآورد  مربوطه هایهزینه

کننده و همراه با متغیرهای تعیین شدهو سپس باقیمانده در معادله ثبات سیاسی جایگذاری  دشومی

                                                 
1. United Nations Development Program 
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یافته به صورت یکسان مدل ارائه شده برای هر دو گروه کشورهای منا و توسعه. دشومیبرآورد آن 

 ودو متغیر وابسته یعنی شاخص توسعه انسانی و ثبات سیاسی . با توجه به تصریح شده است

به طور  تا بتوان شودمیاز سیستم معادالتی استفاده  ،هاو تصریح آن هاآنگذار بر تاثیر متغیرهای

السینا و  (،0990پروتی ) السینا و مطالعات ازصورت گیرد. در این رابطه د نتایج همزمان برآور

(، کیفر 0111) 0رابیسنون آسموگلو و (،0990) 0تابلینی پرسون و، (0110) بارو (،9099رودریک )

 .شده استبرای طراحی سیستم معادالت استفاده  (0100) 0بالتاجی و دنگ و (0110) 4و نک

(، 0111) 0(، کوهن و سونو0101) 9ناتصریح مدل توسعه انسانی از مطالعات سهمچنین به منظور 

برای معرفی عوامل موثر بر ثبات سیاسی از  ( و0104) 1لوی و شدی(، 0110) 1پلالنگ و ت

 شاخص توسعه انسانی است. هبرداری شد( هم بهره0119) 01( و دانینگ0991) 9مطالعات فنگ

(HDI) شودمیتعریف  در این مقاله به صورت زیر:  
 

HDI = f(EDU,HEAL,LEI, GINI,GDPP,MYS,PS…)  
 

دولت در آموزش و  هایهزینه EDU ،(شاخص توسعه انسانی)به عنوان متغیر وابسته  HDIکه 

HEAL دولت در بهداشت هایهزینه ،LEI ،شاخص مربوط به کیفیت زندگی GINI  ضریب

شاخص ثبات  PSو  های تحصیلمتوسط سال MYS ،سرانه تولید ناخالص داخلی GDPP جینی،

 طرفه بین ثبات سیاسی و شاخص توسعه انسانی تاثیرگذاری دو به با توجهPS . باشندمی سیاسی

  است. -0.9و  0.9که عددی بین  رودمیبکار 
 

  هست: PS، شاخص ثبات سیاسی معادله
 

PS=f(UE,INF ,HDI,INV,DEM,DC) 
 

، گـذاری سـرمایه  INVشاخص توسعه انسانی،  HDI ،تورمخ نر INFنرخ بیکاری،  UEکه در آن 

                                                 
1. Persson & Tabellini (1994) 
2. Acemoglu & Robinson (2000) 
3. Keefer & Knack (2002) 
4. Baltagi & Deng (2014) 
5. Son (2010)  
6. Cohen & Soto (2007) 
7. Lange & Topel (2006) 
8. Levy & Shady (2013) 
9. Feng (1997) 
10. Dunning (2005) 

https://www.tandfonline.com/author/Baltagi%2C+Badi+H
https://www.tandfonline.com/author/Baltagi%2C+Badi+H
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DEM و  دموکراسیDC که باید این دو معادله بـه صـورت   این با توجه بهاست. دفاعی  هایهزینه

  همزمان برآورد شوند داریم:معادالت یک سیستم 
 

HDI=f(EDU,HEAL, LEI,GINI,GDPP,MYS,PS)     
PS=f(UE,INF ,HDI,INV,DEM,DC) 

 

تغیرها وابستگی مستقیم وجود گیرد که بین ممعادالت همزمان وقتی مورد استفاده قرار میسیستم 

 .دارد

  :استدر حالت لگاریتمی  تصریح سیستم
 

Log (HDI) = β0 +β11 Log (EDU) + β12 Log (HEAL) + β13 LEI+ β14 Log 
(GINI) + β15 Log (GDPP)+ β16 Log (MYS)+ β17 Log (PS) 

Log (PS) = β21+ β22 UE+ β23 INF+ β24 Log (HDI) + β25 Log (INV) + β26 Log 
(DC) + β27 DEM. 

 

برای  آننتایج شده و از آزمون همجمعی استفاده  منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای هر معادلهه ب

  گزارش شده است: (9( و )0) هایجدولیافته و منا در کشورهای توسعه
 

 ت مربو  به کشورهای توسعه یافتهآزمون همجمعی معادال: 4جدول 

 احتمال tمقدار آماره  معادله

 1.1111 9.91001- معادله اول

-00.9011 معادله دوم  1.1111 

 های پژوهشیافته منبع:             

 

های جدول اساس بر .ستده اشبرای بررسی همجمعی معادالت پژوهش از آزمون کائو استفاده 

 هم برای توسعه انسانی و هم برای ثبات سیاسی گر رد فرضیه صفرنشان احتمال مربوطه (9( و )0)

 توان اطمینان حاصل کرد که برآورد دچاربنابراین می باشد.می برای هر دو گروه کشورها

  شد. هدرگرسیون کاذب نخوا
 

 آزمون همجمعی معادالت مربو  به کشورهای منا: 5جدول 

 احتمال tمقدار آماره  معادله

-0.11109 اول معادله  1.1041 

 1.1110 4.90049- معادله دوم

 های پژوهشیافته منبع:           
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 تعیین الگوی اثر ثابت در مقابل اثر تصادفی -4-2-1

برای تشخیص الگوی اثر ثابت در مقابل و  لیمر Fهای تابلویی و تلفیقی از آزمون برای تعیین داده

گروه کشورها  های مربوطه برای دوده است. نتایج آزمونش اثر تصادفی از آمون هاسمن استفاده

  شود.( مالحظه می1( و )0های )به ترتیب در جدول
 

 لیمر و هاسمن برای معادالت کشورهای توسعه یافته Fهای نتایج آزمون :6جدول 

 
 يافتهکشورهای توسعه

 
 معادله لیمر Fآزمون  آزمون هاسمن نتیجه

 مقدار آماره 10.900019 41.900019 ت ثابتهای تابلویی و اثراداده
 معادله اول

 
 احتمال 1.1111 1.1111

 مقدار آماره 0.090001 0.001901 اثرات تصادفیهای تلفیقی و داده
 معادله دوم

 
 احتمال 1.1410 1.009101

 های پژوهشیافته منبع:
 

 (،یعنی معادله توسعه انسانی) که در معادله اول دهدمییافته نشان نتایج برای کشورهای توسعه

اما در معادله ثبات سیاسی  .کندمیاز نوع تابلویی بوده و از الگوی اثرات ثابت پیروی  اهداده

  .کندمیی وها از نوع تلفیقی بوده و از الگوی اثرات تصادفی پیرداده
 

 لیمر و هاسمن برای معادالت کشورهای عضو منا Fهای نتایج آزمون: 7جدول 

 
 )خاورمیانه و شمال افريقا( ورهای مناکش

 
 معادله لیمر Fآزمون  آزمون هاسمن نتیجه

 مقدار آماره 011.1990 00.019100 تابلویی و اثرات ثابت هایداده
 معادله اول

 
 احتمال 1.1111 1.1044

 مقدار آماره 90.9044 09.0010 های تابلویی و اثرات ثابتداده
 معادله دوم

 
1.1111 1. 1111  احتمال 

 های پژوهشیافته منبع:     
 

همچنین  است.دو معادله  رها برای هاز تابلویی بودن داده حاکیبرای کشورهای عضو منا هم نتایج 

زایی متغیرها برای بررسی درون .باشدمیالگوی مورد پیروی در این دو معادله الگوی اثرات ثابت 

 ابتدا معادله شاخص توسعه انسانی بابرای انجام این کار  .شودمیاز آزمون اریب همزمانی استفاده 

و گرفته و سپس در معادله دوم یعنی ثبات سیاسی قرار  هدشورد آزای آن برتوجه به متغیرهای برون

ته و فیانتایج مربوط به این آزمون برای کشورهای توسعه ش شده است.ی آن سنجدارمعنی

ثبات و همچنین ه انسانی در معادله ثبات سیاسی توسعاست که  صورتاین کشورهای منا به 

  .باشدمیزا کشورها درونهر دو گروه اجتماعی در معادله توسعه انسانی برای -سیاسی
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 شناسایی معادالت فرم ساختاری -4-2-2

که درآن  شودتشخیص استفاده می آزمونبرای بررسی امکان محاسبه ضرایب فرم ساختاری از 

ای )شرط کافی( مورد بررسی قرار گیرند. )شرط الزم( و شرط رتبه ایباید دو شرط درجه

برای هر دو گروه از ای و رتبهای های شرط درجهآزمون( نتایج 01( و )9(، )1های )جدول

  دهند.را نشان میکشورها 
 

 یافته و کشورهای مناای برای دو گروه از کشورهای توسعهنتایج مربو  به شر  درجه: 8 جدول

 لیت تشخیصقاب

تعداد متغیرهای معادله مورد 

 نظر منهای يک

(m-1) 

تعداد متغیرهای از پیش تعیین 

 شده

(k-K) 

 معادله مورد نظر

)برحسب متغیر 

 وابسته(

40 0=0-0 بیش از حد مشخص  معادله اول 1=9-

40 0=0-0 بیش از حد مشخص  معادله دوم 1=9-

 های پژوهشیافته منبع:

 

ای مربوط به مدل معادالت همزمان تحقیق حاضر ی شرط درجهرحاکی از برقرا (1)نتایج جدول 

توان ادعا کرد که یک شرط از شروط معادالت همزمان در این مدل مورد بنابراین می .باشدمی

ای برای متغیرهای هر دو گروه از شرط رتبه( وضعیت 01( و )9های )جدولتایید قرار گرفته است. 

  .دهدمین را نشاکشورها 
 

 برای کشورهای توسعه یافته اینتایج مربو  به شر  رتبه: 2جدول 

 های پژوهشیافته منبع:           

 

که هیچ ترکیب خطی بین ضرایب خارج از معادله مورد  شودای باید اثبات در برقراری شرط رتبه

در این پژوهش دو متغیر وابسته ثبات سیاسی جا حاصل شده است. زیرا ندارد که در ایننظر وجود 

 بین ضرایب متغیر ضریب جینیماتریس  دترمینان( 01)در جدول هستند که و توسعه انسانی 

متغیر
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(LGINIو نرخ بیکاری ) (UE غیر صفر )کندای را اثبات تواند وجود شرط درجهمیکه  باشدمی.  
 

 برای دو گروه از کشورهای منا اینتایج مربو  به شر  رتبه: 12 جدول

متغیر
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 های پژوهشیافته منبع:
 

 دموکراسی ( وLGINI) ماتریس بین ضرایب ضریب جینی دترمینان (01) همچنین در جدول

(DEMغیر صفر می ).های مربوط به معادالت همزمان برقرار شدآزمون شرایط نابراین تمامب باشد 

ای و های تشخیص درجهآزمون پس .وجود نداردسنجی  ی برای تصریح مدل اقتصادلمشک و

از برآوردگر  توانای معادالت موجود در مدل بیش از حد مشخص هستند و بنابراین میرتبه

 خود 3SLSروش  .نظور برآورد مدل بهره گرفتم ، به(3SLS) 0ایحداقل مربعات سه مرحله

برآورد تجربی سیستم معادالت همزمان با استفاده از نتایج یک روش معادالت همزمان است. 

( مالحظه 00یافته در جدول )برای کشورهای توسعه 3SLSو تلفیقی و روش  های تابلوییداده

 شود.می

 های دولت در بخش آموزش،تابعی از هزینه (انسانی توسعه)معادله اول ( 00بر اساس جدول )

است. درآمد سرانه و  ضریب جینی های تحصیل،متوسط سال شاخص کیفیت زندگی، بهداشت،

های دولت در دو بخش . هزینهاست اجتماعی -متغیر تاثیرگذار دیگر بر توسعه انسانی ثبات سیاسی

متغیرهای تاثیرگذار دیگر که  ند.داررابطه مستقیم آموزش و سالمت با شاخص توسعه انسانی 

 و امید به زندگیگی، ارتباط مستقیمی با شاخص توسعه انسانی دارند شامل شاخص کیفیت زند

 دارارتباط مستقیم و معنیباشد. انتظار این پژوهش میهای تحصیل متوسط سالی و ثبات سیاس

                                                 
1. Three-Stage Least Squares 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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یافته برای کشورهای توسعه آن را برآورد تجربی الگوبود که ثبات سیاسی با شاخص توسعه انسانی 

این ضریب نوعی شکاف  باشد.بر توسعه انسانی ضریب جینی میدیگر  متغیر تاثیرگذار .کردتایید 

در  . این عنصردهدیک جامعه را نشان می شهروندانترین درآمد ن درآمد و پایینبین باالتری

درآمد متناسب با  آشکار شده است.به عنوان یک عامل موثر در کیفیت زندگی این مقاله الگوی 

و  کندفراهم می را های رشدها و انگیزهها باعث اطمینان خاطر مردم شده و فرصتنیازها و هزینه

ی این نتایج برآورد الگو کند.ها را از هرگونه فرصت آموزش دور میانسانکافی آمد نداشتن در

های درآمدی منجر به کاهش توسعه انسانی در کشورهای دهد که افزایش نابرابرینشان می مقاله

، اجتماعی-ثبات سیاسیو درآمد سرانه با توسعه انسانی همچنین رابطه مثبت  شود.یافته میتوسعه

خوب پیش شرط الزم برای شده است. حکمرانی بررسی  ر کلیدی حکمرانی خوب،یک عنص

شود، برابری جنسیتی را تقویت منجر به افزایش رشد اقتصادی می و اقتصادی استپیشرفت 

 کندکند و شرایطی را برای کاهش فقر فراهم میکند، به حفظ محیط زیست کمک میمی

 .(0109، )دادگر

 
 یافتهبه مدل کشورهای توسعه نتایج مربو : 11 جدول

 LPSمعادله ثبات سیاسی  LHDIمعادله توسعه انسانی 

 نام متغیر احتمال پذيرش ضريب نام متغیر احتمال پذيرش ضريب

-2.3394 1.1111 C 1.3194 1.0001 C 

0.75720 1.1110 LEDU -1.1113 1.1109 LUE 

0.17995 1.1141 LHEAL -1.1110 1.1140 INF 

1.10113 1.1111 LLEI 1.0436 1.1000 LHDI 

1.00852 1.1111 LMYS 1.0032 1.1411 LINV 

0.75036 1.1114 LPS 1.11904 1.111 DEM 

0.04534 1.1111 LGDPP 0.01423 1.1014 LDC 

-0.06970 1.1499 LGINI 
R0=1.00 

R0=1.90 

  های پژوهشیافته منبع:          
 

 هایهزینه دموکراسی، ،گذاریسرمایهخالص  تورم، تابعی از بیکاری، ثبات سیاسی در این پژوهش

زندگی کننده سطح تورم و بیکاری دو عامل تعیین  باشد.دفاعی دولت و شاخص توسعه انسانی می

 .شودمی. افزایش هرکدام از این دو منجر به کاهش ثبات سیاسی در یک جامعه هستندمردم 

ثبات  ضمن . درکندمییافته، این را تایید ای کشورهای توسعهبراین مقاله برآورد مدل تجربی 
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سیاسی منجر به افزایش  ثباتیبی. گذاردتاثیر می گذاریسرمایهسیاسی بر انگیزه مردم در راستای 

یابد. کاهش می گذاریسرمایهکه به دنبال آن  شودمینااطمینانی و تهدید حقوق مالکیت 

ی دارند. دموکراسی اقتصادی یکی دیگر از دارمعنیطه مستقیم و و ثبات سیاسی راب گذاریسرمایه

وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر معنی همسویی دموکراسی . استمتغیرهای موثر بر ثبات سیاسی 

  .دهدمیرا نشان مدل کشورهای عضو منا برآورد نتایج  (00) جدول. باشدثبات سیاسی میبا 

 

 کشورهای منا نتایج مربو  به مدل: 12جدول 

 LPSمعادله ثبات سیاسی  LHDIمعادله توسعه انسانی 

 نام متغیر احتمال پذيرش ضريب نام متغیر احتمال پذيرش ضريب

-09.0404 1.1400 C -01.904 1.1010 C 

0.0040 1.1011 LEDU 1.11011 1.11009 LDC 

0.0009 1.1011 LHEAL -1.1491 1.1410 LUE 

1.1100 1.1111 LEI -1.1119 1.1111 INF 

1.0041 1.1111 LMYS 1.0110 1.1014 LHDI 

1.1410 1.1111 LGDPP 0.4091 1.1111 LINV 

-1.1190 1.0110 LPS 1.1000 1.1100 DEM 

1.1010 1.1119 LGINI 

R0=1.90 -1.1911 1.1110 DUM901 

R0=1.90 

  های پژوهشیافته منبع:    

سعه انسانی تابعی از متغیرهای هزینه دولت در بخش آموزش و برای کشورهای منا معادله تو

اجتماعی و متغیر  - های تحصیل، ثبات سیاسیمتوسط سال شاخص کیفیت زندگی، بهداشت،

متغیر وابسته این مقاله  متغیر ثبات سیاسی که در سیستم معادالت در الگوی دوم است. ضریب جینی

گر دوطرفه بودن تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این نشانکه است مستقل  متغیر ی اولدر الگو ،است

برای کشورهای منا متغیر ثبات سیاسی در است. بین متغیر ثبات سیاسی با شاخص توسعه انسانی 

ساختار سیاسی چنین توضیح داد: اول  تواننشده است که دلیل آن را می دارمعنیتوسعه انسانی 

سنگین و ناکارآمد بخش عمومی  هایهزینهمنطقه منا و  هایها و ناآرامیناکارآمدی آنکشورها و 

های زیر ساختی زیرا دشواری این کشورها است زیر ساختی دوم مشکالت در این رابطه است.

ها در همچنین انواع نااطمینانی است. و وسیع فیزیکی، حقوقی و نهادی در این کشورها جدی فنی،

در کشورهای  دموکراسی و پیوند آن با ثبات سیاسیضریب خاص  گیریشکل در... نیز  ها وداده

 تورم، یافته تابعی از متغیرهای بیکاری،ثبات سیاسی برای کشورهای توسعه اند.موثر بوده منطقه منا
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باشد. برای کشورهای منا دفاعی و شاخص توسعه انسانی می هایهزینه ، دموکراسی،گذاریسرمایه

 . استبا ثبات سیاسی  دارمعنیستقیم و دارای رابطه م گذاریسرمایهمتغیر 

 

 نتایج قابل مالحظه  -5

دولت در آموزش و  هایهزینهسیستم معادالت ابتدا تاثیر  در این مقاله با استفاده از یک -0

حکایت از  ،که نتایجگرفت  سالمت بر روی توسعه انسانی مورد بررسی قرار

 در دولت هایهزینه ثیرتاسپس  دارد.روی توسعه انسانی  ی تاثیر این متغیرها بردارمعنی

با توسعه انسانی  که در آن، گرفتروی ثبات سیاسی مورد آزمون قرار  توسعه انسانی بر

همچنین ثبات  .کندمی ارتباط پیدانیز  کیفیت زندگی ضریب جینی،، متغیرهای درآمد

 در نظر گرفته شد. گذاریسرمایهو  سیاسی تابعی از بیکاری، تورم

دو متغیر توسعه انسانی و ثبات سیاسی  معنادار گذاری و تاثیرپذیریتاثیر ،مهمیک نتیجه  -0

اما برای کشورهای عضو منا شاخص ثبات سیاسی است. برای کشورهای توسعه یافته 

مربوط  نااطمینانی انواع در تواندلیل آن را می معنادار نشد.در داخل مدل توسعه انسانی 

 ... و هاین کشورسازگار اختار سیاسی اجتماعی ناسا ،کشورهای منا ها دربه داده

 جستجو کرد.

تاثیر مثبت و  یافته و مناهای توسعهبرای هر دو گروه از کشور گذاریسرمایهمتغیر  -4

روی  تاثیر تورم و بیکاری بررا نشان داد. اجتماعی -ی بر روی ثبات سیاسیدارمعنی

 بر دارمعنیی تاثیر مثبت و شاخص دموکراسی دارا همچنین .ثبات سیاسی منفی است

 .روی ثبات سیاسی است

توسعه انسانی بهبود دولت که منجر به افزایش  هایهزینهکه  ی مقاله این استنتیجه یک -0

در کشورهای منا این تاثیر  .دارد دارمعنیبر روی ثبات سیاسی تاثیر مستقیم و  شودمی

اثرگذار بر  متغیرهای دیگر ماا .های ساختاری و نهادی معنادار نشدبه دلیل دشواری

دولت در  هایهزینه سرانه، شامل درآمد سرمایه انسانی و ثبات سیاسی در این کشورها

 دارمعنیمثبت و  ،گذاریسرمایهو  شاخص کیفیت زندگی بخش آموزش و بهداشت،

 .اندشده

 هایههزینتوانند از طریق افزایش ها میاین مقاله آن است که دولتیامد سیاستی یک پ -9

تورم  و کاهش کاهش نابرابری ،کاهش بیکاریدموکراسی،  بهبود، آموزش و بهداشت

  جامعه را به ثبات مورد نظر برسانند.
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Introduction: Political and social stability is an important component of 

optimum management in the public sector economy and, in turn, a key 

element in good governance. This key component of good governance and 

the basic element of optimum management of the public sector economy 

have a significant relationship with education and health in different 

societies. At the same time, education and health are fundamental elements 

for creating human capital and human development. Political and social 

stability provides a pacific environment for economic progress. This is 

because these elements encompass the conditions under which the law is 

ruling, sufficient security is prevailing in different societies, and economic 

activists benefit from enough freedom. As social and political stabilities are 

not separable, they are used interchangeably in this article, and, for brevity, 

they are referred to as political stability. In other words, political stability in 

this article means political-social stability. Not surprisingly, countries that 

benefit from more political and social stability do possess more economic 

progress. As there is a significant relationship between political and social 

stability on one hand and human development on the other, reinforcing 

human development and human capital can have an influential role in 

promoting political and social stability. Consequently, governments can 

redirect their welfare expenditures to improve health and education that 

eventually provide enough ground for better political and social stability. 

Accordingly, one main goal of this article is to investigate the impact of 

public expenditure in education and health on political and social stability. 

Methodology: By using econometric and statistical methods, this study 

analyzes the factors affecting political and social stability through human 

development. It investigates the impact of public expenditure on welfare 

(especially those expenditures devoted to health and education) and political 
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and social stability for selected countries. The selected countries include 34 

developed countries, so-called OECD countries on one hand and 17 Middle 

Easten and North African countries, so-called MENA member countries. 

The MENA countries include Iran as well. The time period for this study is 

1998 through 2020. By using a simultaneous equation system, this article 

explores the outcome of public expenditure in health and education on 

political and social stability in the mentioned countries. Moreover, and for a 

more realistic analysis, the other variables which influence political and 

social stability are addressed too. These variables include inflation rate, 

unemployment rate, inequality, and per capita income. Meanwhile, the role 

of democracy is discussed. For more scrutiny in this work, the negative 

correlation of investment and property rights is taken into consideration in 

the final analysis. Before econometric analysis, the dependency of some of 

the above variables on one hand and the political stability on the other are 

investigated statistically. 

Results and Discussion: The result of the analysis in this study stresses 

some basic issues. It firstly, indicates that there is a positive and significant 

relationship between the welfare expenditures of the government, especially 

those dedicated to health and education, and political stability. Secondly, 

inflation rate, unemployment rate and inequality have negative and 

significant relationships with political stability. This paper presents the 

claims of new public sector theories versus the old public sector theories. 

The former claim is that the role of investing in health and education on 

political stability is much greater than concentrating on military power and 

security-oriented power to create political stability. According to the old 

theories of the public sector, however, the military power and concentrating 

on security orientations create political stability. 

Conclusion: The significant relationship of the welfare expenditure of 

government devoted to health and education with political stability is the 

main finding of this research. The negative relationship of inflation and 

unemployment with political stability is another paramount finding of this 

work. By taking into consideration the first finding of this article, 

governments can improve health and education and create a significant 

amount of political stability. Also, by targeting a low inflation rate and 

decreasing the unemployment rate, they can promote the political and social 

stability. They can eventually boost the welfare of their citizens in the long 

run.  

Keywords: Government expenditure, Human development, Politico-social 

stability, Income inequality, Democracy. 

 
 


