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  1390پائیز ،چهارم شماره اول، سال ،اقتصادي توسعه و رشد هاي پژوهش پژوهشی، علمی فصلنامه

 حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی يها شاخص تأثیر لیتحل
  )ASEAN( ایآس یجنوب شرق يکشورها :يمورد مطالعه

  فضیلت محسنی  ،دکتر همایون رنجبر، مرتضی سامتیدکتر 
  28/7/1390پذیرش:            5/5/1390دریافت:

  دهیچک
. دیـ گردتوسعه مطرح  يمعما یدکل به عنوانتوسعه  اتیدر ادب 1990که از اواخر دهه  است یمخوب مفهو یحکمران

 یو جامعـه مـدن   ینهاد دولت، بخش خصوص است و محصول مشارکت سه یینهادگرا یهمفهوم برگرفته از نظر نیا
 ییکارا ،ییاسثبات س ،ییگو پاسخخوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و  یحکمران ی. بانک جهانباشد یم

اسـتفاده از رهیافـت    بـا مقالـه   نیـ ا. کنـد  یم فیقانون و کنترل فساد تعر یتحاکم رات،و مقر ینقوان تیفیدولت، ک
 يدر کشورها يتوسعه اقتصاد اریمع به عنوان یبر شاخص توسعه انسان ها شاخص نیااثر  یبررس بهتابلویی  هاي داده
. در این مطالعه با توجه به همبستگی پردازد یم 2000-2009 یزمان دوره طولدر  )ASEAN( یجنوب شرق يایآس

راي بررسـی  از روش تحلیـل عـاملی بـ    متغیرهاي توضیحی مدل، به عنوانحکمرانی خوب  هاي باالي میان شاخص
مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده  خطی جهت رفع هم ها امکان حذف برخی از شاخص

 تأثیرو   حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، هاي از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص چنین هماست. 
که کیفیـت   دهد نشان می ها  حاصل از تخمین مدلآن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج 

حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماري  هاي حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص
دولت،  ییکارا ،ییاسس ثبات يها شاخصخوب  یشش شاخص حکمران ینب از چنین همدارد.  HDIمعنادار بر  کامالً

  .دارندی انسان توسعه شاخص بر معنادار کامالًي آمار لحاظه مثبت و ب ياثرقانون  تیو حاکم و مقررات ینقوان تیفیک
 ییتابلو يها داده ی،عامل لیتحل ی،توسعه انسان شاخصخوب،  یحکمران يها شاخصخوب،  یحکمران :يیدکل کلمات

      .JEL: H11, P48, H19, O15بندي طبقه
                                                

 
 گاه اصفهان                     دانشیار گروه اقتصاد، دانش                                          Email:msameti@gmail.com 

  واحد خوراسگان(اصفهان) دانشگاه آزاد اسالمی،استادیار گروه اقتصاد          hranjbar@khuisf.ac.irEmail: 

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه اصفهان            fazilat.mohseni@yahoo.comEmail: 
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  همقدم -1
دخالـت دولـت و نقـش مهـم آن در      ،توسعه اقتصـادي  و شدر گذار برتأثیر عوامل یکی از

اعتقاد عمـومی بـر آن بـود کـه دولـت نبایـد در اقتصـاد         ها اقتصاد است. در زمان کالسیک
 یـن ا بـر دانسـتند.   حفظ امنیت اجتماعی می هدخالت داشته باشد و وظیفه دولت را منحصر ب

. اما قـرن بیسـتم را   ندنداشت اداقتصنقش رو به گسترشی در  ها دولت 19قرن  اواخر تااساس 
 وامـل ، یکـی از ع 1930دانست. بحران بزرگ دهـه   مدار دولت هاي قرن توسعه نظام توان می

 به عنوانگرایی کینز بود. در این دوره لزوم دخالت دولت  دولت يها مهم استقبال از اندیشه
دسـتیابی بـه    شد و تفکر حاکم این بـود کـه   میاقتصادي احساس  يها کننده فعالیت هدایت

مجـددا   1980بدون دخالت دولـت ممکـن نیسـت. بـا شـروع دهـه        يرشد و توسعه اقتصاد
پیروان مکتب  يها آمد. گسترش اندیشه به وجودبه سمت کاهش نقش دولت  ییها گرایش

 يهـا  شـدن ناکارآمـدي شـرکت    سـو و آشـکار   از یـک  1960انتخاب عمومی از اواخر دهه 
از سوي دیگـر، موجبـات    ها آنو ورشکستگی  پایینذیري پ دولتی، فقدان بازدهی، انعطاف

 صــندوقآورد. بانــک جهــانی و  فــراهمطــرح مجــدد دیــدگاه طرفــداران اقتصــاد بــازار را 
تعـدیل   يهـا  تحـت عنـوان سیاسـت    کـه این جریان را  رهبري 1980پول، در دهه المللی بین

 مـورد  1990هـه  تعـدیل در اواسـط د   يهـا  گرفتند. سیاست عهده هبساختاري مطرح گردید 
قــرار گرفــت.  1جــوزف اســتیگلیتز هــا آنانتقــاد گســترده اقتصــاددانان نهــادگرا و در رأس 

گشـاي موفقیـت فرآینـد     توانـد راه  مـی بـازار   -معتقد است، تعامل سـازنده دولـت   لیتزاستیگ
دو نهـاد   نـه اساس دولـت و بـازار دو نهـاد مکمـل هسـتند       ینا برباشد.  دياصالحات اقتصا

بایـد بـا ایجـاد نهادهـاي      مـی یـک نهـاد اجتمـاعی نهادسـاز،      به عنـوان ع دولت واق رقیب. در
هزینه، ساده و  کم اي هگون همحیط مناسبی براي تنظیم روابط اقتصادي افراد جامعه ب ،کارآمد

دهنده بازار موجبات رشـد   دست یاري به عنوانبه دور از اتالف وقت مهیا و از این رهگذر 

                                                
 

1- Joseph Stiglitz 
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حکمرانـی  «آمیز این نهادها تحت عنـوان   سازد. تدارك موفقیت فراهمو توسعه اقتصادي را 
و بخـش   یمحصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدن یحکمرانشود.  میمطرح  »1خوب

 ،یهانچون بانک ج هم گزاري سیاست یالملل نیب ينهادها 90است. از اواخر دهه  یخصوص
بـه  خـوب را   یبـه نـام حکمرانـ    یاستیپول س یالملل ینصندوق ب وبرنامه عمران سازمان ملل 

 یدوره، دولت و بازار هر دو نهـاد اجتمـاع   ینا درمطرح کردند.  توسعه يمعما یدکل عنوان
نهـاد   یصو توسعه در گرو رفـع نقـا   برند یممختلف رنج  يها یو کاست صیهستند که از نقا

 ییهادهـا و ن یطسـاختن شـرا   فراهمتوسعه در  یدکل یدگاهد یندولت و نهاد بازار است. در ا
 رشد بـازار و  ساز هینو بتواند زم یدبرآ ودخ ییتحاکم فیاست که دولت از عهده انجام وظا

ـ  يها اثر شاخص یمقاله به بررس نیا. عامه مردم باشد نفع هآن ب تیهدا خـوب بـر    یحکمران
در نظر گرفته شده اسـت،   يتوسعه اقتصاد يبرا يیارمع به عنوانکه  2یتوسعه انسان اخصش

) 2000-2009سـاله (  10 یدر دوره زمـان  )ASEAN( 3یجنوب شرق يایآس يدر کشورها
اسـاس، بخـش    یـن ا بـر . پردازد یم  Stataافزار  تابلویی و نرم يها با استفاده از رهیافت داده

ـ  شییـدا مربوط به پ مباحثدوم شامل  ـ  يهـا  شـاخص  فیـ خـوب، تعر  یحکمران  یحکمران
خـوب اسـت.  بخـش     یحکمران يها شاخص يدر گردآور یخوب و ذکر روابط محاسبات

خـوب بـر توسـعه را مـورد      یحکمران يها شاخص يگذار اثر يها و کانال ينظر یمبانسوم 
توسـعه   يبـرا  ياریـ را بـه عنـوان مع   یم شاخص توسعه انسانر. بخش چهادهد یتوجه قرار م

 ششـم بخـش   ینه،زم ینمطالعات انجام شده در ا شامل. بخش پنجم کند یم یمعرف ياقتصاد
و  برآورد و  یعامل یلروش تحل ،ها داده يآور جمع ق،یتحق يالگو ق،یتحق يمتولوژشامل 

 .باشد یم يریگ هجیو نت يبند جمع شاملبخش هفتم  تاًینهاو  یجنتا لیتحل

                                                
 

1- Good Governance 
2- Human Development Index 
3- Association Of Southeast Asian Nations 
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  خوب یکمرانح -2
 خوب یحکمران شیدایپو  مفهوم 1- 2

طـول   امـا در  شـد  یمدوم کمتر استفاده  یاز جنگ جهان شیپ يها خوب در سال یحکمران
(دولت) اشاره  فراتر از حکومت يیزظهور کرده است که به چ دیجد یمبا مفهو 1980دهه 

اسـتفاده   )Government(مترادف با واژه دولت  سفورداصطالح در فرهنگ آک نیادارد. 
کردن آن  زیمتما يبرا را الحاصط نیا ییاسس شمندانیاند 1980شده است. اما در طول دهه 

 گیـرد  را در بر می اي هبسیار گسترد هومحکمرانی خوب مف واقع درند. گرفت کار هباز دولت 
 هـا  آنسـه   هـر است.  یو بخش خصوص ینهاد دولت، جامعه مدن سهمحصول مشارکت  که
 بـه وجـود  بـارور   یو حقـوق  ییاسس طیهستند. دولت مح يضرور داریپا یتوسعه انسان يبرا

و  یاسیتعامل س یو جامعه مدن ردآو یم دیاشتغال و درآمد را پد یبخش خصوص آورد، یم
را  یاسـ یو س یاجتمـاع  ،ياقتصـاد  يهـا  تیـ مشارکت در فعال يفعال برا يها گروه یاجتماع

حقوق بشر،  ی،دموکراس چون یمینو از مفاه یتیروا تنها هنخوب  یحکمران. کند یم لیتسه
کـه   دهد یم دست هب یحال چارچوب ینع در ،است نونقا یتمشارکت و حاکم ،ییگو پاسخ
اعـم از توسـعه    یتوسـعه انسـان   اهداف وجا جمع شوند  کیدر  ها اهداف و ارزش ینهمه ا

خـوب   یدنبـال شـود. حکمرانـ    م،مـرد  تیـ با محور یو فرهنگ یاجتماع ،ییاسس ،يقتصادا
را مطـرح   یمباحث ینهزم نیکه در ا يمرجع معتبر نیاول. تتوسعه انسان محور اس گر تیروا

خـدمات   ارایـه « بـه عنـوان  آن را  1989در سـال   یدر گزارشـ است که  ینموده، بانک جهان
ـ تعر »گـو  پاسـخ  يقابـل اعتمـاد و نظـام ادار    یینظام قضـا  کارآمد، یمعمو اسـت   نمـوده  فی

    ).392، ص1992 ،1(استو
 خوب یحکمران يها شاخص 2- 2

: زکـه عبارتنـد ا   کنـد  یمـ  فیـ خوب را بر اساس شش شـاخص تعر  یحکمران یجهان انکب

                                                
 

1- Stowe 
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 شـاخص ج:  ،2ثبـات سیاسـی   شـاخص ب:  ،1ییگـو  پاسـخ ظهـار نظـر و   حق ا شاخصالف: 
حاکمیـت   شـاخص ه:  ،4کیفیت قـوانین و مقـررات   شاخصد:  ،3کارایی و اثربخشی دولت

  .6کنترل فساد شاخص و: ،5قانون
  
 خوب یحکمران يها شاخص يدر گردآور یروابط محاسبات ذکر 2-3

انک جهـانی دانیـل کـافمن،    خوب حاصل تالش سه تن از محققان ب یحکمران يها شاخص
 المللـی  بـین موسسـات مختلـف    يهـا  اسـت کـه یافتـه    7آرت کراي و پابلو زویـدو لوبـاتون  

وضـعیت اقتصـادي،    پیرامـون  11خانـه آزادي  و10بنیـاد هـریتیج   ، ٩ICRG ،  EIU٨چون هم
کلی و جدیدي تحت  يها سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخص

حکمرانـی   کیفیـت کـه در مـورد    ییهـا  داده .اند حکمرانی معرفی نموده هاي اخصعنوان ش
عالوه یک جـزء خطـاي   ه ب ،12ذهنی يها بدست آمده است، تابعی خطی از یک سري داده

اسـتفاده    14چندگانـه  يهـا  با شاخص 13منظور، از یک مدل ترکیبی این ه. بباشد تصادفی می
از منـابع   يا گسـترده  فیـ ر بر اسـاس ط هر کشو یراناز حکم یدر برداشت ها داده شده است.

 یخوشـه سـازمانده   6بـه   یحکـومت  داده و اطالعات رسم شده و با توجه بـه ابعـاد گسـترده   
 کیـ ) از هـا  (شـاخص  ها خوشه ینآوردن آمار مربوط به هر کدام از ا دست به ي. برااند شده

                                                
 

1- Voice & Accountability 
2- Political Stability (No Violence) 
3- Government Effectiveness 
4- Regulatory Quality 
5- Rule of Law 
6- Control of Corruption 
7- Daniel Kufmann, Aart Kraay, Pablo.Zoido.Lobaton 
8- Economist Intelligence Unit 
9- International Country Risk Group 
10- Haritage Foundation 
11- Freedom House 
12-Unobserved 
13- Component Model 
14- Multiple –Indicator 
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بر اسـاس   شده است. استفاده )UCM( 1یذهن ییبمدل ترک نام هشناخته شده ب يروش آمار
  :اند آمده دست هدر سه مرحله ب ها روش داده ینا

بـه   هـا  آن لیو تبـد  ياسـتخراج شـده از منـابع متنـوع آمـار      يها داده يساز استاندارد) 1
 .سهیقابل مقا يواحدها

منـابع   يیرهـا مـوزون از متغ  نییـانگ م یـک  به عنوان 2یحکمران یشاخص کل ساختن) 2
 .یاصل

قابــل اجتنــاب در  یــرکننــده عــدم دقــت غ مــنعکس کــه 3خطــا يهــا یهحاشــ ســاختن) 3
 .است یحکمران يریگ هانداز

 یناقصـ  يهـا  است که هر کدام از منابع داده نشانه نیا يآمار یکردرو نیا یاساس فرض
و  دکنـ  یم فراهم اند هقابل مشاهد یختس هب یممستق به طوررا که  یتر حکمران قیاز مفهوم عم

 داشـته اسـت.   وجـود  4گنالیمشکل استخراج س ها ادهد يآور بدان معناست که در جمع ینا
ـ دهـد  یمـ  ارایـه  گنالیحل مشـکل اسـتخراج سـ    يبرا یمناسب حل هرا UCM روش  نیـ ا ه. ب

ـ  شـاخص  6از  کیهر  يبرا کند یمصورت که فرض   دیـ کـه در بـاال ذکـر گرد    یحکمران
نوشـت  kشاخص  يرو jکشور  از 5یینع یازامت یک توان یم kjy اینجـا فـرض    رد. ,
 با که kام از شاخص  jکه امتیاز عینی کشور  شود یم kjy شود، یـک   می مشخص,

و یک جزء خطا g( j )   6تابع خطی از حکمرانی ذهنی kj ,   زیر  به صورتبوده و
   .شود یمنشان داده 

          




  kjjgkkkjy ,*, 

  

 k و k  نامعلومی هستند که حکمرانی ذهنی پارامترهايg( j ) به داده  را

                                                
 

1- Unobserved Component Model 
2- Aggregate Indicator Of Governance  
3- Margins of Error 
4- Signal-Extraction 
5- Observed Score 
6- Unobserved Governance 
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عینی kjy متغیر تصادفی با میـانگین   یک g ( j )شود می فرض .سازند میمرتبط  ,
بـا   کشـور بـراي هر   g ( j )مشـخص نمـودن میـزان    هدف، باشد. میصفر و واریانس یک 

k=1,…,K  عینـی  يهـا  بـه داده  تهبسـ   g ( j )اسـتفاده از توزیـع   kjy باشـد.   مـی ,
و واریـانس آن   امj تخمینـی از سـطح حکمرانـی در کشـور       ،1میانگین این توزیـع شـرطی  

باشد. فـرض میـانگین صـفر و واریـانس یـک       میمعیاري براي دقت این شاخص حکمرانی 
يها پارامتر تعیین منظور هبراي حکمرانی ب k و k    .چنـین  هـم ضـروري اسـت 

خاللا است که جمله ینفرض بر ا kj, کـه  يطور ه. بباشد یمنرمال  عیتوز يدارا زین 
 ریمختلف متغ يها شاخص ياما برا یکسانکشورها  ینآن در ب یانسآن صفر و وار نییانگم

که يطور هب است.  2
kjk  .است که خطاها مستقل از منـابع   ینفرض بر ا چنین هم

که يبه طورهستند.   0 jmjkE. 

اخالل جزء kj , يهـا  واقعی و شاخص مرانیدو منبع نااطمینانی میان حک شامل 
تحـت پوشـش قـرار     kعینی است. اول، جنبه خاصی از حکمرانـی را کـه توسـط شـاخص     

کنـد کـه مـنعکس کننـده خطـاي       مـی  گیري هدر هر کشور انداز ناقص به صورتگیرد،  می
باشـد. دوم، رابطـه میـان جنبـه خـاص       مـی  گیري همشاهداتی متخصصین و یا تفاوت در نمون

کـه   یو مفهوم وسیع تر متنـاظر بـا حکمرانـ     kشاخص  وسیله هشده ب گیري هحکمرانی انداز
2ییعنـ جملـه خطـا    نسیـا در وار نـان یممکن است ناقص باشد. هر دو منبع عـدم اطم 

k 
توسط منبـع   یاز حکمران يیقتردق یگنالکمتر باشد س یانسوار ین. هر چه اشود یم منعکس

تـا چـه حـد      kدهد کـه شـاخص    میشده است. واریانس جزء خطا نشان  ارایهداده مربوطه 
معرف jgتعیـین   ین،محققـ  هـدف  اسـت. متغیر  ها باشد و میزان آن، در میان شاخص می

 ینعینی در آن کشور بوده اسـت. بنـابرا   يها سطح حکمرانی در هر کشور با استفاده از داده

                                                
 

1- Conditional Distribution 
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ــه داده   ــا توجــه ب ــیع يهــا ب ــور  ین ــر کش در ه kjy ــا  , ــرآورد پارامتره ــدل  يو ب م
یعنی k

، kو
2

k یذهن یحکمران يدهابرآور jgسـاخته شـود.    تواند یم
با توجه به  ام jدر کشور  یذهن یکه حکمران آورد یمامکان را به وجود  نیا UCM روش

یشـرط  یعتوز jg ـ یع يهـا  داده يرو ین kjy ـ ا .دیـ بـه دسـت آ   , بـه   نییـانگ م نی
 :دیآ یم دست هب یرز صورت

    







k

ky jkk j

k w kjyjgE
1

 

کـه در واقـع    ردیـ گ یمـ مورد استفاده قـرار   یبرآورد حکمران به عنوان یشرط یعتوز نیا
وزن اختصـاص داده    هر کشور است. يبرا 1شده يبند دوباره رتبه یازاتموزون امت نینگیام

در هر منبع با kشده به 
Kwیاز حکمران يسبترمنا گنالیکه س یمنابع داده شده است. نشان 

 .)12-9، صص2010 و دیگران، کافمن( کنند یم افتیدر يوزن باالتر هند،د یم ارایهرا 

ـ  يهـا  شـاخص  ياثـر گـذار   يها کانال(  ينظر یمبان -3 خـوب بـر    یحکمران
  توسعه)

  و توسعه ییگو پاسخاظهار نظر و  حق 1- 3
از  يیعتروسـ  دگاهیـ د ا،ه تیابلاز ق یتمحروم به صورتو فقر  یافتگین هتوسع یدجد فیتعر

مـورد توجـه الزم قـرار     ،يفقـر درآمـد   ییعنـ  ی،قبلـ  فیراکه در تع کند یم ارایهرا   هتوسع
بخـش   یاز جمله عوامـل آگـاه   یاسیس يها يو آزاد یحقوق مدن ی،. دموکراسگرفت یمن

 خانـه  موسسه يبند یماساس تقس بر .دهند یممردم از دولت را شکل  يها هستند که خواسته
مختلـف   يهـا  جنبـه مـردان، بیـانگر    ی دولـت یگـو  پاسـخ اظهارنظر شهروندان و  حق 2يآزاد

 ها توانند عضو گروه میسیاسی است. مردم بدون آزادي سیاسی ن حقوق مدنی و يها آزادي

                                                
 

1-  Rescaled Scores 
2- Freedom House 
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دموکراتیـک از حقـوق بشـر     يها را شکل دهند و آن را بیان کنند. اما دولت اي هاید ،شوند
 تـر  اجراي قوانینی براي توزیـع مناسـب   و ها تري در نهادحمایت کرده و اجازه مشارکت بیش

  . ندده میامکانات رفاهی از قبیل امکانات آموزشی و بهداشتی را 
توانـد بـر    میروش  چهار  مردان به یی دولتگو پاسخشهروندان براي اظهارنظر و  آزادي

  توسعه اقتصادي مؤثر واقع شود:
  عملکرد دولت بهبود 3-1-1

متعـدد،   هـاي  سیاسی اعم از آزادي بیـان، قلـم و اندیشـه و وجـود رسـانه      هاي آزادي وجود
مسیر توسعه  سازي مستقل و آزاد، اعم از روزنامه، مجله، کتاب، رادیو و تلویزیون در هموار

و عملکرد حاکمـان مـورد    رود دارند. در چنین شرایطی آگاهی مردم باال می اي هنقش عمد
صورت از چرخه  این و در غیر شوند به عملکرد کاراتر میناچار  ها و دولت شود نقد واقع می

  ).15،ص 1386(سعیدي،  شوند مردم حذف می ايقدرت توسط آر
   ثبات سیاسی ایجاد 3-1-2

سیاسی برخوردار باشند، همه مردم احساس امنیت  هاي شرایطی که افراد جامعه از آزادي در
 یابد از نظر کمیت و کیفیت ارتقاء میدر سایه رقابت،  ها و خدمات رسانه کنند و آزادي می

ـ  هـا  . بنابراین رسـانه دهد و کلیه اقشار جامعه را پوشش می و آزاد بودنشـان   قلمسـت  دلیـل  هب
خارجی براي کشف حقـایق   هاي را در جامعه مطرح کنند و نیازي به رسانه یقحقا توانند می

خـارجی از بـین    ايهـ  رسـانه  سـط کردن جامعـه تو  ثبات و زمینه بی شود جامعه احساس نمی
  ).15(همان، ص رود می

 سرمایه فیزیکی انباشت 3-1-3
توانـد بـر    مـی کـارگري،   يهـا  و تشـکل  ها اعتراضات گسترده و قوي از سوي اتحادیه انجام

چنـین اسـتدالل    1رودریـک  .بگـذارد  تـأثیر نحوه توزیع درآمد میان نیروي کـار و سـرمایه   
 هـاي  و تشـکل  هـا  ات گسـترده اتحادیـه  کند که بـا فـرض ثبـات سـایر شـرایط، اعتراضـ       می

                                                
 

1- Rodrik(1999) 
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بازگشـت سـرمایه را کـاهش     رخکارگري، سطح دستمزدها را بـاال بـرده و از ایـن طریـق نـ     
بخش خصوصی را  گذاران هبراي سرمای گذاري هکه این خود کاهش انگیزه سرمای دهد؛ می

ناچیز است،  معتقد است که نه تنها این اثر بسیار 1در پی دارد. اما بر خالف این ادعا کالگو
مـردان، امنیـت    یی دولـت گـو  پاسـخ بلکه عالوه بر آن آزادي شـهروندان بـراي اظهـارنظر و    

و ضمانت اجراي قراردادها را افزایش داده و بنابر این با کاهش ریسک و نا  مالکیتحقوق 
  ).264ص  ،1996، و دیگران (کالگو یابد میبازگشت سرمایه افزایش  نرخاطمینانی، 

 سرمایه انسانی انباشت 3-1-4
مـدنی بیشـتري برخوردارنـد،     يهـا  معتقد است درجوامعی که شهروندان از آزادي 2انجرمن

 هایی سیاست ها آن چراکهتر هستند، گو پاسخنسبت به تأمین نیازهاي اولیه مردم  ها حکومت
سـرمایه انسـانی    ارتقاء. دهد می افزایشرا انتخاب خواهند کرد که انباشت سرمایه انسانی را 

براي دموکراسی را  از یک سو با سطوح باالتر تولید در ارتباط است و از سوي دیگر تقاضا
  شود. می ها تر شدن حکومتگو پاسخکه این خود موجب  دهد، میافزایش 

  و توسعه ییاسس ثبات 2- 3
. چنـدین معیـار در   باشد دهنده عدم وجود خشونت در جامعه می ثبات سیاسی نشان اخصش

دولت و یا احتمال براندازي آن از  ثباتی که به ارزیابی بی رود می کار به محاسبه این شاخص
داخلـی،   هـاي  و اعمـال دیگـري ماننـد شـورش     پردازد یطریق ابزارهاي خشن و غیرمدنی م

سیاسی از دو طریق بر توسعه اقتصـادي   ثبات. گیرد تروریسم، کودتا و ترور را نیز در بر می
  :باشد می گذار اثر
  
  داخلی و خارجی  گذاري  یش سرمایهافزا 3-2-1

امکان براندازي قـدرت   ها، مداران و سیاست مباحثات آزاد در مورد انتخاب سیاست تشویق

                                                
 

1-Clague (1996) 
2- Engerman (1999) 
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. بنـابراین درچنـین   بـرد  حاکم را با ابزارهاي نامشروعی چـون کودتـا و شـورش از بـین مـی     
ر بـا کـاهش   خودکامـه اسـت. ایـن امـ     هاي پذیرتر از نظام بینی جوامعی تغییرات سیاسی پیش

. شـود  مـی  اقتصـادي  توسـعه و  گذاري  موجب افزایش سرمایه گذاري،  هزینه ریسک سرمایه
و  بخـش  رضـایت  بـه طـور  و آرام  آمیـز  بـدون یـک نظـم مسـالمت     تواند نمی اي هیچ جامعه

با  ،مانند آن هایی جناحی، ترورهاي سیاسی، کودتا و پدیده هاي مطلوبی کار کند. درگیري
در فضـاي اقتصـادي    نااطمینانیت حقوق مالکیت موجب افزایش ریسک و از بین بردن امنی

 اقتصـادي توسعه  و داخلی و خارجی گذاري  آن کاهش سرمایه تبع هیک کشور گردیده و ب
  ). 424، ص1991 ،1بارو( رددا دنبال هرا ب
  جلوگیري از فرار مغزها 3-2-2

داخلـی   گذاري  افزایش سرمایهایجاد ثبات و امنیت در جامعه موجب  دکه بیان ش طور همان
انتقـال تکنولـوژي، مـدیریت و     ضمنخارجی  گذاري  . سرمایهشود و خارجی در کشور می

گـره   گـذار   سـرمایه  هـاي  کادر متخصص مورد نیاز به کشور، منافع کشور را به منافع کشور
 گذاري  یهمذکور خود ثبات و امنیت را بیشتر کرده و به سرما هاي گذاري  . لذا سرمایهزند می

و در  شـود  مغزهـا متوقـف مـی    و هـا  . در چنـین شـرایطی فـرار سـرمایه    شود فزاینده منجر می
  ).15، ص1386(سعیدي،  شد خواهدگرفته  کار خدمت رشد و بالندگی کشور به

  دولت و توسعه یاثربخش   3- 3
کـه   شـوند  یمـ  ییجو نهادها منجـر بـه نتـا    یندهامفهوم است که فرآ نیخوب به ا یحکمران

را  اریـ از منـابع در اخت  يبـردار  هبهـر  ینحال بهتـر  ینع در و کنند یم نیجامعه را تام يیازهان
دولت مستلزم وجود دستگاه اداري کارآمد و بهینه در کشور  کارایی. ندینما یم یرپذ امکان

ي نیازهاي آحاد ملـت، مـروج عـدالت اجتمـاعی، متضـمن      گو پاسخاست. چنین دستگاهی 
تولیـدي و   يهـا  (مانند آموزش و بهداشت) و سـرمایه  دمات با کیفیتدستیابی همگان به خ

                                                
 

1- Barro 
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(مجمـع عمـومی سـازمان     محور و پایدار خوهد بـود  ایجاد محیطی مطمئن براي توسعه مردم
 لیـ مـرتبط از قب  يهـا  از شـاخص  یدولت گروه ییمحاسبه شاخص کارا يبرا . )1996ملل،

عـدم   ،یکارمندان دولتـ  ياراد فاتیو تشر یبوروکراس یچگونگ ی،خدمات عموم تییفک
در  ها استیس ياجرا بهتعهد دولت  زانیو م یاسیس يارهابه فش یخدمات اجتماع یوابستگ

کارآمد و شفاف  یاز دولت عبارت دولت یانمطلوب نهادگرا دگاهید در. شود یمنظر گرفته 
را  یـت مالک حقـوق  ،کنـد  یمـ  تیهداجلو  سمت هرا ب توسعه ،مناسب ينهادساز با که است
 مقـررات  و ینقـوان  یمسـودجو خواهـد بـود و بـا تنظـ      خواران رانت تیمانع فعال ه،داشت پاس

  .دهد یممبادالت افراد را کاهش  ینهمناسب هز
  دستگاه اداري کارآمد عبارتند از: يها شاخصه

 مناسب، درست اندازه و با حقوق مکفی ساختارهاي 3-3-1
طریـق   ایـن  هکارمندان است، تا ب ياه اصلی بر روي حداقل شمار سطوح و مجموعه تمرکز

درون سـازمانی و نیـز    يها رسشغلی بدون ایجاد تنش و است يها و فرصت جایی هامکان جاب
ابعـاد   ایـن  هآید. توجـه بـ   فراهمدستگاه اداري  دانوحدت در بین کارمن يها ترویج ارزش

توانـد   مـی ان العاده مهم است، چرا که هم نیروي مازاد و هم شمار بیش از حد کارمنـد  فوق
قـرار دهـد. در مـواردي کـه دسـتگاه       تـأثیر مجموع عملکرد یک گروه یا سازمان را تحت 

ابعاد متورم است  قادر نخواهد بود به تمامی کارمندانی که براي بنیان نهـادن   لحاظ هاداري ب
اند، حقـوق مکفـی و مناسـب پرداخـت      و تداوم دستگاه اداري بهینه و عاري از فساد حیاتی

هزینه  حمیلفساد در دستگاه اداري شده و باعث ت يها این امر موجب افزایش انگیزهکند و 
  ).206،ص1384،الرحمان قی(رف گردد میبه بخش خصوصی 

 اي و عاري از فساد حرفه ،گو پاسخ 3-3-2
 دقت هگویی ب شفاف پاسخ يها سیستم یستیباشایسته کارمندان،  عملکرد هدستیابی ب منظور هب

 سازي هطریق نهادین از ییها ب حقوقی و اداري نهادینه شوند. چنین سیستمدر درون چارچو
رجـوع و   براي هدایت رفتار کارمندان در مواجهه با شهروندان، اربـاب  اي هاصول رفتار حرف
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معـامالتی   هـاي  گردنـد و از ایـن طریـق موجـب کـاهش هزینـه       مـی تقویت  ،ها دیگر گروه
  ).207(همان، ص گردند می

 یت پذیر و نمایندهمسؤول مستقل، 3-3-3
از  ویـژه  هسیستم اداري براي کارآمدي و بازدهی نیازمند داشتن استقالل عمل اسـت، بـ   هر

قـانون   وسـیله  همنظر جذب و افزایش کارآیی پرسنل در چارچوب حقـوقی و اداري کـه بـ   
ـ  اساسی تضمین شده طرفـی و   بـی  هـاي  ارزش وسـیله  هباشد. ضروري است چنین استقاللی ب

جـاي رونـد    بـی  يهـا  که سیسـتم بتوانـد در برابـر دخالـت     نحوي هتیبانی گردد، بخدمت پش
خوش تغییـر   آن را دست سیمداران، از خود محافظت کند و نوسانات سیا سیاسی و سیاست

جا که با پیش زمینه قـومی،   ترتیب موضوع نمایندگی از آن مینه هب .)207(همان،ص نسازد
یابد، بسیار مهـم اسـت. در کشـورهایی کـه      میرتباط زبانی، فرهنگی و جنسیتی کارمندان ا

اند و مشارکت زنان در دستگاه اداري محدود است، این  ملی يها داراي تنوع قومی و گروه
 اي هکننـد  اقتصادي نقش تعیین و توسعه آن رشد دنبال هو ب 1مقوله در ایجاد انسجام اجتماعی

  ).22،ص2،2000یسترلیا( رددا
  ررات و توسعهقوانین و مق کیفیت 4- 3

: تنظیم قوانین اختالل زا گیرد قوانین و مقررات مواردي چون نکات زیر را در بر می کیفیت
در صـادرات و   پـاگیر  و  ایجـاد موانـع غیراصـولی و دسـت     هـا،  در بازار مانند کنترل قیمـت 

یک بنگـاه اقتصـادي    تأسیس هاي محدودیت سهام، بازار زاید در هاي واردات، محدودیت
مـانعی   بـه عنـوان  که هر یـک   ابهقررات دست و پاگیر براي تبدیل ارز و موارد مشجدید، م

براي توسعه اقتصادي مطرح هستند. قانون یکی از ابزارهاي اصلی مداخله دولت در اقتصـاد  
نهاد فراگیر و  به عنوانو دولت  هاست. از دید نهادگرایان دولت و بازار مکمل یکدیگر بود

و مسـتقر   تأسـیس نهادهاي جدیدي تعریف،  تواند ق وضع قوانین میبا ابزار حقوق و از طری

                                                
 

1- Social Cohecion 
2- Easterly 
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سـازي   تـوجهی در بسـتر   قابـل  نقش تواند می مناسببا تصویب قوانین  دولت چنین همکند. 
نهادها و نیز کـارکرد بـازار در اقتصـاد داشـته باشـد(رنانی،       ایرالزم براي کارکرد مناسب س

ست که قانون در آن در حد بهینه تولیـد شـده   ا اي جامعه یافته ه). جامعه توسع13، ص1383
و پر هزینه امور جامعه را مختل کند و نه چنـدان   قاعده باشد. نه چندان کم که رفتارهاي بی

  ). 14فراوان که راه بر انتخاب بهینه افراد بسته شود (همان، ص
یک نهاد جدیـد اسـت کـه همچـون هـر پدیـده        تأسیسحقیقت تصویب هر قانون،  در

کـه خـالص    رسـد  بهینـه خـود مـی    حد هو منافعی دارد. قانونگذاري زمانی ب ها زینهدیگري ه
نشـان داد کـه بـراي یـک      توان جنبه نظري می از منافع حاصل از آن به حداکثر خود برسد.

گذاري تا حـد معینـی منـافع دارد و فراتـر از آن حـد، منـافع رو بـه         موضوع مشخص، قانون
که  شود لت زمانی یک فرآیند اصالح نهادي قلمداد میگذاري دو . قانونگذارد  کاهش می

  داراي سه ویژگی زیر باشد:
  سازي شفاف 3-4-1

شـدن سـاختارهاي موجـود یـا سـازوکارهاي       تر صورتی که قانون جدید منجر به شفاف در
 هـا،  هزینـه  هـا،  شدن حقوق مالکیـت، اطالعـات، فرصـت    که حاصل آن شفاف ؛جاري شود

یک اصالح  سوي هب است  امیدوار بود که قانون جدید گامی توان یمنافع و ...خواهد بود، م
  ).26مبادله در اقتصاد است) (همان، ص هاي نهادي (که نتیجه نهایی آن کاهش هزینه

  ها برابرسازي فرصت 3-4-2
یا به تضعیف و حذف  ها انحصارات و رانت زات،اقانون جدید به تضعیف یا حذف امتی اگر

نجامـد، یـک اصـالح    ابی هاسـت،  ایجـاد نـابرابري فرصـت    أیی که منشوکارها و ساز ها رویه
 جویانـه اسـت)   رانـت  هـاي  مفید انجام شده است (که نتیجه نهایی آن کـاهش هزینـه   دينها

  (همان).
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  نظام حقوقی سازي نگامه به 3-4-3
نظام حقـوقی   دهی حقوق مالکیت، ارتقاي سازمان سازي قانون جدید در راستاي شفاف اگر

مرتبط با حقوق مالکیت باشد، یـک اصـالح    هاي دستگاه انسانی زش و ارتقاي سرمایهو آمو
(که حاصل آن کاهش شـکاف نظـام حقـوقی بـا نظـام تولیـدي        شود نهادي مفید قلمداد می

  (همان). جامعه است)
 قانون و توسعه حاکمیت 5- 3

آن همه افـراد  اشاره دارد که در  یتقانون به اصول حاکم تیاز حاکم 1سازمان ملل فیتعر
 یین. قـوان سـتند گو ه پاسخ نی(شامل خود دولت) در برابر قوان یو دولت یخصوص يو نهادها

ـ  شـوند،  یمـ اجـرا   يطور مسـاو ه ب اند، هشد منتشر  یمکه به طور عمو مسـتقل حکـم    طـور  هب
 2یبانـک جهـان   فیـ هستند. بـر اسـاس تعر   یالملل ینسازگار با حقوق بشر ب و ضمناً شوند یم

 درکـردن قـدرت دولـت و محافظـت از حقـوق شـهروندان        محدود دنبال هنون بقا تیحاکم
قانون تنها  قواعد  تیحاکماست.  تشاستفاده خودسرانه دولت از قدر یامقابل سوء استفاده 

حقـوق   ،يآزاد ياسـت بـرا   یینبلکه تضم شود، یمکه توسط قانون وضع  ستین یو مقررات
 يگـذار  اثـر  يهـا  کانال). 3،2003(واتسونبر قانون با شهروندان در برا کسانی يبشر و رفتار

  قانون بر توسعه عبارتند از: تیحاکم
 :4قراردادها يو حسن اجرا یتاز حقوق مالک تیحما 3-5-1

 یتمتفاو يها از کانال ياقتصاد توسعه وقراردادها  ياجرا حسن یت،حقوق مالک انیارتباط م
. هرچه حقوق کنند یم فایا ينقش محور ها زهیکه در همه آن انگ ردیگ یم قرار یبررس مورد
دارنـد. چـرا کـه مالکـان      يگـذار  هیسرما يبرا يیشترب یزهباشد، افراد انگ تر یشرفتهپ یتمالک

 ضـمنا خـود خواهنـد رسـید.     يهـا  گذاري هاطمینان دارند در آینده به سود حاصل از سرمای
تجـارت   هـا  آن يبـر رو  ننـد توا یمـ داشته باشند  اریخود اخت ییکه افراد نسبت به دارا یزمان

                                                
 

1-  United Nations 
2- World Bank 
3- Watson 
4- Protection of property rights  and contract’s enforcement 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل /  198

 

. گردد یمقراردادها آشکار  يقانون در حسن اجرا تیحاکم یاثر بخش گریکنند. از طرف د
. وقتـی  کنـد  یمـ  جادیا یالملل نیو ب یمل گذاران هیدر سرما يیشترعامل اعتماد ب ینا کهچرا 

این احتمال وجود دارد که شریک تجـاري افـراد (کـه ممکـن اسـت دولـت نیـز باشـد) از         
یابد و گسترش تولید کمتـر خواهـد بـود.     میقراردادها پیروي نکند، میزان ریسک افزایش 

بوسـیله یـک سـاختار     قـوي  یـی اجرا سـم یروند توسعه اقتصادي وجود یک مکان در نیبنابرا
( هاگارد، مـک  دارد  یاريقضایی مورد اطمینان براي تضمین امنیت حقوق افراد، اهمیت بس

  ).208ص ،2008 ،1اینتایره و تایده
 بازارها توسعه 3-5-2
. بلکـه توسـط   نـد یآ یمن به وجوداست. بازارها در خال  یچالش حقوق یکبازارها اساسا  توسعه  

 ي). قـانون و نهادهـا  2005، 2فیـ (گر شوند یم تیحما ينهاد يها رساختیاز ز يا دهییچشبکه پ
 اسـت  یقـانون  يسـاختار  منـد ازیدر بـازار ن  يا چرا که هر مبادله کنند؛ یم تیخوب بازارها را تقو

وجود  چنین هم. باشد یمو فروشندگان  یدارانخر یتشناختن حقوق مالک تیرسم هکه متضمن ب
و  هـا  در روش یتشـفاف  ،ینـ یب یشقابـل پـ   یحصـر  نیوانقراردادها از جمله ق ياجرا يهاسازوکار

  است.  يتوسعه بازارها ضرور يبرا زین نیوانطرفانه ق یب ياجرا
بـه   هـا  آن. کننـد  یمـ  فـا یجوامـع ا  يدر توسعه اقتصاد ینقش اساس یزن هیاسرم يبازارها  
ـ . در سراسـر دن نـد ینما یمـ و پس انداز کنندگان عمل  گذاران هیسرما ینمجرا ب یک عنوان  ای

شـده    4یبخـش شـرکت   يبـرا  یخارج یمال ینمنبع بزرگ تام یکبه  لیتبد 3سهام ییاببازار
ـ  يیـاد ز یهسرما وانندت یم یقطر نیبزرگ از ا يها است و شرکت آورنـد و ضـمنا    دسـت  هب

 يبـرا  ییبتواند ابزارها دیپخش کنند. قانون با يیشترسهامداران ب ینب راموجود  يها سکیر
سـهامداران کوچـک در مقابـل سـهامداران      يخصوصـا بـرا   سـک، یبه اشتراك گذاشـتن ر 

  .)6، ص2010 ،5ا( لوبن دهد ارایهبزرگ 
                                                

 
1- Sephan Haggard, Andrew MacIntyre and Lydia Tiede 
2- Grief 
3- Equity Marketting 
4- Corporate Sector 
5- Lubna 
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  ینیکارآفر 3-5-3
(اســتالپر و  کنــد یمـ  یقتشــو زیـ و توســعه کسـب و کــار را ن  یینارآفرقــانون، کـ  تیـ حاکم

قـانون اداره   تیـ کـه بـدون حاکم   يدر کشور تواند یمن ینکارآفر کی .) 1،2006همکاران
 یمـ موانـع ک  شـوند  یم یقانون حکمران تیکه توسط حاکم ییآزاد باشد. کشورها شود یم
در حـال توسـعه کـه اصـل      يهاامـا در کشـور   کننـد  یمـ  وضع  یمرس ستمیورود به س يبرا 

 یکجهت حرکت از  نانیکارآفر يبرا يیادموانع ز شود یماجرا ن ها آنقانون در  تیحاکم
 يهـا  یینکـارآفر  تیـ و اکثر دارد وجـود  مکسب و کار منسـج  کیبه  یقانون یرغ تیوضع

  .)7ص ،همان(  مشغولند یمرس ریغ يها کوچک در بخش
  و توسعه فساد کنترل 6- 3

بـر   درقیـب و متعـارض در مـورد اثـرات فسـا      هیـ نظرر زمینه فساد، شاهد دو د علمی ادبیات
اول  گـروه . فسـاد  کارآمـدي  هینظرو  ناکارآمدي هینظر: باشد توسعه اقتصادي یا کارایی می

عملکرد مناسب بازارها آسـیب   بهدانند که  مینیرویی  مثابه ههستند که فساد را ب ییها تئوري
آورد. در ادامـه بـه    می فراهمرا  اقتصاديبات کاهش توسعه و از این رهگذر موج رساند می

  شود. می پرداخته ها برخی از این دیدگاه
 غیر بهینه سرمایه انسانی تخصیص 3-6-1

گردد. در شرایطی که فساد در  میاستعدادهاي جامعه  بهینهوجود فساد باعث تخصیص غیر 
اسـتفاده از   جـاي  هاسـتعداد بـ   جامعه شایع شود، افـراد جامعـه خصوصـأ نیروهـاي انسـانی بـا      

کننـد از رهگـذر پرداخـت رشـوه و توافـق بـا مقامـات         مـی خالقیت و نوآوري خود، سعی 
 به طـور دولتی، اقدام به کسب یک رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آنکه این افراد 

شـلیفرو   ،2ی(مورففنی ارتقا دهند  هاي ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت توانستند بالقوه می
ترین افراد جامعـه کـه    جویانه توسط باهوش رانت يها بنابراین انجام فعالیت .)1991 ،ویشنی

                                                
 

1- Stolper et al. 
2- Kevin, M Murphy 
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واقعـی خـود    يها شود، جامعه را از پتانسیل مییاد  1بهینه دوم حل  هرا به عنوانگاهی از آن 
انسـانی بـه رشـد اقتصـادي زیـان       هـاي  بهینـه سـرمایه   این تخصـیص غیـر   با محروم نموده و

  ).1998 ،2ي(تانز رساند می
 به عنوان مانعی براي ورود به بازار فساد 3-6-2

منـافع خصوصـی کسـب     اي هسـلیق  ومخفیانـه   طـور  هدهد ب میبه مقامات رسمی اجازه  فساد
ناپـذیري بیشـتري تحمیـل نماینـد، فرصـت       که هرچـه انعطـاف   دانند می ها آنکنند. بنابراین 

اقدام به ایفاي نقـش   تنها هتیب کارگزاران دولتی نبیشتري براي کسب رشوه دارند. بدین تر
مورد انتظار یعنی رفع نواقص بازار نخواهند کرد، بلکه نواقص بیشتري نیز در بازارهـا ایجـاد   

جدیـد بـالقوه کـه مجبورنـد بـراي ثبـت و شـروع         يهـا  . درچنین محیطی بنگاهاهندکردخو
رد بازار نشوند، کـه در نتیجـه   وا گیرند عملیات خود رشوه پرداخت کنند، اغلب تصمیم می

  ).8ص، 2005، ٣يآکا( رقابت کاهش خواهد یافت
هستند که معتقدند فساد قادر است از طریـق دور زدن قـوانین و    ییها گروه دوم  تئوري

و توسعه اقتصادي را  شده توسط دولت، کارآیی حمیلناپذیر ت مقررات ناکارآمد و انعطاف
  توان به موارد زیر اشاره کرد: می اه ارتقاء دهد. از این گروه تئوري

  کند میبازار را تسویه  رشوه 3-6-3
را زیـر   هـا  آنکـه   یـا ایـن   کنند می فراهمرایگان  طور هغالبأ کاالها و خدماتی را ب ها دولت
اي وجود  دوگانه يها مت. در خصوص این قبیل کاالها اغلب قیفروشند بازار می هاي قیمت
بـراي   هـا  شـود شـرکت   مـی که باعث   -قیمت باالتر بازار آزاددولتی و  پایینقیمت  -دارند

. براین دازنددسترسی به کاالها و خدمات دولتی زیر قیمت بازار، به مقامات دولتی رشوه بپر
ـ  هب دانند ابزاري براي تسویه بازارها می بهاساس برخی اقتصاددانان رشوه را به مثا کـه   اي هگون

  ).26،ص1385(صبوري،  سازد یو تقاضا را متوازن م عرضه
                                                

 
1-  Second-Best Solution 
2- Tanzi 
3- Akai  
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  کند میعمل  ها تشویقی براي بوروکرات پاداش  به عنوان رشوه 3-6-4
ــوئی ســطتو 1985کــه در ، 1صــف مــدل ــه اشــاره دارد کــه    2ل ــن نکت ــه ای پیشــنهاد شــد، ب

کـه   دهنـد  اولویـت را بـه کسـانی مـی     ها، در عرضه مجوزهاي تجاري به بنگاه ها بوروکرات
عملیات خود، حاضر  تر ل هستند و بنابراین براي انجام سریعبیشترین ارزش را براي زمان قائ

  ).8، ص2005،  ي(آکا هستند ها صف کنندگان بیشترین میزان رشوه به اداره اختبه پرد
 دهد میرا کاهش  ها هزینه رشوه 3-6-5

پرداخـت   هـا  آوردن مالیـات  پـایین که بـراي گریـز از مقـررات و     ییها اقتصادي رشوه تأثیر
ناشـی از فسـاد    يهـا  واقعـی کـه در معـرض تحریـف     يهـا  ی به کارآیی برنامهبستگ شود می

سـنگینی   يهـا  و مالیات داشته باشد اريبیهوده بسی مقرراتو  نیقواندولتی  دارد. اگر هستند
در آن صورت، با در نظـر گـرفتن چـارچوب قـانونی      اقتصادي دریافت کند، هاي از فعالیت

ممکـن   شـود  از مقررات و مالیات پرداخت مـی  یزگرکه براي  ییها ناکارآمد موجود، رشوه
  ).18،ص1964 ،3(لف داست کارآیی را افزایش ده

 :يتوسعه اقتصاد يبرا يیارمع به عنوان یتوسعه انسان شاخص -4

 نیـ ا است و از یافتگی هتوسع یاهداف مترق يبرا یو انسان يماد يیروهان یجبس یجهنت توسعه
و قـدرت   يخود را به رفاه، آزاد يو اختناق جا یتگوابس ،يسواد یرهگذر است که فقر، ب

که تنها بر  يرشد اقتصاد اتینهفته است که در ادب ینکات یافتگی ه. در مفهوم توسعدهند یم
 به عنوان قتصاديرشد ا ،1970قبل از دهه  تا وجود ندارد. کند، یم دیکأرشد درآمد سرانه ت

بود که  این شد و فرض بر میر گرفته کشورها در نظ اقتصادي توسعه بهترین شاخص رشد و
 يیاربسـ  تجربـه  اما .افتبا باال رفتن درآمد سرانه وضع مردم در تمام جوانب بهبود خواهد ی

همراه نبوده است.  مردمبا بهبود رفاه توده  لزوماً يکه رشد اقتصاد دهد یماز کشورها نشان 

                                                
 

1- Queue Model 
2- Lui 
3- Leff 
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 دخواهـ  ریپـذ  توسعه امکـان  طیحجانبه به م همه یدد یکتوسعه تنها با  یردر مس یتلذا موفق
که توسعه در  یصورت هب ،داده است صیتشخ یدرست هب گرارا اقتصاد نهاد رورتض ینبود. ا

منظـر   نیـ کـه در آن جوامـع وجـود دارد. از ا    دانـد  یم ينهاد طیجوامع مختلف را تابع شرا
بـودن   اکافین .کند یم دایپ يیشترب تیتوسعه اهم يالزم برا ينهادها نیدر تام ها نقش دولت

برخــی  تـا معیـار درآمـد سـرانه و رشـد اقتصـادي در تعیــین رفـاه شـهروندان، موجـب شـد          
که عالوه بر متغیرهـاي اقتصـادي،    معطوف سازند هایی توجه خود را به شاخص داناناقتصاد

شاخص  ها، ترین این شاخص دربرگیرنده متغیرهاي اجتماعی و انسانی نیز باشد. یکی از مهم
توسـط   1990توسعه و رفاه ملی در سـال   گیري همعیار انداز به عنوانکه  است توسعه انسانی

عامل توسعه  نیتر اقتصاددان پاکستانی معرفی شد. در واقع مهم 2الحق و محبوب 1آمارتیاسن
 یـن چرا که انسان هم هدف توسعه و هم ابزار توسـعه اسـت. ا   باشند یمهر جامعه، افراد آن 

به امـر   یتوجه خاص یالملل نیب يها ناجهان و سازم يشورهاتا ک دهیگرد سببوافر  یتاهم
کنند. توسعه انسـانی مبتنـی    ییبر آن را شناسا گذارتأثیرداشته باشند و عوامل  یتوسعه انسان

بر این ایده اساسی است که الزمه پیشرفت جوامع عالوه بر رسیدن به درآمـد سـرانه بـاالتر،    
اساس این رویکرد رشـد اقتصـادي    سانی است. بران يها پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت

 به عنوان لزوماً تواند ولی نمی شود قلمدادیکی از ابزارهاي دستیابی به زندگی بهتر  تواند می
هدف در نظر گرفته شود. ابزار دیگر براي رسیدن به زندگی بهتر برآورده سـاختن نیازهـاي   

 چنـین  هـم شـود.   مـی حاصـل  ذهنی است که از طریـق آمـوزش    يها فیتروحی و بسط ظر
دیگر از این  اي هپای به عنوانبهداشت  گیري ندازهشاخص امید به زندگی در بدو تولد براي ا

متوسط دستیابی هـر کشـور در    گیري هانداز درصدد HDIشاخص در نظر گرفته شده است.
سه بعد اساسی توسعه انسانی است کـه شـامل دانـش، زنـدگی طـوالنی تـوام بـا سـالمتی و         

  باشد. میندارد شایسته زندگی استا
                                                

 
1- Amartya Sen 
2- Mahbub Ul Haq 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 203 هاي حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی ... /  تأثیر شاخصتحلیل 

  

  

  :نیشیپ مطالعات -5
  خارجی: مطالعات 1- 5

حکمرانـی خـوب و توسـعه انسـانی در     « تحـت عنـوان   اي ه) در مطالع2011(1و سانیال رودرا
اثر حکمرانی خوب را بر توسـعه انسـانی در هندوسـتان طـی دو دهـه       »هندوستان هاي ایالت

. در ایـن مطالعـه از   انـد  ی مـورد بررسـی قـرار داده   تـابلوی  هـاي  داده شاخیر با اسـتفاده از رو 
متغیر توضیحی استفاده شده است. ایـن شـاخص    به عنوانشاخص ترکیبی حکمرانی خوب 

  :آید می دست هاز طریق فرمول زیر ب دهد ترکیبی که کیفیت حکمرانی را نشان می





n

i xi

i
aiit S

XQGGI
1

  

aدر آن که i
محاسبه  2اصلی هاي ست و بر اساس تحلیل مولفهعامل بارگذاري ا

  زیر است: به صورت. مدل مورد استفاده در این مطالعه است شده
  
  

 
 

  And 0 otherwis       If  
پیشـین،   هـاي  که حکمرانی خوب و توسعه انسـانی دوره  دهند این مطالعه نشان می نتایج

. این بدان معناست کـه حکمرانـی خـوب    کند فعلی را در هندوستان تعیین می انسانی  هتوسع
یک متغیر سیاستی براي بهبود توسعه انسانی و رشد اقتصادي در کشـورها   به عنوان تواند می

 توانـد  وکارهاي نهادي بهتر نیز مـی  که ساز شود در این مطالعه بیان می چنین هممطرح شود. 
  آورد.  فراهمموجبات رشد و توسعه اقتصادي را 

ـ  در )2010( 3یانـگ  یناچ سـ  -کو  یو اثـر بخشـ   یتوسـعه انسـان  «تحـت عنـوان    يا همقال

                                                
 

1- Rudra P. Pradhan and Sanyal 
2- Principal Component Analysis 
3- Ko-Hsin Yang 
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منـابع   تیـ یفکه ک کند یم انیب ي. وپردازد یم یثر بر توسعه انسانؤعوامل م یبررس هب »دولت
ـ  یکشـور اسـت. توسـعه انسـان     یکو اساس توسعه در  هیپا یانسان  يموجـب بهبـود   تنهـا ه ن

عملکـرد   و  یمبـود خـدمات عمـو   بلکـه موجـب به   شـود  یمـ  کشـور کار در  يیرون تیفیک
کشـور بـا    کی یاثر عملکرد دولت بر توسعه انسان یبررس همطالعه ب نیهست. ا زین ياقتصاد

مطالعـه   یـن ا یج. نتـا پـردازد  یمـ  ییتـابلو  يها و روش داده یحکمران يها استفاده از شاخص
ارنـد.  د یبـا توسـعه انسـان    یدولـت رابطـه مثبتـ    ییو کـارا  ياقتصاد سطحکه  دهند یمنشان 

 بـه طـور   یدولت و توسعه انسـان  ییکارا زیکنترل شود ن يسطح اقتصاد که یمهنگا چنین هم
 گـزاران  سیاسـت رفـاه مـردم بـه     شیافزا يبرا يمطالعه راهکار ینا جینتا در ارتباطند. یمثبت

  .دهد یم شنهادیپ
ـ  »فسـاد و توسـعه انسـانی   « عنـوان تحـت   اي ه) در مقال2006(1آکاي سلکاك  بررسـی   هب

کـه فسـاد زمـانی     کنـد  فهوم فساد و اثرات آن بر توسعه انسانی پرداخته است. وي بیان مـی م
ـ  مسؤولکه مقامات دولتی  شود ایجاد می  خـدمات عمـومی   عیت مستقیم براي ایجـاد و توزی

باشند. از نظر وي سرآغاز ایجاد فسـاد، قـدرت انحصـاري دولـت در مـورد کاالهـا و        داشته
رانت  کنندگان و دولت قدرت تعیین دریافت شود انت میخدمات است که موجب ایجاد ر

افـراد جامعـه تعریـف     هـاي  را دارد. وي از طرف دیگر، توسعه انسانی را گسـترش انتخـاب  
 یابـد  انسانی بهبود مـی  هاي افراد تنها با افزایش قابلیت هاي که انتخاب کند و بیان می کند می

سـالمتی و تغذیـه و تحصـیالت بهبـود یابـد.      از طریق توسعه منابع انسانی چون  تواند که می
 روش هرا بـر توسـعه انسـانی بـ     فسـاد رفته در ایـن مطالعـه اثـر شـاخص      کار تحلیل تجربی به

اثرگـذار بـر شـاخص توسـعه      هـاي  . دیگر متغیـر دهد تابلویی مورد بررسی قرار می هاي داده
مورد اسـتفاده در  انسانی عبارتند از ضریب شهرنشینی، آزادي اقتصادي و دموکراسی. مدل 

  :باشد زیر می به صورتاین مطالعه 
  

                                                
 

1- Selcuk Akcay 
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شاخصـی بـراي    DEMنرخ شهرنشـینی،   URآزادي اقتصادي،  شاخص EFدر آن  که
اي اسـت.   هبـرداري از متغیرهـاي مجـازي منطقـ     RDشاخصی براي فساد و  CIدموکراسی، 

اي تعیـین  براي بررسی اثر فساد بر توسعه انسانی در این مطالعـه از سـه شـاخص متفـاوت بـر     
شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط بانک جهانی  ها آنفساد استفاده شده است که یکی از 

کـه فسـاد اثـري     دهند . نتایج مطالعه نشان میباشد میحکمرانی خوب  هاي شاخص به عنوان
  آماري معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارد. لحاظ  همنفی و ب

  داخلی: مطالعات 2- 5
کیفیـت حکمرانـی بـر رشـد      تأثیربررسی «با عنوان  اي ه) در مقال1388ن (و سالطی کمیجانی

اثر کیفیت حکمرانی را  »اقتصادي در ایران و کشورهاي منتخب همسایه(ترکیه و پاکستان)
(پانل) در ایران و کشورهاي منتخب همسایه  تلفیقی هاي بر رشد اقتصادي با استفاده از داده

قرار دادند. براي این منظور در این مطالعه ابتدا شـاخص  مورد بررسی  1996-2007در دوره 
کیفیت حکمرانی معرفی گردیده است و سپس روند آن در ایران مورد بررسی قرار گرفتـه  
است. از آنجا که بانک جهانی براي کیفیت حکمرانی شاخص عددي محاسبه نکرده است، 

ـ در این مطالعه میانگین سـاده حسـابی شـش شـاخص حکمرانـی خـوب        شـاخص   ه عنـوان ب
کـه در ایـران کیفیـت     دهـد  ج این مطالعه نشان مییکیفیت حکمرانی محاسبه شده است. نتا

شـاخص   دهـد  . نتایج حاصل از مدل نیز نشان میباشد حکمرانی داراي وضعیت مطلوبی نمی
مثبـت و معنـادار بـر نـرخ رشـد اقتصـادي        تـأثیر کیفیت حکمرانی در هر سه کشـور داراي  

  .باشد گذاري این شاخص در ترکیه بیشتر از ایران و پاکستان می تأثیران . اما میزباشد می
حکمرانـی   هـاي  نگـاهی بـه شـاخص   « با عنوان اي ه) در مطالع1388( و آذرپیوند مبارك

عوامـل نهـادي در کنـار     بـه بررسـی   »آن بـر رشـد اقتصـادي    تـأثیر خوب از منظـر اسـالم و   
نهادهـاي   مل. عوامـل نهـادي شـا   انـد  تـه اقتصادي دیگر بـر رشـد اقتصـادي پرداخ    هاي عامل

گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت  (حق اظهارنظر و پاسخ حاکمیتی
(میانگین) براي کشورهاي  جداگانه و کلی به طوردولت) است که  یبوروکراسی و اثربخش
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بـا   1980-2005نظر از بین کشـورهاي بـا سـطوح گونـاگون توسـعه در دوره       مورد  اسالمی
. نتـایج ایـن مطالعـه نشـان     انـد  ترکیبی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه     هاي استفاده از روش داده

اثرگذاري فاکتورهاي نهادي و حکمرانی براي کشورهاي مصر، ایران، ترکیه  یزانم دهد می
ـ  هاي تري دارد. از نتیجه و اندونزي نسبت به کشورهاي دیگر اثرگذاري کم آمـده   دسـت  هب

حکمرانی خـوب نسـبت بـه     تر تاج کرد که نهادهاي حاکمیتی یا در شکل کلیاستن توان می
  نهادهاي دموکراتیک اهمیت بیشتري براي رشد و توسعه اقتصادي دارند.

 حکمرانـی خـوب   تـأثیر «) در مقاله اي با عنـوان  1387شرکاء و ملک الساداتی ( برادران
 بـه بررسـی   »اي منتخـب بر رشد اقتصـادي در کشـوره   )یبانک جهان يها (بر اساس شاخص

 2005تـا   1996کشور و براي دوره زمـانی    30مشتمل بر  اي هحکمرانی خوب در نمون تأثیر
حکمرانـی خـوب بـر اسـاس میـانگین       تنهـا  هدهد که ن میپردازد. نتایج این مطالعه نشان  می

مثبتی بر رشد اقتصادي دارد بلکه عـالوه بـر آن هـر یـک      تأثیرشاخص حکمرانی  6موزون 
  مثبتی بر رشد اقتصادي دارند.  تأثیرحکمرانی خوب نیز  يها لفهؤگروه م 3از

 : قیتحق يالگو -6

  : قیتحق يمتدولوژ 1- 6
 یزمـان  يهـا  در دوره یزمـان  يسر يهاموجود در استفاده از الگو يها تیودتوجه به محد با

 جهـت  ییتـابلو  يهـا  اسـتفاده از روش داده  ،موجـود  يآمـار  يها تیمحدود لیدل به کوتاه
ـ مف یمحـدود روشـ   یزمـان  يسـر  یـک  درمختلـف   يهـا  مقـاطع و گـروه   يها داده قیتلف  دی

  : باشد یم ریز شکل هب ییتابلو يها داده ی. صورت کلشود یم محسوب
)1(  

 وابسته و ریمتغ Yitآن  در که
itX از  يبردارk اسـت،  ییحتوضـ  ریمتغU it ـ ن جـزء   زی

 تـوان  یمـ  در الگـو وارد نشـده انـد.    مایاسـت کـه مسـتق    ییرهـا یمتغ ندهینمااخالل است که 
 ittiitU   نمود که در آن  فیتعر it

نرمـال بـا    عیـ توز يداراجزء اخالل  
یانسصفر و وار نییانگم است. 2 i

 یامقاطع بوده و ثابت  نیموجود ب يها تفاوت انگریب 

UXY itititit  
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 یتصـادف  یادر قالب اثرات ثابت  بیترت هشکل الگو ب نییتع هآن منجر ب عیبودن توز یتصادف
. گردد یم t

کـه منطبـق بـا آن دو     باشـد  یمـ در الگـو   ینشان دهنده وجود اثرات زمـان  زین 
0( فهطر یکحالت  t

0(هرف) و دو ط t
 iفوق  يالگو در. ابدی یمالگو تحقق  يبرا) 

  بیر. ضباشد یممشاهدات  ینشان دهنده دوره زمان tو  یتعداد مشاهدات مقطع انگرینما
  مدل نام دارد. یجزء ثابت کل زین

 یصتشـخ  آزمون حل :شامل مرا ییتابلو يها برآورد الگو با استفاده از داده یکل به طور
 ،ییتـابلو  يهـا  داده بـه صـورت  مـدل   ینتخم یتقابل زمونآ ،ها داده يبر رو )یی(مانا یییاپا

از بـرآورد   شیپـ  لـذا  .اسـت  پارامترها برآوردو  یاثرات تصادف یااثرات ثابت  یینتع آزمون
 يرهـا یمتغ  یمتمـا  ییایـ الزم است پا یحیتوض يرهایو متغ یشاخص توسعه انسان یانرابطه م

باعـث بـروز مشـکل     رهـا یمتغ یییاناپا یراز یرد،مورد آزمون قرار گ نیمورد استفاده در تخم
 يهـا  از روش داده الگـو  نیمـ قبـل از تخ  گـر ید ي. از سـو شود یم بکاذ یونرگرس ینتخم
0(1یقـ یتلف بـه صـورت   ینحاصل نمود که امکان تخمـ  یناناطم دیبا ییتابلو i

وجـود   )
 دار است. یانتخاب شده معن يکشورها زیو ن ها دوره ینتفاوت ب یگرد بارتبه عندارد. 

  الگو: یمعرف 2- 6
 یخوب بر شـاخص توسـعه انسـان    یحکمران يها اثر شاخص یپژوهش، جهت بررس ینا در

 وسعهشده است که در آن شاخص ت استفاده ییاز الگو ،یجنوب شرق يایآس يدر کشورها
 بـه عنـوان  حکمرانـی خـوب    يهـا  شـاخص  و) Y( ابسـته متغیـر و  بـه عنـوان   )HDI( یانسـان 

 یاضـاف  متغیرهـاي  توضـیحی  متغیرهاي. همراه با شوند یممتغیرهاي توضیحی در نظر گرفته 
الگـو بـه آن اضـافه شـده      نمـودن تر  کامل براي ) 2006سلکاك ( از مدل يیروپ به دیگري

  است.
                              : گردد یم یفتعر یرز به صورتمورد مطالعه  يالگو نیبنابرا

)2(  
  

                                                
 

1- Pooling 
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: PV، گـویی  حق صدا و پاسخ شاخص: VA ،یشاخص توسعه انسان :HDIدر آن  که
کیفیـت قـوانین و    شـاخص : RQ، کـارایی دولـت   شـاخص : GE ی،ثبـات سیاسـ   شاخص
 شهر نشینی نرخ: UR، کنترل فساد شاخص: CC،  حاکمیت قانون شاخص: RL، مقررات

  .هستند سال و کشور نماد بیترت به t و i يها یسو اند باشد یم قتصاديآزادي ا: EFو 
  :ها داده يآور جمع 3- 6
توجه قرار  موردبانک جهانی  توسطشده  ارایه شاخص حکمرانی خوب ششمطالعه  رایند
 دانیـل  يهـا  نـام  بـه حاصل تالش سه تن از محققـان بانـک جهـانی     ها شاخص این. ردیگ یم

 المللـی  بینسسات مختلف ؤم يها که یافته است 1لوباتون کافمن، آرت کراي و پابلو زویدو
پیرامـون وضـعیت اقتصــادي، سیاسـی و اجتمــاعی کشـورها را بـا یکــدیگر ادغـام کــرده و       

 هـا  آنکار  نتیجهنموده اند.  معرفی راحکمرانی  يها کلی تحت عنوان شاخص يها شاخص
+ (بـه بهتـرین   5/2تـا   (بـه بـدترین حالـت)    -5/2قالب شش شاخص و با دادن نمراتی از  در

و اطالعات الزم  آمارشده است.  ارایههر شاخص،  براي 100 تا 0 از 2يبند هرتب یا وحالت) 
توسعه انسانی منتشر شده  يها از منابع معتبر آماري نظیر گزارش استفادهبراي این پژوهش با 

 يهـا  اخصتحت عنـوان شـ   بانک جهانی يها و داده 3سازمان ملل متحد سعهتوسط برنامه تو
 يمربــوط بــه شــاخص آزاد يهــا دادهآمــده اســت.  دســت هبــ )WGI( یجهــان یحکمرانــ

 يهـا  پـژوهش شـاخص   نیـ . در ااسـت  یـده گرد اسـتخراج  يآزاد خانه سسهؤاز م ياقتصاد
مـورد   4یجنوب شـرق  يایآس ي) در کشورها100تا  0 نی(ب خوب یشده حکمران يبند هرتب

  .رندیگ یماستفاده قرار 
  :یجنتا یلو تحل الگو برآورد 4- 6

خطـی   يالگو ازاین پژوهش براي بررسی اثر حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی،  در
از برآورد الگوي مورد نظر ابتدا باید متغیرها را از  پیش. شود استفاده می ییتابلو يها داده و

                                                
 

1- Daniel Kufmann, Aart Kraay, Pablo.Zoido.Lobaton 
2- Ranking 
3- UNDP 

 ی دارالسالم.ئسنگاپور، اندونزي، مالزي، تایلند، ویتنام، فیلیپین، میانمار، الئوس،کامبوج و برون -4
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زمـانی و   سري يها نظر مانایی مورد آزمون قرار داد. چون نامانایی متغیرها چه در مورد داده
. در مـورد  گـردد  مـی بـروز مشـکل رگرسـیون کـاذب      ثتابلویی باع يها چه در مورد داده

 1تابلویی از آزمون ریشه واحد جمعی از قبیل آزمون لوین لـین چـو   يها آزمون مانایی داده
 t عیتوز يبوده و آماره آن دارا شود. فرض صفر این آزمون بیانگر نامانایی متغیر میاستفاده 

  مشاهده است: قابل) 1. نتایج آزمون لوین لین چو در جدول (باشد یم
  الگو يرهای) متغییواحد(مانا یشهآزمون ر جینتا): 1(جدول

 نتیجه آماره لوین لین چو مقدار متغیر نام
VA 73/5- شود. می%رد 1 در سطح اهمیت نامانایی 
PV 31/4- شود. می%رد 1در سطح اهمیت  نامانایی 
GE 41/3- شود. می%رد 1در سطح اهمیت  نامانایی 
RQ 26/6- شود. می%رد 1در سطح اهمیت  نامانایی 
RL 92/3- شود. می%رد 1در سطح اهمیت  نامانایی 
CC 52/2- شود. می%رد 1در سطح اهمیت  نامانایی 
EF 18/3- شود. می%رد 1در سطح اهمیت  نامانایی 
UR 78/0- شود ینم% رد 1در سطح اهمیت  نامانایی. 

  Eviews 5 افزار نرم از استفاده با محقق محاسبات: نبعم
کـه مشـاهده    طـور  همـان جـدول   یمحاسبه شده با مقدار بحران یرمقاد یسهتوجه به مقا با

هستند. این متغیـر نیـز بـا     ماناو باالتر  نانیاطم% 99در سطح  URجز ه شود همه متغیرها ب می
  .شود میمانا  نانی% اطم99گیري در سطح  یک بار تفاضل

 Fتوسط آزمـون   ها برآورد الگو باید تلفیقی بودن و یا تابلویی بودن داده منظور هب سپس
است  ها بودن داده فیقیکننده تل مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه صفر در این آزمون بیان لیمر

 جـدول  Fمقدار آماره آن با آماره  سهی) و مقا2( شده در جدول ارایه يآمار جهیکه طبق نت
 الگو برازش انتخاب بر دال جهینت نیا. گردد یم رد% 1 از کمتري خطا سطح در صفر هیفرض

  .بود خواهدیی تابلو يها داده روش هب
                                                

 
1- Levin-Lin Chou Test 
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 و ثابـت  اثـرات  روش دو تـابلویی  هـاي  داده روش بـه  الگـو  برآورد براي گرید طرف از
ـ  انتخـاب  براي که دارد وجود تصادفی اثرات ـ ا نیب  فادهاسـت  1هاسـمن   آزمـون  روش، دو نی

آمـاره  مقـدار ي مبنـا  بـر  و است تصادفی اثرات بیانگر آزمون این صفر فرض. گردد یم 2 
 شـده ی معرفـ ي الگو که گرفت جهینت توان یم) 2( جدول در آزمون نیاي برا شده گزارش

 بـرآورد ) گروهـی  درون( ثابت اثرات به صورت تابلویی هاي داده روش به دیبا) 2( رابطه در
  .است شده ارایه) 2( جدول در الگو برازشي آمار جینتا. رددگ

  ثابت اثرات روش به الگو برازش جینتا): 2(جدول
  

 یحیتوضي متغیرها
 یشرق جنوبي ایآسي کشورها

 بیضرا t آماره مقداره
 VA( 1.04 0.0002( ییگو پاسخ و نظر اظهار حق شاخص

 5.62* 0.001 (GE) دولتی اثربخش ویی کارا شاخص

 1.51 -0.0002- (PV)ی اسیس ثبات شاخص

 2.48* 0.0008 (RL) قانون تیحاکم شاخص

 0.025 -0.00008- (RQ) مقررات و نیقوان تیفیک شاخص

 2.39* 0.0007 (CC) فساد کنترل شاخص

 0.56 0.0002 (EF)ي اقتصادي آزاد

 11.05* 0.001  (UR)ی نیشهرنش نرخ
R2 0.98 

 F=6.13 مریل F آزمون

 هاسمن نآزمو 2 =147.98 
 .است کمتر و% 1ي خطا سطح در ضرائب بودن دار برمعنی دال*

   Stata9.1 افزار نرم از استفاده با محقق محاسبات: منبع
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 1خطـی  هـم  وجـود  از ییهـا  نشـانه ) 2( جدول نتایج که استي ضرور نکته نیا به توجه
 و مدل تخمین در را ما موضوع این به توجهی یب و دهد یم نشان را توضیحی متغیرهاي میان

ی بعض یا همه نیبی خط ارتباط وجودي معنا هبی خط هم. کرد خواهد خطا دچار نتایج تفسیر
ـ  نشان رای تیوضعی خط هم واقع در. است ونیرگرسي الگوی حیتوضي رهایمتغ از  دهـد  یم

 یـک  دری خطـ  هـم  اگـر . اسـت  مستقلي رهایمتغ ریسا ازی خطی تابع مستقل ریمتغ یک که
ـ  کـه  استی معن نیبد باشد، باال ونیرگرس معادله یی بـاال ی همبسـتگ  مسـتقل ي رهـا یمتغ نیب
 بـه عبـارت  . نباشدیی باال اعتباري دارا مدل R2 بودن باال وجود با است ممکن و دارد وجود

ـ  نظـر  به خوب مدل آنکه وجود با گرید ـ  رسـد  یم ي معنـادار  مسـتقل ي رهـا یمتغي دارای ول
 در خـوب ی حکمرانـ ي نهـاد  ریـ متغ 6 انیـ می خطـ  هـم ). 143ص ،1389،یمـومن ( باشد ینم

  :دارد وجود ریز لیدال به فوقي الگو
ـ  خـود  مـورد  نیـ ا کـه  اسـت  کم معنادار t يها باال اما تعداد نسبت R2 -الف  تنهـایی  هب

  .باشد خطی هم وجود براي ییها نانش تواند می
 بزرگی لیخ( بیضرا معمول ریغ رمقدا و )مثبتي جا به منها( بیضرا غلط متعال -ب

  ).کوچکی لیخ یا
 rl ،ccو  ge ،ccو  cc ،rqو  rl ،rqو  rq چونیی رهایمتغي دو به دوی همبستگ -ج

  .است تر بزرگ نییتع بیضر جذر از و باال اریبس محاسبات اساس بر geو
 ترتیـب  از نظـر  صـرف  کـه  دهد می نشان مدل، به نظر مورد متغیرهاي متوالی افزودن -د
  .سازد می تغییر دستخوش را پیشین متغیرهاي داري معنی سوم متغیر آمدن متغیر، نام و ورود
ـ ا در رهـا یمتغ نیبـ ی خط هم وجود لیدل  کـه  باشـد  توانـد  یمـ  موضـوع  نیـ ا پـژوهش  نی
 . کنند می رفتار هم با هماهنگ اي هگون هب کشورها، اکثر در نهادي يها مؤلفه
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  ی:خط هم رفع يها راه
 مستقلي رهایمتغ کردن خالصه و مستقلي رهایمتغي برا  1یعامل لیتحل از دهاستفا: الف

  .تر یکل عامل چند در
  ).144ص همان،(رهایمتغ هیبق با باالی همبستگي داراي رهایمتغی برخ گذاشتن کنار: ب
  . خوبی حکمراني ها شاخص از ترکیبی شاخص یک محاسبه: ج
  .شود یم استفادهی عامل لیلتح روش ابتدای خط هم رفع جهت پژوهش نیا در

  ی:عامل لیتحل روش 5- 6
 لیتحلي برا. میهست روبرو رهایمتغ ازي ادیز حجم با مختلف لیدال به ها پژوهش در معموالً

 کاهش دنبال به محققان تر،ی اتیعمل حال نیع در و تر یعلم جینتا به دنیرس و ها داده تر قیدق
 لیتحل روش از منظور نیبد و باشند یم ها نآي براي دیجد ساختار لیتشک و رهایمتغ حجم

 منظور به ها عامل ای یاساسي رهایمتغیی شناسا دری سعی عامل لیتحل. کنند یم استفادهی عامل
 لیـ تحل).191ص ،1389،یمـومن (دارد شـده  مشـاهده ي رهـا یمتغ نیبی همبستگي الگو نییتب

  : از عبارتند که استي متعددي کاربردهاي دارای عامل
  ها داده کاهش -الف

  ساختاریی شناسا -ب
  ).192ص همان،(شاخص یا اسیمق یک اعتبار شجسن -ج
 اسـتفاده  هـا  شـاخص  حـذف  امکـان ی بررسي برای عامل لیتحل روش از وهشژپ نیا در

  .شود یم
  :٢KMO شاخص 6-5-1

 را رهـا یمتغ نیبـ ی جزئـ ی همبسـتگ  بـودن  کوچک که استي ریگ نمونه تیکفا ازی شاخص
 تأثیر تحت پژوهش،ي رهایمتغ انسیوار ایآ سازد یم مشخص قیطر نیا از و کند یمی بررس

                                                
 

1- Factor analysis 
2 - Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy 
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 صفر دامنه در شاخص نیا. ریخ یا استی اساس وی پنهان يها عاملی برخ مشترك انسیوار
 لیـ تحلي بـرا  نظر مورد يها داده باشد، یک به کینزد شاخص مقدار اگر. دارد قرار یک تا

ـ تحل جینتا) 0.6 از کمتر المعمو( صورت نیا ریغ در و هستند مناسبی عامل ي بـرا ی عـامل  لی
  ).193 همان،(باشد ینم مناسب چندان نظر مورد يها داده

  :1بارتلت آزمون 6-5-2
 نیبنـابرا  و اسـت  شده شناخته ،یهمبستگ سیماتر هنگام چه که کند یمی بررس آزمون نیا

 حالـت  دو يدارای همبسـتگ  سیماتر. باشد یم نامناسبی) عامل مدل(ساختاریی شناساي برا
. باشـد  یمـ ی همـان  و واحد سیماتر یک رها،یمتغ نیبی همبستگ سیماتر کهی زمان) 1: است

 يهـا  عاملیی شناسا امکان جهینت در و نداشته هم باي معنادار ارتباط رهایمتغ صورت نیا در
 سیمـاتر  کـه ی زمـان )  2. نـدارد  وجـود  گرییکـد  بـا  رهـا یمتغی همبسـتگ  اسـاس  بـر  د،یجد

 ارتبـاط  نصـورت یا در کـه  نباشـد ی همـان  و واحـد  سیمـاتر  یـک  رهـا، یمتغ نیبـ ی همبستگ
 بري دیجد يها عامل فیتعر ویی شناسا امکان نیبنابرا و داشته وجود رهایمتغ نیبي معنادار
 لیـ تحل باشـد % 5 از کـوچکتر  بارتلت آزمونsig اگر. دارد وجود رهایمتغی همبستگ اساس

 بـودن  شـده  شـناخته  فـرض  رایـ ز اسـت  سـب منای) عامل مدل( ساختاریی شناساي برای عامل
  ).194ص همان،( شود یم ردی همبستگ سیماتر

 دری عـامل  لیـ تحل روش از حاصل جینتا خوبی حکمران به مربوطیی روا سنجشي برا
  . است شده آورده) 3( جدول
  
  
  
  

                                                
 

1- Bartlett’s Test of Sphericity 
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  خوبی حکمران يها شاخصي براي دیتائی عامل لیوتحل هیتجز: )3(جدول     
 نییتب انسیوار یعامل بار نیانگیم رهایمتغ عامل

 شده
 ژهیو ریمقاد

 4.840 80.66 0.88 1-6 خوبی حکمران
(KMO)Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.=0.79 
Bartlett's Test of Sphericity=1.046 E3                         Sig=.000  

   SPSS افزار نرم از استفاده با محقق محاسبات: منبع             

 کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  و عوامـل ي برا شده نییتب انسیوار درصد و )3( جدول به باتوجه
 بـه  کیـ نزد هـا  هیگو نیای عامل بار و بوده تر بزرگ 0.6  از ها عامل از کیهر ي ژهیو ریمقاد
 و اسـت  مناسب مربوطه يها فرض شیپی قبول با هاریمتغ نیای عاملیی روا لذا باشد، یم یک

 مشـاهده  فـوق  جـدول  در که طور همان ضمناً. باشد ینم حذف قابل ها شاخص از یک چیه
 یـک  بـه  کیـ نزد  و باشد یم 0.6 از بزرگتر KMOشاخص مقدار که این به توجه با شود، یم

 دهنـده  نشـان  KMO اریـ مع و هسـتند  مناسـب ی عـامل  لیتحلي برا نظر مورد يها داده است،
 لیـ تحل و باشـد  یمـ % 5 از تـر  کوچـک  زین بارتلت مونآزي معنادار. باشد یم ها داده تیکفا
 بـودن  شـده  شـناخته  فـرض  رایـ ز اسـت  مناسـب ی) عامل مدل( ساختاریی شناساي برای عامل
 انجـام  کـه  اسـت  تیـ واقع نیاي ایگو بارتلت آزمون جینتا و شود یم ردی همبستگ سیماتر
  .است مطلوب ها هیگو نیاي برای عامل لیتحل

 بـر  نبودند، حذف قابل ها شاخص از کدام چیهی عامل لیتحل وشر در که این به توجه با
 صـورت  توانـد  یمـ ی خط هم رفع يبرا که یاتاقدام از گریدی کی شد گفته قبالً آنچه اساس

 اساس نیا بر .است رهایمتغ هیبق با باالی همبستگي داراي رهایمتغی برخ گذاشتن کنار ردیگ
 جداگانـه  به طور خوبی حکمران يها خصشا تأثیری بررس پژوهش نیا هدف که جا آن از
 رایی رهـا یمتغ و داد لیتشـک  جداگانـه ي الگو دو توان یم باشد، یمی انسان توسعه شاخص بر

 شـاخص  بـر  ها آن اثر تا کرد جدا هم از باالست ها آن نیبی همبستگ وی خط هم احتمال که
ــهی انســان توســعه ــتحل و مشــاهدهی خــوب ب ــابراین. شــود لی ــهجداگ الگــوي دو بن ــا ان ــه توجــه ب  ب
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 3 اثـر  الگوهـا  از هرکـدام  در کـه  شـود  مـی  معرفـی  هـا،  شـاخص  بین شده محاسبه هاي همبستگی
 شـاخص  بـر  ندارنـد،  یکـدیگر  بـا  باالیی همبستگی که خوب حکمرانی هاي شاخص از شاخص

  .گیرد می قرار بررسی مورد انسانی توسعه
 ثبـات  ،)VA(وپاسـخگویی اظهارنظر حـق  هـاي  شاخص آن در که است الگویی الگو، اولین

  .شوند می معرفی یحتوضی متغیرهاي به عنوان (RQ)مقررات و قوانین کیفیت و )PV(سیاسی
)3(  

  
 جـدول،  Fمقـدار آمـاره آن بـا آمـاره      سـه ی) و مقا4در جـدول(  شده  ارایه يآمار یجهنت طبق

ـ ا. شـود  ینم رد% 1 از کمتري خطا سطح در صفر هیفرض  الگـو  شبـراز  انتخـاب  بـر  دال جـه ینت نی
  :باشد یم) قابل مشاهده 4الگو در جدول ( ینبرازش ا جینتا .بود خواهدی قیتلف يها داده روش به

  یقیتلف يها داده روش به الگو برازش جینتا): 4( جدول
  

 یحیتوضي متغیرها
 یشرق جنوبي ایآسي کشورها

 بیضرا Z آماره مقداره
 VA( -1.15 -0.0004( ییگو پاسخ و نظر اظهار حق شاخص

 1.98* 0.0004  (PV)اسیس ثبات شاخص
 9.25* 0.004 (RQ)مقررات و نیقوان تیفیک شاخص

 4.77* -0.003- (EF)ياقتصادي آزاد
 8.73* 0.001 (UR)ینیشهرنش نرخ

R2 0.95 
 F=1.86 مریل F آزمون

 .است ضرائب بودن دار برمعنی  دال*  عالمت

   Stata 9.1 رافزا نرم از استفاده با محقق محاسبات: منبع
 شـاخص  بر خوب حکمرانی دیگر شاخص سه زمان هم اثر جداگانه الگویی در ادامه در
 و قانون حاکمیت دولت، اثربخشی هاي شاخص الگو، این در. شود می بررسی انسانی توسعه
 ایـن  در نظـر  مـورد  الگـوي . شود می گرفته درنظر توضیحی متغیرهاي به عنوان فساد کنترل
  :باشد می زیر به صورت روش

UEFURRQPVVAHDI ititititititit   543210
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)4(            ititititititit UEFURCCRLGEHDI  543210  
 ،جـدول  Fمقدار آماره آن با آمـاره   سهی) و مقا5در جدول( شده ارایه يآمار یجهنت طبق

 رد% 1 از کمتـر ي خطـا  سـطح  در یقیتلف يها داده روش هب الگو برازش بری مبن صفر هیفرض
ي مبنـا  بـر  و اسـت یی تـابلو  يها داده روش به الگو برازش خابانت بر دال جهینت نیا. شود یم

آماره مقدار  کـه  گرفـت  جـه ینت تـوان  یم) 5( جدول در آزمون نیاي برا شده گزارش 2
ی تصـادف  اثـرات  بـه صـورت   تابلویی هاي داده روش به دیبا) 5( رابطه در شدهی معرفي الگو

  .است شده ارایه) 5( جدول در لگوا برازشي آمار جینتا. گردد برآورد

  یتصادف اثرات روش به الگو برازش جینتا ):5(جدول
  

 یحیتوضي متغیرها
 یشرق جنوبي ایآسي کشورها

 بیضرا Z آماره مقداره
 9.50* 0.002 (GE) دولتی اثربخش ویی کارا شاخص

 RL( 1.93* 0.0006(قانون تیحاکم شاخص

 -CC( -0.65 0.0002(فساد کنترل شاخص

 2.28* 0.0006 (EF)ياقتصادي آزاد

 9.43* 0.001 (UR)ینیشهرنش نرخ
R2 0.98 

 F=6.83 مریل F آزمون

 16.23 هاسمن آزمون

 .است ضرائب بودن دار برمعنی  دال*  عالمت

   Stata 9.1 افزار نرم از استفاده با محقق محاسبات: منبع

 و نیقوان تیفیک وی اسیس تباث يها شاخص اثر) 4(شماره جدولي آمار جینتا اساس بر
 کشـش . اسـت  معنـادار  کـامالً ي آمـار  لحـاظ  بـه  و مثبـت ی انسان توسعه شاخص بر مقررات
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 و 0.03 بـا  برابر بیترت به مقررات و نیقوان تیفیک و یاسیس ثبات شاخصي برا شده محاسبه
% 0.03 بـه  منجـر ی اسـ یس ثبـات  شـاخص  در شیافزا درصد% 1 که معنا نیبد. باشد یم 0.31

 شیافزا% 0.31 به منجر مقررات و نیقوان تیفیک شاخص در شیافزا% 1 و HDI در شیافزا
 اثر ییگو پاسخ و نظر اظهار حق شاخص) 3(شماره جدول جینتا اساس بر. شود یم HDI در

  . ندارد HDI بري معنادار
 تیـ حاکم و دولـت یی کـارا  يهـا  شـاخص  اثر) 5( شماره جدولي آمار جینتا اساس بر
 محاسـبه  کشش. است معنادار کامالًي آمار لحاظ به و مثبتی انسان توسعه شاخص بر قانون
 0.04 و 0.17 بـا  برابـر  بیـ ترت بـه  قـانون  تیـ حاکم و دولـت یی کـارا  يها شاخصي برا شده

 بـه  منجر دولتیی کارا شاخص در شیافزا درصد% 1: است ریتفس قابل نگونهیا که باشد یم
 شیافـزا % 0.04 بـه  منجر قانون تیحاکم شاخص رد شیافزا% 1 و HDI در شیافزا% 0.17

 بـر ي معنـادار  اثـر  فسـاد  کنتـرل  شاخص) 4(شماره جدول جینتا اساس بر. شود یم HDI در
  .نداردی انسان توسعه شاخص

 به توجه با که است نیا داد انجام توان یمی خط هم رفع جهت کهی سوم اقدام تینها در
به  گرییکد کنار در را ها آن توان ینم که( بخوی حکمران يها شاخص انیم باالی همبستگ

 خـوب  حکمرانـی  يهـا  شـاخص  مـوزون  میـانگین  از ،)آورد الگو دری حیتوض ریمتغ عنوان
)GI (شود زده نیتخم ریزي الگو و شود استفاده:  
)5           (                                   ititititit UEFURGIHDI  3210  

ـ  يها شاخص موزون نیانگیم GI آن در که ي آمـار  جینتـا . باشـد  یمـ  خـوب ی حکمران
  .است شده ارایه) 6(جدول در الگو برازش
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  ثابت اثرات روش به الگو برازش جینتا): 6(جدول
  

 یحیتوضي متغیرها
 یشرق جنوبي ایآسي کشورها

 بیضرا t آماره مقداره
GI 18.55   * 0.004 

UR 9.59* 0.001 

EF 3.69- * -0.001 
R2 0.96 

 F=7.14 مریل F آزمون

 2.46 هاسمن آزمون

 .است ضرائب بودن دار برمعنی  دال*  عالمت

   Stata 9.1 افزار نرم از استفاده با محقق محاسبات: منبع

 مثبـت  اثر) GI( خوب حکمرانی يها شاخص میانگین )6ي (الگو تخمین نتایج براساس
ـ  گانه شش يها شاخص هرچه نیبنابرا. دارد HDI بر معناداري کامالً و  از خـوب ی حکمران

 بـاالتر  یانسـان  توسـعه  شـاخص  نتیجتـاً  و بـاالتر  GI باشـند،  برخوردار تري مطلوب وضعیت
 درصـد % 1 کـه  معنـا  نیبـد . باشـد  یم 0.28 با برابر GIي برا شده محاسبه کشش. بود خواهد

    .شود یم HDI  در شیافزا% 0.28 به منجر GI در شیافزا

  :يیرگ جهینتو  يبند جمع -7
 بـه عنـوان  ( یخوب بر شـاخص توسـعه انسـان    یانحکمر يها اثر شاخص یمقاله به بررس نیا

در دوره  )ASEAN( یجنـوب شـرق   يایآسـ  يدر کشـورها  )يتوسعه اقتصاد يبرا يیارمع
 Stata افـزار  نـرم  و تـابلویی  يهـا  داده رهیافـت  از اسـتفاده  بـا ) 2000-2009(ساله 10 یزمان

ی انسـان  توسـعه  شاخص بر) 2( معادله در زمان هم به طور ها اخصش هیکل اثر ابتدا .پردازد یم
 جدول در مشاهده قابل جینتا اساس بر. است آمده) 2( جدول در جینتا و است شده برآورد
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 و اسـت  معنـادار ی انسـان  توسـعه  شـاخص  بر خوبی حکمران شاخص 6 از شاخص 3 اثر تنها) 2(
ـ  جـه ینت در. اسـت  ادیز زین رهایمتغي دو به ودی همبستگ و باال اریبس الگو نییتع بیضر ضمنا  نیب

ـ ا انیـ م موجـود ی خطـ  هـم  رفع منظور به. دارد وجودی خط هم خوبی حکمران يها شاخص  نی
 لیـ تحل و هیـ تجز جینتـا  بـه  توجـه  با اما. است شده استفادهی عامل لیتحل روش از ابتدا ها شاخص

 هـا  شـاخص  از کدام چیه) 3( شماره جدول در خوبی حکمران يها شاخصي براي دیتائی عامل
 هـا  شاخص دادن کاهش امکانی عامل لیتحل روش انجام با که این به توجه با. ستندین حذف قابل

 گرفتـه  صـورت ی خطـ  هـم  رفـع ي بـرا ي گرید اقدام نداشت، وجود موجودی خط هم رفعي برا
 میتقسـ  رنـد یگ یمـ  بـر  در را شـاخص  3 کـدام  هر که گروه دو به ها شاخص روش نیا در. است
ـ ا جینتـا . است شده برازش مجزاي الگو دو در شاخص 3 همزمان اثر و اند شده  در هـا  بـرازش  نی

یی کـارا  ،یاسـ یس ثبات يها شاخص دهند یم نشان جینتا. است مشاهده قابل) 5(و)4( يها جدول
 بـر  معنادار کامالًي آمار لحاظ به و مثبتي اثر مقررات و نیقوان تیفیک و قانون تیحاکم دولت،
HDI بـر  فسـاد  کنترل ویی گو خسپا و نظر اظهار حق يها شاخص اثر اما. دارند HDI  اسـاس  بـر 

داشـته   ایشرق آسـ  يکشورها يمعجزه اقتصاد در یمنقش مه دولت واقع در. ستین معنادار جینتا
 یـک کـه در   داننـد  یمـ  يدولـت را عامـل مـوثر    ا،یشده شرق آسـ  یتازه صنعت ياست. کشورها

ناکارآمـد   ياسـتبداد  يهـا  کـه دولـت   یدخالت دارد. در حال یصمشارکت مولد با بخش خصو
 ایشـرق آسـ   يجاها بوده انـد، اکثـر کشـورها    یگرد یا قایدر آفر ياقتصاد یعقب ماندگ مسؤول

ــل تــوجه يرشــد اقتصــاد ــه کــرد يهــا میــرا تحــت رژ یقاب ــانــد هاقتــدارگرا تجرب  ین. ارتبــاط ب
واضـح   کـامالً نقـاط   یگـر د یـا  قـا یآفرکـه در   ياقتصاد یاقتدارگرا و عقب ماندگ يها حکومت

بـه توسـعه    ها آنتعهد محکم  لیدل هب یشترب مسأله نیندارد. ا ياعتبار ییایآس ياست، در کشورها
 ییتوانـا  عالوه هب ،یخصوص يها با بنگاه نهیو روابط نهاد يقو یتیریمد يتوانمند ع،یسر ياقتصاد

ــا آن ــدر عرضــه ز ه ــا ســاخت ری ــاد يه ــه ي،اقتصــاد یحصــح تییرمــد ،یاجتمــاع ياقتص  ارای
معنـادار نبـودن    يبـرا  ییلـ تحل توانـد  یمـ  مسـأله  نیاست. ا یو خدمات بهداشت هیاول يها آموزش

  باشد. یبر شاخص توسعه انسان ییگو پاسخشاخص حق اظهار نظر و 
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باال  یو همبستگ یحیتوض يیرهامتغ انیم یخط با توجه به هم زین يیگراقدام د تیدر نها
مـوزون   نیانگیـ خوب صـورت گرفتـه اسـت و بـا اسـتفاده از م      یمرانحک يها شاخص انیم

)) کـه در  5(يزده شـده (الگـو   نیتخم يگرید ي)، الگوGIخوب ( یحکمران يها شاخص
 جیبرازش شده اسـت. نتـا   ی) بر شاخص توسعه انسانیکل به طورخوب ( یحکمران تأثیرآن 

ـ  دهد یم) نشان 6در جدول شماره( ینتخم ینا  لحـاظ  هثـر مثبـت و بـ   خـوب ا  یکه حکمران
  .دارد HDIمعنادار بر  کامالً يآمار
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