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 چکیده 

 توسعه سیاسي نظام يک واقع در. باشدمي يافتهتوسعه سیاسي نظام مهم هایويژگي از يکي پاسخگويي

 توسعه هایبخش ديگر بین هماهنگي رابطه نوع يک دارای خوب حکمراني الگوی از برخوردار و يافته

 و اختیارات با دولت، دموکراسي از برخوردار کشورهای در. باشدمي انساني و اقتصادی زمینه در ويژهبه

 لذا. نمايدمي فراهم هابخش ديگر یتوسعه برای را زمینه کندمي فراهم اقتصادی حوزه در که هاييآزادی

 دموکراسي بر تأکید با انسانيتوسعه  بر مؤثر عوامل تأثیر بررسي حاضر مقاله فهد موضوع اهمیت به نا به

 جهان سراسر از توسعه حال در منتخب کشور 231 برای يافتهتعمیم گشتاورهای رهیافت از گیریبهره با

،  ترتیب به بررسي مورد هایمتغیر بین در که دهدمي نشان نتايج. باشدمي 1121-2991 دوره طي در

 هامتغیر ساير میان در را تاثیر بیشترين،   دموکراسي و سواد نرخ، داخلي ناخالص تولید، شهرنشیني نرخ

  .باشد مي انساني توسعه بر ها متغیر اين نقش اهمیت نشانگر که دارند انساني توسعه روی بر

 

 توسعه حال در های کشور، يافته تعمیم گشتاورهای، انسانيتوسعه ، پاسخگوييواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 هاآنی واسطهبهو جوامع انساني درصدد دستیابي به رفاه، آسايش و در اختیار داشتن ابزاری بودند که  هاانساناز ديرباز تاکنون 

باه هادف  جويي نمايند. گاهي فقدان بستر الزم يا اشتباه و غفلت، سبب تبديل رفااه و آساايشيپتری را يمتعال اهدافبتوانند 

هماین  اساساًدر زندگي روزمره ظهور عملي يافته است.  جويي اهداف متعالييپي ايجاد فرصت گشته و خوببهشود و گاه نیز مي

کند. اثرات اين فرايناد در طاول دو قارن اخیار يمیری اساسي در تکامل جوامع بشری ايفا تأثفرايند حاصل هدفمندی، نقش و 

 شود. يمبیان  2انسانيتوسعه فرايند و اثراتي که در قالب مفهوم  .تری يافته استيعملتر و يافتهنظامتر، یقعم، ترگستردهابعاد 

هايي که پاياني نادارد و ينهگزيا  هاانتخابشود. يم ترگستردهی انتخاب مردم انساني فرايندی است که با گسترش دامنهتوسعه 

و  باا ساالمت، کساب علام و داناش تاوممی از زنادگي طاوالني مندبهرهود. تواند در طول زمان دستخوش تغییر و تحول شيم

 یاز يک زندگي مناسب و شايسته. موردندسترسي به منابع 

يان اهای ديگری نیز وجود دارد که برای بسایاری از ماردم ارزشامند اسات. ينهگزشود. ينمجا ختم ینهمانساني به توسعه اما 

 نفسعازتی از منادبهرهیاسي، اقتصادی و اجتماعي تا فرصت ساازندگي و باروز خالقیات، ها متفاوت است و از آزادی سينهگز

یری گشاکلگیرد: يکاي يمیر قرار تأثانساني از دو جنبه تحت توسعه رو ينا ازگیرد. يم دربرشخصي و تضمین حقوق انساني را 

مقاصاد  راه درهای اکتساابي یتقابلیری اين کارگبههای انساني نظیر افزايش سطح سالمت، دانش و مهارت و ديگری یتوانمند

انسااني در توساعه سازنده، کسب آسايش و آرامش با فعالیت در امور فرهنگي، اجتمااعي و سیاساي. لاذا باا توجاه باه اهمیات 

ی منتخب کشورهاانساني در توسعه یر دموکراسي بر تأثحاضر بررسي  مقالهی در حال توسعه و مبحث دموکراسي هدف کشورها

 باشد. يمدر حال توسعه از سراسر جهان 

مباحث توسعه و دموکراساي از جملاه موضاوعاتي هساتند کاه در هناد دهاه اخیار بساایار مااورد توجااه و مطالعاه 

ماي شاود. انديشمندان سیاسي و اقتصادی بودهاند. دموکراسي واژهای اسات کاه بارای آن تعااريف و معادلهای فراواني يافات 

مي باشد. دموکراسي، مشارکت مردم در مسائلي است که زندگي آنها را تحت تااثیر  "قدرت مردم "به معني دموکراسي در لغت 

 مادنظر اينجاا در آنچاه که است سیاسي و اقتصادی قرار مي دهد. البته اين واژه دارای کاربرد در زمینه های مختلف اجتماعي،

 .میباشد آن سیاسي جنبه همان است

 توساعه. ماي باشاد ... ، انساااني توسااعه و درآماد توزياع اقتصاادی، رشاد ی گونااگوني از لاهجم اجازا دارای توسعه

ايان متغیر کیفیت زنادگي انساان هاا را نشاان  واقاع در دارد، اشااره محروم شهروندان بويژه جامعه کل رفاه افزايش به انساني

 میدهد. 

الحق، اولین شاخص توسعه انساني منتشر گرديد که مرکب  توسط محبوب 23991اولین گزارش توسعه انساني در سال 

از سه بعد اساسي بوده وطبق اعالم برنامه توسعه سازمان ملل اين ابعاد شامل : سرانه تولید ناخالص داخلي، امیاد باه زنادگي و 

دموکراساي و توساعه در اين مطالعه تالش بر اين است که باه بررساي ارتباای میاان دو متغیار سطح باسوادی افراد مي باشد. 

انسااني با استفاده از روش دادههای تابلويي پرداخته شود. بحث مورد نظر پاسخ به اين پرسش است که آياا وجاود دموکراساي 

ا نه ؟ در شماری از مقاالت و کتب منتشر شده در اين  حاوزه وجاود رابطاه در يک کشور میتواند به توسعه انساني منجر شود ي

 بیشاتر رفااه از ملتاي هاه از سوی توسعه به طرف دموکراسي اثبات شده است باه طاوری معتقدناد  هارمثبت و معني داری 

 متغیار دو ايان میاان مثبت رابطه وجود مخالفان دارد. برخي دموکراساي حفظ برای بیشتری امکانات و فرصتها باشد برخوردار
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باشااد.  ماي بیشاتر سرمايه گذاری انجام برای اقتصادی مازاد نیازمند رشدی خود. است رشد ماالك توسعه کاه معتقدناد نیاز

و اين رشد وقتي محقق مي شود که به جای حضور مردم در امور سیاسي يک حکومت سیاسي با ثبات، مانظم و مقتادر وجاود 

برای کشاور  حاظر بررسي تاثیر دموکراسي و متغیر های نهادی از جمله فساد بر روی توسعه انساني مقالهداشته باشد. لذا هدف 

 های در حال توسعه از مي باشد.

 یهاهادف از يکاي دوم، همواره جهاني جنگ از بعد یدوره در جهانيمسئله  يکعنوان به توسعه انديشه ظهور زمان از

 کاه فار یشپ ايانبر اساس  اولیه یهاگام در. است اجتماعي رفاه افزايش و زندگي بهتر استانداردهای به دستیابي توسعه امر

 داده اقتصاادی رشاد باه اصاالت و شاود، اولويات گرفته نظر در اقتصادی رشد به نسبتمتأخر  امریعنوان به بايستيم توسعه

 یاهتک و صنعتي بخش در گذاریيهسرما ، افزايشاندازپس انباشت طريق از اقتصادی رشد بر تمرکز که بود اين بر فر  و شديم

 یهادهاه تجرباه اما بود. خواهد رفاه و زندگي سطح افزايش نتیجه در و درآمدها سطح افزايشمنشأ  پیشرفته هایتکنولوژی بر

 زنادگي ساطح اماا انادرسایده اقتصاادی نظار ماورد رشد به کشورها از بسیاری تعداد اينکهرغم علي داد نشان 2911 و 2991

 انسااني و اجتمااعي یهاجنباه باه توجه 2991 یدهه از بنابراين. مانده است باقي تغییر بدون هاینهزم اکثر در مردم یهاتوده

 در را گزارشاي و کارد ارائاه 2991 ساال در انساني راتوسعه  ملل، شاخص سازمانتوسعه  و برنامه سازمان. يافت اهمیت توسعه

 ثروتمذکور،  گزارش در مردم. گرفت قرار مدنظر جهان سطح در انسانيتوسعه  به توجه اهمیت آن در که کرد منتشر سال اين

 ملاي ناخاالص تولید و ملي درآمد قالب در آماری یهاشاخص به صرف توجه که است شده یدتأک و شده فر  جامعه هر واقعي

ها انساانهاارهوب،  ايان در. گیارد قرار ابهام مورد است «انسان برای بودن مفید»که  توسعه نخست هدف تا است شده موجب

ارزشاي،  ابعااد در هاگذاریيهسارما و اسات توسعه هدف او یمندبهره و انسان رند، بلکهگیينم قرار مدنظر توسعه ابزارعنوان به

. در ساازديم فاراهم انساان در راهاا مهارت و هااييتواناها، یتخالق ايجاد هایینهزم که گیرديم انجام جسمي و روحي، فکری

 زنادگي از از برخاورداری اسات عباارت که است ودهبتوجه  مورد انسانيتوسعه  برای اساسي ظرفیت توسعه، سه سطوح یکلیه

 اسات و الزم زنادگي مناساب ساطح آوردن پديد برای که منابعي به نیل دانش، توانايي به تندرستي، دستیابي با همراه طوالني

سااني، ان توساعه گازارش) بود خواهد یافتنيندست زندگي هاییتموفق از بماند بسیاری حصول غیرقابل امکان سه اين هنانچه

ها انساان انتخااب حادود. شاد ذکار کاه اسات مواردی از فراتر انسانيتوسعه  قلمرو که است اين واقعیت(. 1119-399:1113

 ، ايجاادهاانساان انساان، بااور هااییتقابل باه توجه. کنديم پیدا بسط زندگي مختلف یهاحوزه به و يابديم گسترشروز روزبه

، هاانساان جامعه، حقوق به تعلق ، توانمندسازی، احساسنفسعزتی، وربهرهبودن،  خالق برای اقتصادی و اجتماعي یهافرصت

 بشر انتخاب انساني ضرورتتوسعه  در که است ييهاحوزه ينترازجمله مهمو غیره،  سیاسي فرهنگي، مشارکت مناسبات پويايي

 )1121انساني، توسعه  گزارش سايت) کنديم تبیین را

 آشانا انتخابات و احزاب تشکیل ازجمله خود سیاسي یاولیه نیازهای باها آن جامعه يک افراد بین در آموزش افزايش با

 باا پاس. گاردديم دموکراسي آمدن وجود به نتیجه در و سیاسي فضای شدن باز سمت به جامعه حرکت باعث نتیجه در و شده

 .  )231همان، ص)کند يم پیدا افزايش نیز سیاسي آزادی و انساني، دموکراسي توسعه افزايش

 تلقاي جوامع سیاسي یتوسعه بر اثرگذار مباحث ترينيکانون از يکي و پايدار یتوسعه از انساني نمادیتوسعه  طرفي از

 زيارا شاود،يم یادتأک انساني یتوسعه برای سیاست اهمیت بر نیز ملل سازمان انساني یتوسعه گزارش در کهیطور. بهشوديم

 شاانيزندگ کاه تصمیماتي در و دهند ارائه را کنند، عقايدشان تعیین را سرنوشت خود که دارند تمايل دنیا اینق تمام در مردم

 یهافرصات کاه هاييیاساتس بار یادتأک جهت مردم یتوانمندساز با توانديم انساني ی. توسعهکنند مشارکت دهديم شکل را
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 یتوساعه نتاايج اساسيطور به یدارحکومت کیفیت. دهد توسعه را دموکراتیک دهند، حکومتيم بسط را اقتصادی و اجتماعي

 (.  11ص: 1119شارما، ) شوديم تلقي پايدار انساني

 و رويکرد به نیاز گذشته یدهه دو در اجتماعي انساني وتوسعه  بر یدتأک و توسعه الگوی در پارادايمي تغییر به توجه با

 ينترمقبول و انساني، جديدترين یتوسعه رويکرد. است شده احساس ازپیشیشبتوسعه  وضعیت تحلیل در تازه نظری الگوی

 یتوسعه سیاسي رايج، بعد رويکرد در. است شده برگزيده الملليینب مجامع سوی از و باشديم توسعه مباحث در رويکرد

 در حداکثری نقش دولت ذشتهگ در. باشديم توجه مورد دموکراسي برقراری حد در و اجتماعي یزاقابلیت فضای در انساني

 که است تعاملي الگوی بر مبتنيها حوزه ساير با دولت روابط امروزه اما است، داشته خدمات و کاال تولید و توسعه برای تالش

 و پايدارتوسعه  محوريت با توسعه الگوی به دستیابي برای زيادی یهاتالش خاطر همین به. سازديم میسر را توسعه امکان

 . است گرفته انساني صورتتوسعه 

پرداختاه  انسااني یسارمايه در گذاریيهسرما بررسي به انساني یسرمايه موضوع اهمیت دلیل به ابتدا در مقاله اين در 

 اقتصاادیتوساعه  و رشاد ینمودها از انساني کهتوسعه  و سیاسي فضای بهبود بین ارتبای به بعدی مراحل در سپس و شودمي

 .  پردازيميم پانل یهاداده روش از یریگبهره با باشديم

   نظریمبانی 

فقار،  کاه اسات اين رهگاذر از و است يافتگيتوسعه مترقي اهداف برای انساني و مادی نیروهای بسیج ینتیجه توسعه،

 در کاه اسات نهفتاه نکاتي يافتگيتوسعه مفهوم در. دهنديمقدرت  و رفاه، آزادی به را خود جای اختناق و سوادی، وابستگييب

عناوان باه اقتصاادی رشاد 2991یدهه از قبل تا. ندارد کند، وجوديم تأکید سرانه درآمد بر رشد تنها که اقتصادی رشد ادبیات

 مردم وضع سرانه درآمد رفتن باال که با بود اين بر فر  و شدمي گرفته نظر در کشورها اقتصادیتوسعه  و رشد شاخص بهترين

 یتاوده رفااه بهباود با لزوماً اقتصادی رشد که دهدمي نشان کشورها بسیاری از یتجربه اما. يافت واهدخ بهبود جوانب تمام در

 ايان. خواهاد باود يرپاذامکان توسعه محیط به جانبه همه ديد يک با تنها توسعه مسیر در موفقیت است، لذا نبوده همراه مردم

 که داندمي نهادی شرايط تابع را مختلف در جوامع توسعه که صورتيبهاست،  داده تشخیص يدرستبه نهادگرا اقتصاد را ضرورت

 ي. ناکاافکنادماي پیدا بیشتری اهمیت توسعه برای الزم نهادهای تأمین درها دولت منظر نقش اين از. دارد وجود جوامع آن در

 باه را خاود توجاه تصااددانانبرخاي اق تاا شاد شاهروندان، موجاب رفااه تعیاین در اقتصاادی رشد و سرانه درآمد معیار بودن

 واقاع در. باشاد نیاز انسااني و اجتمااعي متغیرهاای اقتصاادی، دربرگیرناده متغیرهای بر عالوه که سازند معطوف ييهاشاخص

 وافار ايان اهمیات. اسات توساعه ابزار هم و توسعه هدف هم انسانهراکه  باشند،يم آن جامعه، افراد هرتوسعه  عامل ينترمهم

 بار تأثیرگاذار عوامل و باشند انساني داشتهتوسعه امر  به خاصي توجه الملليینب یهاسازمان و جهان کشورهای تا گرديد سبب

 سارانه درآماد به رسیدن بر عالوه جوامع پیشرفت الزمه که است اساسي ايده اين انساني مبتني برتوسعه . کنند شناسايي را آن

 ابزارهاای از يکاي تواناديماقتصاادی  رشاد رويکارد اين اساس بر. است نسانيا هاییتظرف و استعدادها بسط و باالتر، پرورش

 زنادگي باه رسایدن برای ديگر ابزار. شود گرفته نظر در عنوان هدفبه لزوماً تواندنمي ولي شود قلمداد بهتر زندگي به دستیابي

 همچناین شااخص. شاوديم حاصال شآموز طريق از که است ذهني هاییتظرف بسط و نیازهای روحي ساختن برآورده بهتر،

 HDI. اساتشاده  گرفتاه نظار در ايان شااخص از ديگر ایپايه عنوانبه بهداشت یریگاندازه برای تولد بدو در زندگي به امید

 باا تاومم طاوالني دانش، زندگي شامل که انساني استتوسعه  اساسي بعد در سه کشور هر دستیابي متوسط یریگاندازه درصدد

 (. 2391باشد )سامتي و همکاران مي زندگي شايسته ستانداردو ا سالمتي

 دارد وجود انسانيتوسعه و  اقتصادی رشد بین قوی بسیار یا. رابطهاست افراد یهاانتخاب بسط فرايند انسانيتوسعه 
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(Suri et al. 2011 .)طرف از و کنديم همفرا را انساني پايدارتوسعه  در بهبود جهت الزم در منابع اقتصادی رشد طرفيک از 

 و رشد اقتصادی بین یبنابراين، رابطه. است اقتصادی رشد در مهمي عامل آن در بهبود انساني وتوسعه در  ديگر، افزايش

توسعه  به اقتصادی رشد از جريان، جريان دو توانيمانساني توسعه  و اقتصادی رشد بین. است طرفه دو یارابطهانساني، توسعه 

 باز شناخت.  هم از را اقتصادی رشد به انسانيتوسعه  از نجريا و انساني

 شاخص توسعه انساني

خوش تحول و تکامل یری نیز دستگاندازهی هاشاخصدر امتداد دگرگوني و تفاوت در مفاهیم توسعه، نماگرها و 

ويکرد کمي دارند و در همین یری توسعه، رگاندازهی هاشاخصعمده  2911الي  2991های قبل از اند. هنانچه تا سالگرديده

ای میان دو مفهوم رشد و توسعه در گردد و تفاوت فاحش و ويژهيمها توسعه بیشتر يک تحول و تغییر کمي ارزيابي سال

،  1(GNPها تولید ناخالص ملي )یری میزان توسعه در اين سالگاندازهی هاشاخصين ترمهمادبیات اقتصادی مطرح نیست. 

هستند.  1(NIو درآمد ملي ) 9(NNP، تولید ناخالص ملي ) 4(NDP، تولید خالص داخلي ) 3(GDPخلي )تولید ناخالص دا

مضاعف، مشخص  احتساببا وجود انتقادات و ايرادات متعددی مانند عدم توجه به هگونگي توزيع درآمد و شکاف طبقاتي، 

های مولد، مسائل و مشکالت حسابداری ملي و یتفعالدر تولید، تولید ناشي از فروش ثروت يا  کاررفتهبهنبودن نوع تخصص 

افزايش توانايي در  منظوربه هاآنمورد استفاده هستند. البته تعديالت و تغییراتي در  هاشاخصگونه يناغیره، همچنان 

ی هاشاخصی اسمي به هاشاخصسرانه و تبديل  صورتبهاز حالت ملي  هاشاخصيجاد شده است، مانند تبديل ایری گاندازه

ی قبلي هاشاخصتوان از شاخصي مانند تولید سرانه واقعي نام برد که تا حدودی دارای بعضي از ايرادات يمواقعي. در نهايت 

 نیست. 

نیز مورد استفاده قرار گرفت که  9(P. Q. K. I)در ادامه شاخص ديگری به نام شاخص کیفیت فیزيکي زندگي 

اين شاخص محقق با اجزاء محدودی در حد سه عنصر روبرو است. عناصر اصلي اين  مطرح گرديد. در 3ی موريسیلهوسبه

ی است. در شاخص ترکیبي موريس برای هر سه عنصر ضريب و وزن باسوادیر نوزادان و نرخ وممرگشاخص امید به زندگي، 

 برابر در نظر گرفته شده است. 

به منظور  9(UNDPشرفت و توسعه ملل متحد )انساني توسط برنامه پیتوسعه نخستین گزارش  2991در سال 

ی در حال توسعه و برای کشورهایری توسعه ارائه گرديد. اين گزارش اصوالً برای شفاف نمودن نقای قوت و ضعف گاندازه

است 21 (HDIانساني )توسعه شده در اين گزارش، شاخص ي معرفو محققان بود. شاخص  مرداندولتريزان، استفاده برنامه

باشد. اين يم کشورهایری وضعیت اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي، گاندازهی ترکیبي برای هاشاخصوش جديدی بر اساس که ر

انساني توسعه های امید به زندگي، میزان تحصیالت و سطح درآمد به صورت يک شاخص مرکب نماگرشاخص از طريق تلفیق 

ان تا به حال تغییرات و تحوالت مورد توجهي در نماگرهای شاخص به بعد مورد استفاده قرار گرفت. از آن زم 2991از سال 

HDI  را از ابعاد اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي مشخص  کشورهاتر بتواند وضعیت واقعي یقدقايجاد شده است تا هر هه بهتر و
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 سازد. 

 انساني در سطح مليتوسعه ی شاخص روش محاسبه

انساني: توسعه ه برای سازمان ملل متحد تحت عنوان شاخص ( در گزارش خود ک23، ص2993) 22آناند و سن

 را به شرح زير ارائه نمودند:  HDIاند، روش محاسبه شاخص کردهیهتهیری گاندازهمتدولوژی و 

سب ( و درآمد سرانه بر ح( آموزش )انساني میانگین سه شاخص امید به زندگي )توسعه در اين گزارش شاخص 

گردند. به همین دلیل برای بي وزن يم، اين سه شاخص بدون وزن هاآن یانگینم(  است. با توجه به برابری قدرت خريد )

 شود. يم( استفاده 1ی )از رابطه هاشاخصکردن 

   ( 2رابطه )

 دستبه( 1-1ی )انساني از رابطهه توسعبا استفاده از میانگین ساده )حساب( شاخص  هاشاخصوزن کردن يببعد از 

 آيد: مي

 ( 1رابطه )
 

ین و بوزن شده )يبی هاشاخص، میانگین jانساني برای کشور يا منطقه توسعه دهد که شاخص ( نشان مي1رابطه )

 باشد. يمصفر و يک( آموزش، تولید سرانه و بهداشت 

 مفهوم دموکراسي

به  Keratinبه معني مردم و  Demosاست که خود ترکیبي از  Demokratiaدموکراسي برگرفته از واژه يوناني 

یله مردم يا حکومت مردم بر مردم که مبتني بر انتخاب اکثريت وسبهمفهوم حکومت کردن است و دموکراسي يعني حکومت 

بسیار است نه در شود زيرا که اداره آن در دست يمگفت: حکومت ما دموکراسي نامیده يماست. پريکلس حاکم معروف آتني 

 (. 2393کف اندك )کوهن، 

کرد و در عصر اخیر نیز جمله مشهور آبرهام يميید تأارسطو نیز پس تبیین هندين نوع دموکراسي همین مفهوم را 

یله مردم و برای مردم تعريف کرده است. گفته شده است واژه دموکراسي در قرون وسبهلینکن دموکراسي را حکمت مردم، 

است و پس از آن در بريتانیا از آن  کاررفتهبهمیالدی  2142مستعمره آمريکايي ردايلند در سال  نامهاساسن بار در اخیر نخستی

 (. 2399ياد شده است )قادری، 

دهد دموکراسي تاريخي يمسند پیوست شده است که نشان  29دموکراسي  المعارفدائرهالبته در کتاب هند جلدی 

یرانتخابي غخاستگاه ثابت، دموکراسي که متعار  با قدرت متمرکز  رغمعلي، در طول تاريخ، گرههاسال دارد.  1911بیش از 

 (. 2333ای برای حاکمیت آزاد مردم بر مردم تغییر و تحول بسیار داشته است )پريس، يدهپد عنوانبهبوده است، 

يک مجموعه اثر  عنوانبهاجتماعي هايي که بر یمتصمکننده اين آرمان است که یانبخود  مفهومدموکراسي در 

گیری یمتصمگذارند بايد با نظر تمامي افراد آن اجتماع گرفته شوند و همچنین تمامي اعضا بايد از حق برابر برای شرکت در يم

گیری جمعي و داشتن حق یمتصميگر، وجود دموکراسي مستلزم دو اصل کلي نظارت همگاني بر دعبارتبهبرخوردار باشند. 

 (. 2334باشد )بیتهام و بويل، يمبر در اعمال اين نظارت برا
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شود، با توجه به اصل نمايندگي، روش يمجهت اعمال اين نظارت همگاني از طريق انتخابات نماينده گفته  البته

رباره امور گیری دیمتصمهای سیاسي که با مشارکت مردم برای یمتصمشده برای اتخاذ  ينهنهاددموکراتیک عبارت است از نظم 

( و در اين رابطه گوهر 2334يابد )شفیعي فر، يمخود و جامعه از طريق انتخاب افراد با صالحیت به نمايندگي از خود، تحقق 

دموکراسي همان مشارکت اعضای اجتماع در حکومت است و در دموکراسي فرمانروايان در خدمت جامعه و در پي گسترش 

ی مردم است و شری اصلي با همهي هستند. از همین لحاظ هدف دموکراسي برخورد يکسان رفاه و برابری در امکانات اجتماع

است  کنندگانشرکتی دموکراسي، تساوی نسبي تمامي يگر الزمهدعبارتبهی افراد است. تحقق دموکراسي رعايت برابری همه

همین رو، معنای ديگر دموکراسي در زبان  (. از1119که شری اصلي آن وجود حداقل تمايز اقتصادی و اجتماعي است )هلد، 

پروکسي  عنوانبهباشد. الزم به ذکر است که در اين پژوهش از شاخص پاسخگويي حکمراني خوب يمعام امروز، آزادی سیاسي 

 است.  شدهه استفادشاخص دموکراسي 

 انسانیتوسعه اثر آزادی سیاسی بر  -

در نظر  برخوردار هستندهای سیاسي و مدني که مردم از آن یزادآفرايند بسط  صورتبهتوان يمانساني را توسعه 

توان در  فقر و ظلم، يمها است. موارد فقدان آزادی را یآزاد موارد فقدانانساني مستلزم حذف منابع اصلي توسعه گرفت. 

ومي و عدم مدارا و اجتماعي، غفلت از تسهیالت عم مندنظامی ناهیز اقتصادی و محرومیت اقتصادی و محرومیت هافرصت

 و غیره جستجو کرد.  سرکوبگری هاحکومتافرای 

های محدودتر توسعه همچون يدگاهدمعیار شناخت توسعه در تعار  با  عنوانبههای اساسي و فردی یآزادید بر تأک

 د. گیريمی شخصي يا با صنعتي کردن قرار مدهاآدرشناسايي توسعه با رشد تولید ناخالص ملي يا با افزايش 

 آزادی سیاسي به دو دلیل از اهمیت اساسي برای توسعه برخوردار است: 

هست يا خیر، صورت  افتهيتوسعهی مردم هایآزادبرحسب اينکه آيا  اًساسادلیل ارزيابي: ارزيابي توسعه بايد  -2

 پذيرد. 

 مردم است.  آزادمنوی به عاملیت  کامالً دلیل کارآمد بودن: دستاورد توسعه  -1

توسعه است، بلکه همچنین  بخشقوامخود عنصر  آزادعاملیت  تنهانهکند. يمموتور توسعه ظهور  مثابهبهاد و پايدار، عاملیت آز

 (. 1114کند )سن، يمهای آزاد کمک یتعاملبه تقويت انواع ديگر 

( مردم بدون 1111ي )انسانتوسعه انساني است. بر اساس گزارش توسعه آزادی سیاسي و مشارکت از نزديک دارای رابطه با 

ی هاانتخابای را شکل دهند و آن را بیان کنند، دارای يدهاشوند و بتوانند  هاگروهآزادی سیاسي قبل از اينکه قادر باشند عضو 

و قوانیني  نهادهای مشارکت بیشتری در حقوق بشر حمايت کرده و اجازه ازی دموکراتیک هادولتباشند. يمکمتری در زندگي 

 دهد. يمانساني را تحت تأثیر قرار توسعه دهند. در نتیجه، آزادی سیاسي يمگذارند را يمیر تأثندگي مردم که بر ز

 تعاريف در که کنديارائه م را از توسعه ترییعوس ها، ديدگاهیتقابل از محرومیتصورت به فقر و یافتگينتوسعه جديد تعريف

 عواملازجمله  سیاسي هاییآزاد و مدني دموکراسي، حقوق. گرفتينم قرار الزم توجه درآمدی، مورد فقر قبلي يعني

 حق 21خانه آزادی یمؤسسه بندییمتقس اساس بر. دهنديم شکل را دولت از مردم یهاخواسته که بخش هستنديآگاه

 بدون مردم. تاس سیاسي حقوق و مدني هاییآزادمختلف  یهاجنبه ، بیانگرمرداندولت پاسخگويي و شهروندان اظهارنظر

بشر  حقوق از دموکراتیک یهادولت اما. کنند بیان را آن و دهند شکل را ایيدهاشوند،  هاگروه عضو توانندينم سیاسي آزادی
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 امکانات قبیل از رفاهي امکانات ترمناسب توزيع برای قوانیني اجرای و نهادها در بیشتری مشارکت اجازه و کرده حمايت

 بر توسعه توانديم روش ههار بهمردان دولت پاسخگويي و اظهارنظر برای شهروندان آزادی. دهنديم را بهداشتي و آموزشي

 :شود واقع مؤثر اقتصادی

 و متعدد، مستقل یهارسانه وجود و انديشه و بیان، قلم آزادی از اعم سیاسي هاییآزاد دولت: وجود عملکرد بهبود -2

 هنین در. دارند ایعمده توسعه نقش مسیر هموارسازی در تلويزيون و روزنامه، مجله، کتاب، راديو از آزاد اعم

 شونديم عملکرد کاراتر به ناهارها دولت و شوديم واقعنقد  مورد حاکمان عملکرد و روديم باال مردم آگاهي شرايطي

 (2331، )سعیدی،  شونديم حذف مردم آرای توسط ی قدرتهرخه ازصورت  ينا غیر در و

 امنیت و احساس مردم یباشند، همه برخوردار سیاسي هاییآزاد از جامعه افراد که شرايطي سیاسي: در ثبات ايجاد -1

 را جامعه اقشار تمامي يابد ويم ارتقاء کیفیت و کمیت نظر رقابت، از سايه درها رسانه خدمات و کننديم آزادی

 نیازی و کنند مطرح جامعه در را حقايق تواننديمدنشان بو آزاد و مستقل دلیل بهها رسانه بنابراين. دهنديم پوشش

 یهارسانه توسط جامعه کردن ثباتيب یزمینه و شودينم احساس حقايق جامعه کشف برای خارجي هایرسانه به

 (. 29رود )همان، صيمبین  از خارجي

 یبر نحوه توانديمکارگری،  یهاکلتش و هايهاتحاد سوی از قوی و گسترده اعتراضات فیزيکي: انجام سرمايه انباشت -3

شرايط،  ساير ثبات فر  با که کنديماستدالل  هنین رودريک. بگذارد تأثیر سرمايه و کار نیروی میان درآمد توزيع

 بازگشت نرخ طريق اين از و برده باال را دستمزدها ی کارگری، سطحهاتشکل و هايهاتحاد یگسترده اعتراضات

. دارد پي را در خصوصي بخش گذارانيهسرما برای گذاریيهسرما انگیزه کاهش خود اين که هدديمکاهش  را سرمايه

 شهروندان آزادی آن بر عالوه است، بلکه ناهیز بسیار اثر اينتنها نه که است معتقد 23کالگو ادعا اينبرخالف  اما

 با ينبنابرا و داده افزايش را قراردادها اجرای ضمانت و مالکیت دولتمردان، امنیت حقوق پاسخگويي و اظهار نظر برای

 (ص2991همکاران، و 24يابد )کالگويم افزايش سرمايه بازگشت نااطمیناني، نرخ و ريسک کاهش

برخوردار  بیشتری مدني هاییآزاد از شهروندان که يدر جوامع است معتقد 29ی انساني: انجرمنسرمايه انباشت -4

 انتخاب هايي رایاستها سآن هستند، هراکه پاسخگوتر مردم یاولیه ینیازها تأمین به نسبتها حکومتهستند، 

 در تولید باالتر سطوح با سويک انسان از یسرمايه ارتقاء. دهديم افزايش را ی انسانيسرمايه انباشت که کرد خواهند

ها حکومت شدن خگوترپاس موجب خود اين دهد، کهيم را افزايش دموکراسي برای تقاضا ديگر سوی از و است ارتبای

 شود. يم

 انسانی فساد و توسعه -

: باشديم کارايي يا اقتصادیتوسعه بر  فساد اثرات مورد در متعار  و رقیب نظريه دو فساد، شاهد یزمینه در علمي ادبیات

 عملکرد به که انندديم نیروييمثابه به را فساد که هستند هايييهنظراول  گروه. فساد کارآمدی نظريه و ناکارآمدی نظريه

 اين از به برخي ادامه در. آورديم فراهم را اقتصادیتوسعه  کاهش موجبات رهگذر اين از و رسانديمآسیب  بازارها مناسب

 . شوديم پرداخته هايدگاهد

 امعهج شود، افراد شايع در جامعه فساد که شرايطي در. گردديم جامعه استعدادهای غیربهینه تخصیص باعث فساد وجود

                                                           
13 Clague  
14 Clague (1996) 
15 Engerman (1999) 
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 با توافق و رشوه پرداخت رهگذر از کننديم خود سعي نوآوری و از خالقیت استفاده یجابااستعداد به انساني نیروهایخصوصاً 

 ظرفیت توانستنديم بالقوه طوربه افراد اينآنکه . حالنمايند دولتي مجوز يا قانوني رانت يک کسب به مقامات دولتي اقدام

 ( 2992شلیفرو ويشني، ، )مورفي دهند ارتقاء فني ایهیشرفتپ لحاظ از را جامعه

 ياد 21ی دومبهینه حلراهعنوان به آن از که گاهي جامعه افراد ينترباهوش توسط رانت جويانه هاییتفعال انجام بنابراين

 اقتصادی رشد به نيانسا هایيهسرما غیربهینه تخصیص اين با و نموده خود محروم واقعي هاییلپتانس از را شود، جامعهيم

 . (2993، 29)تانزی رسانديمزيان 

 بازار به ورود برای مانعیعنوان به فساد 

 هرهه که داننديها مآن بنابراين. کسب کنند خصوصي منافع اییقهسل و مخفیانهطور به دهديم اجازه رسمي مقامات به فساد

 به اقدامتنها نه دولتي کارگزاران ترتیب بدين. دارند رشوه بکس برای نمايند، فرصت بیشتری تحمیل بیشتری يریناپذانعطاف

 ینخواهند کرد. در هنايجاد  بازارها در نیز بیشتری نواقص کرد، بلکه نخواهند بازار نواقص رفع يعني انتظار نقش مورد ايفای

 گیرنديم تصمیم نند، اغلبک پرداخت رشوه خود شروع عملیات و ثبت برای مجبور هستند که بالقوه جديد یهابنگاه محیطي

 (. 1119، 23)آکای يافت خواهد کاهش نتیجه رقابت در نشوند که بازار وارد

ی که همبستگي منفي باال اگونهبهباشد يمانساني جوامع توسعه  راه سر بر یاعمده فساد اداری در جوامع در حال توسعه، مانع

ون دموکراسي، تولید ناخالص داخلي سطح سواد و بهداشت جامعه، انساني همچتوسعه یرهای مهم متغمیان فساد اداری با 

يددهنده نوی بازار مدار، هاارزشی معاصر بخش دولتي به رويکردها و اهباشد. از سوی ديگرگرايشيممويدی بر اين استدالل 

 باشد. يمی فساد در اين بخش ینهدرزمهالش مهمي 

به مباني  با توجهبا رويکردی استراتژيک و نه انفعالي به اين هالش پاسخ دهند. يران بخش دولتي و مدگذاران یاستسبنابراين 

گرايي يدهو فايي گراعمليي، گرالذتی مانند هامکتبی انتخاب عمومي که بر ارزشي رويکردهای بازار مدار، همچون نظريه

ی امجموعهیری از گبهرهار مبارزه با اين معضل، ين راهکترمهمیه دارند، لذا عالوه بر توجه به اصطالحات سازماني و نهادی تک

ی احرفهباشد که امروزه تحت عنوان هارهوب منشور )کد(های اخالقي و قوانین رفتار يمی اخالقي هااز ارزشیل و اصعمیق 

ه، مانند در بستر يک نظام ارزشي و اعتقادی يکپاره منشورهايژه اگر اين وبهنهاده است.  هاسازمانمشاغل يا به درون 

و  برگرفته را دري و شخصی مصالح عمومي و حکومتي، سازماني، ی اسالمي تدوين گردند همچون هتری فراگیر همههاارزش

گونه ناسازگاری و تعارضي در منشور اخالقیات یچو هنمايد يم برقرارنوعي وحدت، انسجام و هماهنگي میان اين عوامل 

 (. 2331و همکاران،  ثاني کند )علیزادهينمسازماني بروز 

 یاندازه و یر، بارداریوممرگ و درآمد، بهداشت و اشتغال هون یرهاييمتغ به را انساني ابعاد ساير و آموزش در گذاریيهسرما

 ترديديبعوامل،  یهمه گرفتن نظر در با. دهديم ارتبای غیره و غذايي دختران، رژيم تحصیل در خانواده، تبعیض

 . استدرآمد کم افراد بهداشت ودرآمد  سطح بردن باال برایها روش ينمؤثرتر از يکي ی انسانيرمايهس در گذاریيهسرما

 و تولیداتتوسعه کارا،  پیچیده، تولید آالتینماش یریکارگبه برای مهم هستند، اما فیزيکي هایيهسرما ساير و آالتینماش

 بیستم قرن. است الزامي خالق مديران و ماهر کار نیروی کشورها وجود ايرس هایینوآور از یبرداربهره ایبر وجديد  فرايندهای

 توسعه در آن توانايي کشور، میزان يک زندگي سطح در اصلي که عامل مفهوم اين به نامید ی انسانيسرمايه یتوان عرصهمي را

                                                           
16 Second-Best Solution 
17 Tanzi 
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 (. 2331بکر، گری ) دانست خود ملت عادات و بهداشت و ، دانش، سالمتهامهارت از یبرداربهره و

 روش تحقیق 

بر  ICRGی هااقتصاد سیاسي از منظر شاخص یراولین بار است که تأث ،اين تحقیق با رويکرد جديد نسبت به مطالعات داخلي

شود. برای يمی جداگانه بررسي هامدلانساني برای کشورهای منتخب در حال توسعه از سراسر جهان در توسعه روی شاخص 

 Eveiwsو  Stataی افزارهانرمو با استفاده از  29(GMMيافته )یمتعمروش گشتاورهای  بر اساسجي ما استحکام نتايج خرو

انساني در جهت پیشبرد اهداف توسعه هايي را در راستای یاستس آمدهدستبهنتايج  بر اساسکنیم و يماقدام به تخمین مدل 

( و 1123( و گملت)1122( و برومن)1121وخرجي و همکاران)کنیم. اين مدل ترکیبي از مطالعات ميمی پیشنهاد اتوسعه

 باشد. يم( 2391( و سامتي و همکاران)1111پنیدا و رودريگرز)

 
( 2مدل رياضي )  

 یری متغیرها:گاندازهمتغیرهای مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح هگونگي بررسي و 

  انساني برای کشور توسعه : شاخصi در زمانt  

  شاخص فساد(برای کشور( :i  در زمانt (ی هاشاخصICRG) 

  گردديمپروکسي شاخص دموکراسي استفاده  عنوانبهی حکمراني خوب که هاشاخص: شاخص پاسخگويي از . 

  تولید ناخالص داخلي واقعي سرانه برای کشور :i  در زمانt  

  نرخ شهرنشیني برای کشور :i  در زمانt 

  شاخص نرخ سواد برای :i  در زمانt 

 یآورجمع الملليینب رسمي منابع طريق از تحقیق اين یهاداده و است یاکتابخانه شکل به حاضر تحقیق در مطالعه روش

صورت  که در حجم وسیعي باشديمال توسعه از سراسر جهان ، کشور های در حمقالهجامعه آماری در اين  . است شده

مرکز صلح سیستماتیک، و ، WDI، يبانک جهان المللي ازجملهینمربوی به آن از طريق منابع رسمي ب یهاو داده پذيرديم

سراسر جهان  کشور در حال توسعه از 231. نمونه آماری تحقیق حاضر شده است یجمع آورنتايج مطالعات الپرتا و همکاران 

 مي باشد.  1121تا  2991که  بر اساس وفور داده ها انتخاب شده اند. دوره زماني تحقیق بین سال های 

 

  یافته ها

 مدل برآورد نتایج -

 تاابلويي هاایداده و خطاي الگاوی از، توساعه حاال در کشورهای در انسانيتوسعه  بر مؤثر عوامل بررسي برای پژوهش اين در

 پاياايي آزمون نتايج که داد قرار آزمون مورد پايايي نظر از را متغیرها بايد ابتدا نظر مورد الگوی برآورد از پیش .شودمي استفاده

 نظار مورد زماني سری بودن انبشته هم نشانگر KAO رهیافت با انباشتگي هم آزمون و   فولر ديکي و   هو لین لوين روش به

 مطلوب نشانگر نتايج و گرفت قرار بررسي مورد همبستگي ماتريس طريق از قلمست های متغیر بین  خطي هم سپس. باشد مي

                                                           
19 Generalized method of moments 
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 رهیافات اسااس بار ضارايب بارآورد به اقدام( 2) رياضي مدل اساس بر نهايت در.  بود مستقل های متغیر بین خطي هم بودن

 .   است شده داده نشان ذيل جدول اساس بر نتايج. است شده يافته تعمیم های گشتاور

 ( : نتايج آزمون گشتاور های تعمیم يافته2)جدول  

 

 HDI متغیر وابسته

 ضرايب احتمال متغیرهای مستقل

HDI (-1) .7588374 0.000  ** 

va .0130417 0.000  ** 

cpi -.0005131 0.000  ** 

RGDP .0747497 0.000  ** 

exp .0082672 0.000  ** 

urp .1095429 0.000  ** 

lit .06956 0.000  ** 

constant .0207191 0.001 ** 

SARGAN TEST 40.34041 1.0000 

AR(1) 2.3123 0.0208 

AR(2) .10137 0.9193 

شود. برای يم( برای تعیین هر نوع همبستگي بین ابزارها و خطاها به کار برده 2993الزم به توضیح است که، آزمون سارگان )

ی صفر برای اين آزمون اين ارها و جمالت خطا همبستگي وجود نداشته باشد. فرضیهکه ابزارها معتبر باشند بايد بین ابزينا

ی صفر ی اول همبسته نباشند. عدم رد فرضیهی تفاضلي مرتبهمعتبر هستند که با خطاها در معادله آنجااست که ابزارها تا 

صفر آزمون سارگان )متغیرهای ابزاری استفاده شده  یفرضیه عالوهبهتواند شواهدی دال بر مناسب بودن ابزارها فراهم آورد. يم

توان گفت که متغیرهای ابزاری استفاده شده در اين مدل يمرو ينازاتوان رد کرد و ينمبا پسماندها همبسته نیستند( را 

فع ي در وقفه اول در مدل فوق رخودهمبستگدهد که يم( نشان ARي )خودهمبستگمناسب هستند. همچنین نتايج آزمون 

 شود. يم

 معنادار و مثبت، (وقفه ) يک انساني باتوسعه  رودمي انتظار کهطور همانی تحقیق هامدلاساس جدول فوق و طبق  بر

 نیز بعد یدوره به جاری دوره انساني درتوسعه  کهیطوربهاست،  زمان طي در الگوی يک پويايي از نشان نتیجه اين. است

 . يابدمي گسترش

انساني توسعه درصد بر روی  99داری در سطح يمعنیر مثبت و تأثی در حال توسعه کشورهاشاخص پاسخگويي در 

مردم  ییهاول یازهاین ینها نسبت به تأمند، حکومتهست برخوردار یشتریب يمدن هاییکه شهروندان از آزاد يدر جوامعدارد. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

02 

 

. ارتقاء دهديم يشی انساني را افزاتخاب خواهند کرد که انباشت سرمايهان هايي رایاستها سپاسخگوتر هستند، هراکه آن

که دهد يم يشرا افزا يتقاضا برای دموکراس يگردر ارتبای است و از سوی د یدبا سطوح باالتر تول سويک از ی انسانيسرمايه

 شود. يها مخود موجب پاسخگوتر شدن حکومت ينا

وجود فساد انساني دارد. توسعه درصد بر روی  99داری در سطح يمعنیر منفي و تأثعه ی در حال توسکشورهاشاخص فساد در 

 یروهایشود، افراد جامعه خصوصاً ن يعشا جامعه که فساد در يطي. در شراگرددياستعدادهای جامعه م ینهبهیرغ یصباعث تخص

دولتي،  از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات کننديم ينوآوری خود، سع و خالقیت استفاده از یجابا استعداد به يانسان

جامعه را از لحاظ  یتظرف توانستنديم بالقوه طورافراد به ينآنکه ا. حاليندنما يمجوز دولت يا يرانت قانون يکاقدام به کسب 

 . ارتقا دهند يفن هاییشرفتپ

انساني دارد. توسعه درصد بر روی  99ی در سطح داريمعنیر مثبت و تأثی در حال توسعه کشورهاتولید ناخالص داخلي در 

اجتماعي و همچنین ديگر  یهاخانوارها و دولت، جامعه مدني، سازمان هاییتتولید ناخالص ملي عمدتاً از طريق فعال

ر تتوزيع مناسب هاییاستمثل آموزش، بهداشت، اجرای س هاييیت. فعالکنديانساني کمک متوسعه غیردولتي به  یهاسازمان

طور آشکار رشد درآمد ملي و در نتیجه درآمد در اين جريان بهگذارد. يانساني اثر متوسعه درآمد و ثروت و مبارزه با فقر بر 

 . شوديانساني متوسعه سرانه عامل اصلي رشد قابلیت افراد است که باعث بهبود در 

دار و مثبتي در يمعنیر تأثلت در بخش آموزش ی در حال توسعه رشد مخارج دوکشورهاشود در يمکه مشاهده  طورهمان

ی مصرف کاالها و خدمات، جابههای یتظرفید بر ايجاد تأکانساني توسعه انساني دارد. از ديدگاه توسعه درصد بر  99سطح 

آيد. يمست ديژه با آموزش بهوبهآورد که از طريق پرورش قوای ذهني و يمی انساني را فراهم هاانتخابشرايط گسترش پايدار 

انساني است. بنابراين، توسعه ی اقتصادی و الزمهتوسعه گذاری برای آموزش يک عامل کلیدی در فرايند رشد و يهسرماامروزه 

بخشد و از سوی ديگر، نیروی کار را برای استفاده يمهای نیروی انساني را ارتقا یتقابلگذاری آموزشي از يکسو يهسرماهرگونه 

 کند. يمهموار  کشورهااقتصادی را برای توسعه کند و به اين ترتیب راه رشد و يمجديد تولید مهیا بهتر از فناوری 

 یدرصد بر توسعه 99در سطح  يو مثبت داريمعن یرتأث شهرنشینيدر حال توسعه  یدر کشورها شوديطور که مشاهده مهمان

شده، برق، تلفن، سرانه  يکشهون آب لوله ييهاخورداری از شاخصدر اينجا میزان بهبود و بر شهرنشینينظور از مانساني دارد. 

 ینيبیانگر هم تغییری توسعه با شهرنش يافتهاست. تجربه جوامع توسعه ... بهداشتي و یهاعمراني شهرداری، شاخص هایينههز

متغیر  ییلهوسوسعه کشورها بهای از تمالحظهکه سهم قابل دهديو توسعه در سطح دنیا نشان م ینيبین شهرنش یرابطه .ستا

 ،در دنیا ینشهرنشی اکثراً ، اين تأثیر کاماًل معنادار است به عبارتي کشورهاحالینقابل تبیین است و درع ینيشهرنش

 هستند.  تریيافتهکشورهای توسعه

توسعه  بر درصد 99ح در سط يو مثبت داريمعن یرتأث نرخ سواددر حال توسعه  یدر کشورها شوديطور که مشاهده مهمان

یر تأثآيد که يمانساني به شمار توسعه ی هاشاخصين ترمهم. افزايش نرخ سواد و باال رفتن سطح تحصیالت جزو انساني دارد

 انساني دارد. توسعه داری بر روی يمعنمثبت و 

 

 

  گیریبحث و نتیجه

ورد بررسي به ترتیب نرخ شهرنشیني، تولید ناخالص داخلي، های مدهد که در بین متغیرمينتايج حاصل از ضرايب برآورد نشان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

02 

 

یرها متغکه نشانگر اهمیت نقش اين  انساني دارندتوسعه ها بر روی یر را در میان ساير متغیرتأثنرخ سواد و دموکراسي بیشترين 

 باشد. يمانساني توسعه بر 

انساني توسعه  شاخص زانیبر متخب در حال توسعه منکشورهای ي( حکومت ميرژ) يدموکراس ریتأث يمطالعه به بررس نيا

ی تابلويي و هاداده( با استفاده از رهیافت 2991-1121ساله ) 21ی زماني ( در بازهبرای توسعه اقتصادی ارییعنوان معبه)

با يافته یمتعمی گشتاورهانتايج آزمون  بر اساسآمده  به دستپردازد. الگوی يم Stata11. 0و  Eviews 7.0ی افزارهانرم

انساني توسعه الگو را بر میزان شاخص  نيدر ا ياصل يحیتوض ریمتغ داريرابطه مثبت و معن 1999دهندگي  حیقدرت توض

 هاآندار میان يمعنی موجود در اين الگو دال بر ارتبای مثبت و ید و بنابراين فرضیهتائی منتخب در حال توسعه کشورها

طور متقابل به هم وابسته و به داًيشد ياساس هاییو آزاد يحقوق انسانتوسعه، احترام به گردد. دموکراسي،  يمپذيرفته 

 نظراقتصادی، ، ياسیو انتخاب نظام س انیاراده آزاد مردم در ب هيبر پا يدموکراس يطورکل. بهباشنديم گريکدي کنندهيتتقو

عنوان که در اين مطالعه به va ریاستوار است. متغ شيخو يجوانب زندگ يمورد مشارکت کامل در تمام يو فرهنگ ياجتماع

باشد، از موارد مشخص کننده سطح يمی منتخب در حال توسعه کشورها رژيم حکومتي ی وضعیت دموکراسينماينده

 باشد. يمدر آن جامعه  هاانسانيافتگي توسعه

 جياز نتا يادواری و سالم با حق رمی همگان اباتانتخ و برگزاریي آزادی، احترام به حقوق انسان یهاارزش، يگردعبارتبه

فراهم ر و تحقق حقوق بش تيبرای حما يعیطب يطیمح، ي. با وجود دموکراسباشديم کشورها در یساالرمردم يرناپذاجتناب

 . باشدي انساني در جوامع متوسعه  نفکيال جزء شده که

 کي به يقیحق دنیرس يهم است که اگر کشورهای مذکور در پم نيا انگریعوامل موردنظر ب انیم در میوجود مثبت و مستق

و مشارکت  ياهداف دموکراس به لیرا برای ن يالزم و نهادهای اساس طيشرا ديهستند با شيمردم خو يآل از زندگ يدهسطح ا

 . نديدر کشورهای خود فراهم نما يمردم

اخیار،  یهاتوسعه الزم است. اوالً، در خالل سال سي برایانجام شده در پژوهش حاضر، به دو دلیل دموکرا هایيبر اساس بررس

انتخاب و آزادی  شده است و ديگر با درآمد سرانه برابر نیست. در تعريف جديد از توسعه، حقف مفهوم توسعه دهار تحولي شگر

باه بهاناه  تاواني، نمروياندموکراسي، شاخصي از توسعه اسات، ازا و شوديتوسعه در نظر گرفته م یهاعنوان يکي از شاخصبه

داشاته انسااني توساعه ما، دموکراسي تأثیر مثبتي بار  هایينظر کرد. بر اساس بررساقتصادی، از دموکراسي صرف افزايش رشد

. باه نظار شاوديمضار اسات، رد مانساني توسعه در نتیجه  وتوسعه دموکراسي برای مبني بر  ی فرضیه است. بدين ترتیب،

خنثي بر رشاد  که دموکراسي اثر منفي يا گیرنديخود نتیجه م هایيبرخي از پژوهشگران در بررس کي از داليل اينکهي رسديم

و اگر به ايان  کنندينم يمختلف درآمدی قرار دارند توجه ها به تفاوت کشورهايي که در سطوحاقتصادی دارد، اين است که آن

باياد گفات اکناون دموکراساي خاود يکاي از  يتادی مثبت است. بنابراين، درنهادموکراسي بر رشد اقتص تفاوت توجه شود، اثر

 .کنديتوسعه عمل م عنوان يکي از ابزارهایاست و به دلیل اثر مثبتي که بر رشد اقتصادی دارد، به اهداف توسعه

ي وارداتي و امری ی اقتصادی و سیاسي و از جمله تعمیق دموکراسي، کااليی جهاني بیانگر آن است که توسعهتجربه

ويژه در کشورهايي که مکانیکي نیست و پیش و بیش از هر هیز، نیازمند امنیت و ثبات سیاسي است. ثبات سیاسي نیز به

های شديد اجتماعي، سیاسي و فرهنگي اند و در عین حال از ناهمگونيی جهاني عقب ماندهعللي از فرايند توسعه بنا به

تحقق هنین دولتي  .گیری و تحکیم يک دولت متمرکز و نسبتًا کارآمد استز در گرو شکلبرخوردارند، بیش از هر هی

رو ضرورت دارد کشورهای جهان سوم با شناخت علل و موانعي که تاکنون منجر به عدم الزم است، اما کافي نیست. از اين
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های تاريخي، اعتقادی، فکری و فرهنگي گيی الگويي بومي از توسعه که متناسب با ويژها شده است، به ارائهی آنتوسعه

هايي از الگوهای تجويزی غرب هاست، مبادرت کنند و همچنین با اتکا به منابع دروني خود، ضمن بومي ساختن قسمتآن

ريزی کنند که به پیشرفت و توسعه از درون دست ای برنامهگونهکه با فرهنگ آن کشورها سازگاری و همگوني دارد، به

ی اقتصادی و سیاسي را نیز توممان و با تکیه بر ها در کنار فرايند پیشرفت از درون، توسعهشود که آنتوصیه مييابند. 

نیافته يافته و توسعهی توسعهشدهمراتب تعريفمقتضیات بومي و فرهنگي خود دنبال نمايند تا از اين طريق بتوانند سلسله

 .ها در امان بمانندای آنهای توسعهم زنند و از تبعات کمکرا، که مطلوب و مدنظر تمدن غرب است، بر ه
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