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  ۰۲/۱۲/۱۳۹۱ : تاريخ دريافت
  ۰۵/۰۸/۱۳۹۲:  تاريخ پذيرش نهايي

 

  يد ناخالص داخليخوب بر تول يحکمران تأثير
  ١محمدعلي متفکرآزاد 

  ٢احمد اسدزاده  
  ٣سعيدگرشاسبي فخر

  دهيچک
باشد،  يم يدر هر کشور ين کننده رشد اقتصاديياز عوامل تع يکيش آن يو افزا يد ناخالص داخليزان توليم

ن مقاله به دنبال يباشد، در ا يخوردار مبر ييت باالياز اهم يد ناخالص داخليعوامل موثر بر تول يلذا بررس
ن منظور اطالعات مربوط به يم، به هميکشورها هست يد ناخالص داخليخوب بر تول يحکمران تأثير يبررس

را  يد ناخالص داخليم، درمدل مورد استفاده، توليقرار داد يرا مورد بررس ۲۰۰۸ا در سال يکشور دن ۷۴ران و يا
قرار  يه انسانيکار و سرما يروي، نيکيزيه في، سرماياز نحوه حکمران يعداگالس تاب- بر اساس فرم کاب

کار و  يروي، نيکيزيه في، سرماينسبت به نحوه حکمران يد ناخالص داخليتول ينيتخم يها م، کششيداد
برخوردار هستند،  ييباال يآمار يدار ياز معن يشدند و همگ ۲۴/۰و  ۶۲/۰، ۸۰/۰ب يبه ترت يه انسانيسرما

گر بهبود نحوه يباشد، به عبارت د يم يد ناخالص داخليبر تول يمثبت نحوه حکمران تأثيراز  يج حاکيتان نيا
مثبت  تأثيرتوان به  يق مين تحقيج ايگر نتايشود، از د يم يد ناخالص داخليش سطح توليسبب افزا يحکمران

  . ه کرداشار يدناخالص داخليبر تول يه انسانيکار و سرما يرويو ن يکيزيه فيسرما
  .يدناخالص داخليداگالس، تول-، تابع کابيانسان يروي، نيکيزيه في، سرماينحوه حکمران :يديواژگان کل
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  استاد دانشکده اقتصاد، مديريت و بازرگاني دانشگاه تبريز ـ١
  استاديار دانشکده اقتصاد، مديريت و بازرگاني دانشگاه تبريز  ـ٢
  و دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه تبريز ) ره(العظمي بروجردي.. عضو هيئت علمي دانشگاه آيت ا ـ٣



  
  
  
  

   ۱۳۹۲بهار و تابستان  سال دوم،شناسي اقتصادي و توسعه، دو فصلنامه جامعه  ۱۲۶
  

  
  مقدمه  ـ۱

ک کشور يدر  يکننده رشد اقتصادنييرات آن عامل تعييو مقدار تغ يد ناخالص داخليتول
د ناخالص يش مستمر توليافزا يبه معنا يگر رشد اقتصاديشود، به عبارت د يمحسوب م

ک جامعه مطرح ي يسنجش عملکرد اقتصاد يبرا ياريک کشور به عنوان معيدر  يواقع
است که  يطوالن يها گردد، سال يمنجر م يش نرخ آن به بهبود رفاه اجتماعياست و افزا

 تأثير يو رشد اقتصاد يارگذهياند که بر سرما برآمده يکشف عوامل ياقتصاددانان در پ
ن يشدند، ا يکسان فرض ميها،  يفناور يرشد، کشورها و حت يسنت يها گذارند، در مدل

مختلف را به نرخ  يدر کشورها يو رشد اقتصاد يه گذاريشه تفاوت نرخ سرمايها ر مدل
ن مرحله اقتصاددانان تالش يدادند، در دوم يد نسبت مينرخ رشد عوامل تول انداز وپس

 يافتگي، درجه توسعه يه انسانيگر همچون سرمايودند تا با کنترل مدل نسبت به عوامل دنم
مختلف، رشد پسماند  ياقتصاد کالن در کشورها يها استيت سيفيت و کي، اهميبخش مال

در  يتفاوت کارکرد تکنولوژ ير حتين مسيح داده نشده را به حداقل برسانند، در ايتوض
ح داده نشده قابل توجه يباز هم پسماند توض يقرار گرفت، ولکشورها و مناطق مورد نظر 

گذار بر تأثير ير اقتصادين مرحله، پژوهشگران توجه خود را به عوامل غيبود، در سوم
 يگريد أبه عنوان منش ير اقتصاديتوجه به عوامل غ. و رشد متمرکز کردند يگذارهيسرما

ان نهادها به طور يم يچه ارتباط ن پرسش را مطرح ساخت کهيکشورها، ا يناهمگن يبرا
و رشد وجود دارد؟  يگذارهيبه طور خاص با سرما يو اجتماع ياسيس يعام و نهادها

  .)۱۳۸۷ ،نيو سالط يجانيکم(

، برنامه يمانند بانک جهان ياقتصاد يگذاراستيس يالمللني، محافل ب۱۹۹۰از اوخر دهه 
 "١خوب يحکمران"به نام  ياستيپول، س يالمللنيصندوق ب يعمران سازمان ملل و تا حدود

م امور ياداره و تنظ يدر لغت به معنا يحکمران. توسعه مطرح نمودند يد معمايعنوان کلرا به
گر هر قدر يان ديشود، به ب يکنندگان اطالق مان شهروندان و حکومتياست و به رابطه م

ک يزان مشارکت در يم تر و کارآمدتر و عادالنه ييتر و دستگاه قضا شيت قانون بيحاکم
  .)۱۳۸۳ يدريم(در آن کشور بهتر است  يشتر باشد، حکمرانيکشور ب

                                                        
1- Good governance  



  
  
  

    
  ۱۲۷  تأثير حکمراني خوب بر توليد ناخالص داخلي

    
 ۷۴و  رانيا يد ناخالص داخليخوب در تول يسهم حکمران يبررس حاضر، پژوهش هدف

 تأثير ايآ که است نيا پژوهش ياصل سؤال .باشد يم ۲۰۰۸گر مورد مطالعه در سال يکشور د
ن يبر ا باشد؟ يدار ميمعن ي، مثبت و به لحاظ آماريص داخلد ناخاليخوب بر تول يحکمران

که  ينظر ين مبانييل شده است، در بخش دوم به تبيبخش تشک ۷ن مقاله از ياساس، ا
د يآن بر تول يو نحوه اثرگذار يريگخوب و محاسبه و اندازه يمشتمل بر مفهوم حکمران

که در  يو خارج يداخل يات تجربم، بخش سوم به مطالعيپرداز يباشد م يم يناخالص داخل
ده و يه گرديارا يمدل تجرب ها، پردازد، در بخش چهارم داده ينه انجام گرفته است مين زميا

تاً در بخش ششم، يرد و نهايگ يمقاله مورد بحث قرار م يتجرب يها افتهيدر بخش پنجم 
 . شود يان ميمقاله ب يينها يريگجهيخالصه و نت

  ينظر يمبان - ۲

 يگذارتأثيرو نحوه  يت حکمرانيمفهوم و ماه يبررس يبرا ياديز يها زهيحاضر انگ در حال
 وجود دارد، بر... و يو رشد اقتصاد يد ناخالص داخليهمچون تول ياقتصاد يرهايآن بر متغ

ن مفهوم يياقدام به تب يالمللنيب ير موسسات پژوهشيو سا ين اساس بانک جهانيا
ن اساس، هر ساله ياند و برا آن نموده يريگجهت اندازهدر  ييها ان شاخصيو ب يحکمران

 يت حکمرانيفيمختلف بر اساس ک يکشورها يبندو رتبه يو حکمران ياقدام به محاسبه کم
و  يست، حکمرانيبا يم ينظر يان مبانين قدم بيعنوان اولند، لذا بهينما يآن کشورها م

  . مييان نمايآن را ب يريگاندازه يارهايمع

  آن يريگو اندازه يفهوم نحوه حکمرانم - ۲- ۱

 ان شهروندان و حکومتيم امور است و به رابطه مياداره و تنظ يدر لغت به معنا يحکمران
 ييتر و دستگاه قضا شيت قانون بيگر هر قدر حاکميان ديشود، به ب يکنندگان اطالق م
در آن کشور  يانشتر باشد، حکمريک کشور بيزان مشارکت در يتر و م کارآمدتر و عادالنه

ت از ين عملکرد حکومت و رضاي، رابطه بي، شاخص حکمران)۱۳۸۳ يدريم( بهتر است
ک کشور، يکه چگونه نوع حکومت  دهدينشان م ن شاخصيا .کند يم يريگرا اندازه يزندگ
مقدار  يريشاخص مذکور به اندازه گ. گذارد يم تأثيرشهروندانش  يت زندگيفيماً بر کيمستق



  
  
  
  

   ۱۳۹۲بهار و تابستان  سال دوم،شناسي اقتصادي و توسعه، دو فصلنامه جامعه  ۱۲۸
  

  
 يشهروندان ضرور يو خشنود يشاد يکه برا ياسيو س ياقتصاد يها تيحدودا مي يآزاد

  . کند يباشد، کمک م يم

صورت  ياقتصاد يرهايبر متغ يحکمران تأثيرنه يکه در زم يکه اغلب مطالعات يياز آنجا
صورت  ينه حکمرانين بانک در زميو محاسبات ا يف بانک جهانيگرفته است بر اساس تعار

ر مطالعات انجام گرفته، آمار و اطالعات ين مقاله و ساين ايز بيتما يبراگرفته است، لذا 
باشد و محاسبات مربوط به  يق مين تحقين قسمت ايتر که مهم يمربوط به نحوه حکمران

ک موسسه ي يها نيخاص خود برخوردار است، از محاسبات و تخم يها يآن که از دشوار
ن موسسه، هرساله يا. مياستفاده کرد ١وميلگات تحت عنوان موسسه يسيمعتبر انگل يقاتيتحق

از  يکيکند،  ياکثر کشورها محاسبه م يبرا ٢يابيرا تحت عنوان شاخص رفاه وکام يشاخص
 يباشد، برا يم يشود، نحوه حکمران ين شاخص در نظر گرفته ميکه در محاسبه ا ييرهايمتغ

مورد محاسبه جهت به  يها ر شاخصياز ز يکيکه در واقع  يمحاسبه شاخص نحوه حکمران
ب ير استفاده شده است که به ترتيمتغ ۹باشد، از  يت ميو موفق يابيدست آوردن شاخص کام

  :باشند ير ميز

   حکومت ياثربخش -۱

 يآن با توجه به اجرا ي، سطح ثبات دولت و اثربخشيت بوروکراسيفيو ک يير، کاراين متغيا
  . شود يها را شامل م استيس

  نقش قانون -۲

هر اندازه که افراد . ک جامعهينقش قانون در  يرياندازه گ ياست برا ير، شاخصيمتغن يا
 زياحترام بگذارند، به همان اندازه ن ييستم قضايس و سيت، پليک جامعه، به حقوق مالکي
  . رديگ يم يتر شود و قانون نقش پررنگ يس و قانون حفظ ميت پليفيک

  مقررات کسب و کار -۳

                                                        
1- Legatum  
2- The Legatum Prosperity 



  
  
  

    
  ۱۲۹  تأثير حکمراني خوب بر توليد ناخالص داخلي

    
رد که يگ يک جامعه اندازه ميقررات مربوط به کسب و کار و تجارت را در ر، مقدار مين متغيا

  . باشد يو رقابت م يگذارهيمربوط به سرما ين عموميشامل قوان

  ياسيمشارکت س -۴

و  ين حق قانونيو همچن ياسيانتخاب س يشهروندان از آزاد ير، مقدار برخوردارين متغيا
که، حکوت آنهارا منصوب کرده است، را  ينصبانن و صاحب مير قوانييدر تغ يعمل ييتوانا

  . کند يم يرياندازه گ

 ييستم قضاينان در سياطم -۵

  . کند يم يريگها را اندازه و دادگاه ييستم قضاينان مردم به سير مقدار اطمين متغيا

  نان در انتخاباتياطم -۶

  . کند يم يريگا اندازهآن ر يران درستينان مردم در مورد انتخابات و مير مقدار اطمين متغيا

  و تجارت انحراف و فساد در دادوستد -۷

  . کند يم يريگر مقدار انحراف و فساد در دادوستد و تجارت و کسب و کار را اندازهين متغيا

  نان در ارتشياطم -۸

  . کند يم يريگرا اندازه ينظام يروهاينان مردم به ارتش و نير مقدار اطمين متغيا

  فساد حکومت -۹

  . کند يم يريگافته در حکومت را اندازهير مقدار فساد گسترش ين متغيا

 يهياد شده است و بدير يمتغ ۹بر  ين مقاله مبتنيدر ا يف ما از حکمرانيدر واقع تعر
دهنده قرار داشته باشد، نشان يت بهتريمذکور در وضع يرهايک از متغياست که اگر هر

هستند و  يا شدهفيوزن تعر يرها داراين متغياک از يباشد، هر  يم يت بهتر حکمرانيوضع
 يبرا يدهنده شاخص نحوه حکمراندهد که نشان يرا به دست م يها عدد آن ين وزنيانگيم

را  يتوان واحد ينم يان نحوه حکمرانيب يکه برا ييباشد، البته از آنجا يکشور مورد نظر م
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ن يب يسه نحوه حکمرانيو مقابوده  ۱۰۰ن صفر و يدرنظر گرفت لذا اعداد به دست آمده ب

باشد شاخص  يبهتر ينحوه حکمران يکه دارا يهر کشور. دهند يکشورها را نشان م
اختصاص  يبه کشور ۱۰۰تر خواهد بود و عدد  ز بزرگيآن کشور ن يمحاسبه شده برا

ن يمربوط به محاسبات ا ييج نهايباشد، نتا يب نحوه حکمرانين ضريباالتر يابد که داراي يم
در  يمورد بررس ين کشورهاين اساس در بيآورده شده است، بر ا ۱در جدول شماره  شاخص

، به کشور دانمارک ين نحوه حکمرانيوم، بهتريبر محاسبات موسسه لگات ين مقاله و مبتنيا
  . به کشور ونزوئال اختصاص دارد ين نحوه حکمرانيو بدتر

  ف شدهيتعر ريمتغ ۱۰بر اساس  يب نحوه حکمرانيمحاسبه ضر )۱(جدول 

 ينحوه حکمران نام کشور ينحوه حکمران نام کشور ينحوه حکمران نام کشور
 ۳۸۷/۴۵ کنينيدوم ۹۵۵/۶۳ اروگوئه ۱۰۰ دانمارک
 ۲۴۹/۴۵ هيمقدون ۵۷۳/۶۲ لهستان ۵۵۸/۹۶ فالند
 ۷۴۹/۴۳ يرمان 61.736 ياسلواک ۱۵/۹۴ سوئد

 ۲۵۳/۴۲  مراکپش ۶۲۲/۶۱  لتوني ۶۲۳/۹۲  هنگ کنگ
 ۸۴۴/۴۱ فيليپين ۷۳۸/۶۰ ايتاليا ۰۴۸/۹۲ نروژ
 ۸۶/۳۹ گواتماال ۲۰۴/۶۰ تونس ۱۵۱/۹۱ هلند
 ۵۴۱/۳۹ هندوراس ۵۶۸/۵۹ کاستاريکا ۱۹۷/۹۰ کانادا

 ۹۰۱/۳۶ ويتنام ۹۳۲/۵۶ تايلند ۱۴۳/۹۰ استراليا
 ۵۵۵/۳۶ ايران ۷۵۸/۵۶ هند ۵۰۵/۸۷ انگلستان
 ۲۹۷/۳۶ پاراگوئه ۸۹۷/۵۵ کرواسي ۱۸۶/۸۷ اتريش

 ۷۰۲/۳۵ زامبيا ۹۹۱/۵۳ کنيا ۷۶۷/۸۲ کبلژي
 ۱۶۷/۳۴ لبنان ۸۷۴/۵۱ بلغارستان ۳۸۶/۸۲ آمريکا
 ۹۲۶/۳۳ پاکستان ۸۶۴/۵۱ ناميبيا ۶۹۵/۸۱ آلمان
 ۵۹۵/۳۲ بوليوي ۸۰۶/۵۱ آفريقاي جنوبي ۹۵۹/۷۸ فرانسه
 ۶۸۲/۳۱ روسيه ۰۴۹/۵۱ ترکيه ۳۷۷/۷۵ استوني
 ۳۹۵/۳۱ اکوادور ۶۸/۵۰ پاناما ۰۱۷/۷۵ ژاپن
 ۹۲۴/۲۹ مولداوي ۴۰۱/۵۰ مکزيک ۳۴۴/۷۴ اسپانيا
 ۳۹۵/۲۹ مصر ۸۶۶/۴۸ برزيل ۷۰۳/۷۱ شيلي

 ۴۹۶/۲۸ اکراين ۵۹۲/۴۷ قنا ۳۵۴/۷۱ بوتسوانا



  
  
  

    
  ۱۳۱  تأثير حکمراني خوب بر توليد ناخالص داخلي

    
 ۱۵۵/۲۸ چين ۲۶/۴۷ سنگال ۸۸۴/۶۹ اسلوني
 ۱۹۱/۲۷ سودان ۰۵۴/۴۷ اردن ۰۶۱/۶۹ پرتقال

 ۱۸/۲۷ ازبکستان ۹۶۵/۴۶ السالوادور ۵۸۷/۶۷ کره جنوبي
 ۲۷/۱۱۹ قزاقستان ۷۳۴/۴۶ سريالنکا ۱۵۹/۶۶ وري چکجمه

 ۰۲۶/۲۷ بالروس ۲۲۱/۴۶ بنگالدش ۳۲/۶۵ مجارستان
 ۲۱۳/۲۳ ونزوئال ۸۶۵/۴۵ اندونزي ۲۴۹/۶۵ يونان

  وميمحاسبات موسسه لگات: منبع

  يد ناخالص داخليبر تول يحکمران ينحوه اثرگذار - ۲- ۲

 يم با نهادهايز موارد در ارتباط مستقا ياريک کشور در بسيدر  يدر واقع نحوه حکمران
نه درج يکه در زم يمختلف يها پژوهش گرفتن نظر در باشد، با يک کشور ميموجود در 
 ينظر يمبان گرفته و با توجه به د انجاميتوابع تول ت دريهمچون نوع حاکم يعوامل نهاد

شده و با الهام از  گفته ينظر ين مقاله بر اساس مبانيکه گفته شد، مدل مورد استفاده در ا
د را به صورت ين اساس تابع توليباشد، بر ا ي، م)Ke et al 2011(و همکاران  يمدل ک

، يکيزيه فيکار، سرما يرويتابع ن يد واقعيم که در آن توليريگ يداگالس در نظر م-کاب
  :باشد يم يبه عنوان عامل نهاد يو شاخص حکمران يه انسانيسرما


iiiii GHLAKY  

iYد ين تابع توليدر ا iL، يد ناخالص داخليتول  ، يکيزيه فيسرما iKکار،  يروين 
iH 

ن را نشا يآورز پارامتر فنين Aام است؛ iکشور  يب نحوه حکمرانيضر iGو  يه انسانيسرما
تواند  ينکه هر کشور چگونه ميد هر کشور است و ايتول يکننده تکنولوژدهد و منعکس يم

  .ديل نمايها را به ستاده تبد نهاده

 ، ،  و يکيزيه فيمانسبت به سر يديتول يها دهنده کششب نشانيبه ترت ،
   :نديآ يدست مر بهيباشند و به صورت ز يم يو نحوه حکمران يه انسانيکار، سرما يروين
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ما خواهند داشت و در واقع  يبرا يديار مفيبس يها داللت يديتول يها ن کششيتخم
د ناخالص يتول يمورد نظر بر رو يديتول يها نهاده يگذارتأثيرزان يدهنده نحوه و منشان
  .باشند يم يجه رشد اقتصاديو در نت يداخل

    نه مطالعهيشيپ ـ۳

  يمطالعات داخل ۳- ۱

ان يرا در م يخوب بر رشد اقتصاد يحکمران تأثيردر مقاله خود ) ۱۳۸۹(ن يو سالط يجانيکم
قرار دادند،  يمورد بررس ۲۰۰۷-۱۹۹۶ يها سال يبرا OECDو منتخب اوپک  يکشورها

را در  يت حکمراني، وضعيها با استفاده از شش شاخص محاسبه شده توسط بانک جهان آن
، ييحق اظهارنظر و پاسخگو :ها عبارتند از ن شاخصيقرار دادند، ا ين کشورها مورد بررسيا

 و قانون تيحاکم مقررات، تيفيک ،دولت يخشثربا و ييو عدم خشونت، کارآ ياسيثبات س
  .فساد کنترل

و  يت حکمرانيفيان شاخص کيم يدار يق، ارتباط مثبت و معنين تحقيج ايبر اساس نتا
 يشتر از کشورهايعضو اوپک ب يدر کشورها يگذارتأثيرن يوجود دارد، اما ا يرشد اقتصاد

ضو اوپک و ع يدر گروه کشورها ياسين، شاخص ثبات سيباشد، همچن يم OECDعضو 
بر نرخ رشد  تأثيرن يشتريب يدارا OECDعضو  يان کشورهايشاخص کنترل فساد در م

  .باشند يم ياقتصاد

ر يخوب و سا يحکمران تأثير يبه بررس يا در مطالعه) ۱۳۸۷(و همکاران  يعادل
ها در مطالعه خود  اند، آن پرداخته يم خارجيمستق يه گذاريبر جذب سرما ياقتصاد يرهايمتغ

تا  ۱۹۹۶ يها سال يران را برايکشور با درآمد متوسط از جمله ا ۳۴عات مربوط به اطال
گانه محاسبه شده توسط شش يها ز از شاخصين مقاله نيقرار دادند، در ا يمورد بررس ۲۰۰۴



  
  
  

    
  ۱۳۳  تأثير حکمراني خوب بر توليد ناخالص داخلي

    
ن يج اياستفاده شده است، بر اساس نتا ينحوه حکمران ين و بررسييجهت تب يبانک جهان

بر جذب  يداريمثبت و معن تأثير يگانه حکمرانشش يها صشاخ ين وزنيانگيق، ميتحق
  .دارد يم خارجيمستق يگذارهيسرما

خوب از منظر  يحکمران يها شاخص يدر مقاله خود به بررس) ۱۳۸۸(وند يمبارک و آذرپ
به  يگانه بانک جهانشش يها ها در ادامه با استفاده از شاخص اند، آن پرداخته ياسالم
 يها در سال ياسالم يان کشورهايدر م يخوب بر رشد اقتصاد ينحکمرا تأثير يبررس

 ينهادها تأثير يبه بررس يحکمران ين مقاله عالوه بر نهادهاياند، در ا پرداخته ۱۹۸۰-۲۰۰۵
ن يا يها افتهيز پرداخته شده است، بر اساس ين يآن بر رشد اقتصاد تأثيرک و يدموکرات

ن بر يوجود دارد، همچن يو رشد اقتصاد ينهاد طين محيب يداريق رابطه مثبت و معنيتحق
 يکشورها يبرا يو حکمران ينهاد يفاکتورها يزان اثرگذارين مطالعه، ميج اياساس نتا

ن يسندگان ايباشد، البته نو يگر کمتر ميد ينسبت به کشورها يه و اندونزيران، مصر، ترکيا
 در باشد و يمبهم م يتصادبر رشد اق يدموکراس تأثيررسند که  يجه مين نتيمقاله به ا

ک يدموکرات يخوب نسبت به نهادها يتر حکمران يا در شکل کلي يتيحاکم يمجموع نهادها
  .دارند يرشد اقتصاد يبرا يشتريت بياهم

رها بر ير متغيخوب و سا يحکمرانتأثير يبه بررس يا ، در مقاله)۱۳۸۸(ان يمهرآرا و اسد
 ۲۰۰۵تا  ۱۹۹۶ يها رآمد متوسط در سالبا د يدر کشورها يخارج يه گذاريجذب سرما

د ناخالص يخوب، تول يدهد که شاخص حکمران يها نشان م ن آنيج تخمياند، نتا پرداخته
بر  يداريو معن يو نرخ تورم اثر منف يداريها اثر مثبت و معن رساختيسرانه و ز يداخل

شاخص  يکل تأثير يق عالوه بر بررسين تحقياند، در ا داشته يم خارجيمستق يگذارهيسرما
ر ين متغيبر ا يحکمران يهرکدام از اجزا تأثير، يخارج يگذارهيبر جذب سرما يحکمران
حق  يعني يشاخص حکمران يک از اجزايقرار گرفته است، که هر يز مورد بررسين ياقتصاد
 قانون تيحاکم مقررات، و نيقوان تيفيک ،يبخش اثر ،ياسيس ثبات ،ييوپاسخگو نظر اظهار

دارند که در  يم خارجيمستق يگذارهيبر جذب سرما يداريمثبت و معن تأثيرفساد،  رلکنت و
را داشته  يخارج يه گذاريبر جذب سرما تأثيرن نقش و يشتريها کنترل فساد ب ان آنيم

  .است
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  يمطالعات خارج ۳- ۲

بر  يحکمران تأثير يدر مقاله خود به بررس) Morrissey et al 2012(و همکاران  يسيمور
ن دو ين ايو رابطه ب يبخش خصوص يداخل يگذارهيو سرما يم خارجيمستق يگذارهيسرما

دوره  يکشور در حال توسعه برا ۴۶ها اطالعات مربوط به  ن منظور آنياند، به هم پرداخته
ن موضوع است يا ين مقاله در واقع بررسيقرار دادند، هدف ا يرا مورد بررس ۱۹۹۶-۲۰۰۹
 يداخل يخصوص يگذارهيرون راندن سرمايباعث ب يم خارجيستقم يگذارهيا سرمايکه آ

ن يطه بـراب يبر رو يفاوتـات متتأثير، يمختلف حکمران يها صـا شاخيشود و آ يـم
ق ين تحقيج ايدارند، نتا يداخل يخصوص يگذارهيو سرما يم خارجيمستق يگذارهيسرما

و  يم خارجيمستق يارگذهي، مجموع سرمايعني يگذارهيدهد که کل سرما ينشان م
ن يدر ا يباشد، همچن يشتر ميبهتر، ب يت حکمرانيبا وضع يدر کشورها يداخل يخصوص

 يگذارهيتوسط سرما يداخل يخصوص يگذارهيسرما يرون رانيبر ب يمبن يق شواهديتحق
 يثباتيدست آمده است، فساد و ببه ين موضوع با حکمرانيو ارتباط ا يم خارجيمستق

 يگذارهين اثر را بر سرمايشترين مقاله، بيهستند که بر اساس ا يحکمران يها خص، از شاياسيس
ن يطه بـر رابـاست که ب ين جنبه حکمرانيتر مهم ياسيس يثباتيـن بيمچنـدارند، ه

 يدارا يها ميدارد، در رژ يداخل يخصوص يگذارهيو سرما يم خارجيمستق يگذارهيسرما
ن اثر را در کاهش يشتري، بيم خارجيمستق يگذارهيش در سرمايک افزاي، ياسيثبات س

  .دارد) يگذارهيش سرمايو در مجموع افزا( يداخل يخصوص يگذارهيسرما

 يحکمران تأثير يدر مقاله خود به بررس) Valentin et al 2012(ن و همکاران يوالنت
ن يب يالمللنيب يمقطع ين منظور آنها به بررسيکار پرداختند، به هم خوب بر کسب و

 تواند يخوب م يها حکمران پرداختند، از نظر آن ييقايکشور آفر ۲۰ يها از شرکت يا مجموعه
د را کاهش دهد و سرانجام عملکرد شرکت را ي، دادوستد، جستجو و توليانينااطم يها نهيهز

ن يب يا افتن رابطهين مقاله به دنبال يها در ا ن جهت آنيقرار دهد، به هم تأثيرتحت 
مورد استفاده  يحکمران يها هستند، شاخص يانفراد يها شرکت يخوب و سودآور يحکمران

ن يا يها افتهيباشد،  يم يمحاسبه شده بانک جهان يها ن مقاله بر اساس شاخصيدر ا
 ين حکمرانييرتبه پا يدارا يخوب در کشورها يدهد که بهبود حکمران يق نشان ميتحق



  
  
  

    
  ۱۳۵  تأثير حکمراني خوب بر توليد ناخالص داخلي

    
ها شرکت يبر سودآور يتر ، اثر بزرگينحکمرا يرتبه باال يدارا ينسبت به کشورها

گردد و  ين و بازگشت باال مييسک پايبا ر يگذارهيخوب منجر به سرما يگذارد، حکمران يم
توان به  يق مين تحقيج ايگر نتاياز د. دهد يها را کاهش م شرکت يسودآور يريرپذييلذا تغ

ن صورت که در يخوب به سطح درآمد کشورها اشاره کرد، به ا ينقش حکمران يوابستگ
، با يعموم يبا درآمد باال، بهبود حکمران ين نسبت به کشورهاييبا درآمد پا يکشورها
  .دهد يقرار م تأثيرها را تحت  شرکت ي، سودآوريشترياحتمال ب

، به يرپارامتريغ يها با استفاده از روش) Huynh et al 2009(نه و همکاران يهو
ها از شش شاخص محاسبه شده  اند، آن پرداخته ين رشد و حکمرانيرابطه ب يتجرب يبررس

اند،  پرداخته يها و رشد اقتصاد ن آنيرابطه ب يو به صورت مجزا به بررس يتوسط بانک جهان
 حق اظهار يعنيدند که تنها سه شاخص از شش شاخص محاسبه شده يجه رسين نتيآنها به ا

دارند و  يبا رشد اقتصاد يداريت قانون رابطه معنيو حاکم ياسيس ثبات ،ييوپاسخگو نظر
 حکومت، يبخش اثر گر سه شاخصيباشد، از طرف د يم ير خطين رابطه به صورت غيا

  .ندارند يبر رشد اقتصاد يدار يمعن تأثيرفساد،  کنترل مقررات و و نيقوان تيفيک

نوع  يو عمل يکيتئور يبه بررس يدر پژوهش) Aidt et al, 2008(دت و همکاران يآ
ها در مقاله خود،  اند، آن پرداخته ين فساد و رشد اقتصاديآن بر رابطه ب تأثيرو  يحکمران

قرار  ين کننده فساد و رشد مورد بررسييرا به عنوان عامل تع ياسينقش حق اظهارنظر س
 ياسيس يت نهادهايفيله کيف شده به وسيتعر يم حکمرانين مطالعه دو نوع رژياند، در ا داده

، مخصوص ين فساد و رشد اقتصاديشود که ارتباط ب يمشخص شده است و نشان داده م
ن مقاله، فساد به عنوان ياست، در مدل مورد استفاده در ا يحکمران يها مين رژيک نوع از اي
با توجه به  يم حکمرانيل دو نوع رژدن ميکند، بر اساس ا ير درون زا رفتار ميک متغي
ت باال، فساد يفيبا ک ياسيس ينهادها يدارا يها ميوجود دارد، در رژ ياسيس يت نهادهايفيک

با  ياسيس ينهادها يکه دارا ييها ميدارد، اما در رژ يبر رشد اقتصاد ياثر قابل توجه منف
  .ندارد يبر رشد اقتصاد ين هستند، فساد اثرييت پايفيک

 يحکمران تأثير يبه بررس ين کشوريبل يک تحليدر ) Lio et al 2008(و و همکاران يل
را با  يو حکمران ين عملکرد کشاورزيز رابطه بيها ن نآپرداختند،  يکشاورز يوربر بهره
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ن يش ايآزما ين مقاله دو الگو برايانجام دادند، در ا يبانک جهان يها استفاده از شاخص

ج يشده است، نتا شود، استفاده يم يکشاورز يور، باعث بهبود بهرهيه که حکمرانيفرض
ن تابع يج تخمياول، نتا يه هستند، با توجه به الگوين فرضيدکننده اييأهر دو الگو ت يتجرب

بهتر، با  يبا حکمران يدهد که کشور ينشان م يمحصوالت کشاورز ين کشوريد کل بيتول
کسان، ي ييط آب و هوايکسان و شراي، سطح آموزش يکشاورز يها از نهاده يکسانيمقدار 

ک ي يج تجربيدوم، نتا يبا توجه به الگو. د کنديتول يشتريب يتواند محصوالت کشاورز يم
ه يسرما ياز موجود يکسانيکند که با توجه به مقدار  يآشکار م يمدل معادله ساختار

بهترف مقدار  يک کشور با حکمرانيدر  يکار بخش کشاورز يرويک نين، يو زم يکشاورز
دهد که  يق نشان مين تحقيا يج تجربير مجموع، نتاد. کند يد ميمحصول تول يشتريب

در حال  يف کشورهايضع يدهنده عملکرد اقتصادحيتوض يک عامل اساسي يحکمران
در حال توسعه، صرف  ياز کشورها ياريبس يبهبود عملکرد کشاورز يباشد، و برا يتوسعه م

 يها رساختيبر بهبود ز ياديد زيست تاکيبا ي، ميکيزيو ف يآموزش يها يگذارهينظر از سرما
  .ن کشورها داشتيا يحکمران

ک مدل يدر مقاله خود با استفاده از ) Jalilian et al 2007(ان و همکاران يليجل
در  ين کشورهايدر ب يبر رشد اقتصاد ين و مقررات حکومتياثر قوان يبه بررس ياقتصادسنج

تواند به عنوان  يک کشور مين و مقررات ين مقاله قوانيپردازند، بر اساس ا يحال توسعه م
که رشد  يم قانونيک رژيخوب در نظر گرفته شود، ارائه  يحکمران يارهاياز مع يکي

 يمهم حکمران يها از بخش يکينکه تحت فشار قرار دهد يج دهد و نه ايرا ترو ياقتصاد
 يهاو ابزار يقانون يها استيس ييبه کارا يبر رشد اقتصاد يقانون ينهادها تأثير. خوب است

در . دارد يتجربه شده توسط حکمرانان بستگ يحکمران يندهايت فرآيفيمورد استفاده و ک
 تأثيرک کشور را تحت ي ين، عملکرد اقتصاديقوان ييت و کارايفيه که کين فرضين مقاله ايا

. قرار گرفته است يو پنل مورد بررس يمقطع يها دهد، در قالب دو مدل داده يقرار م
کشور است که  ۱۱۷شامل اطالعات  يمقطع يها فاده در مدل دادهاطالعات مورد است

آن در نظر گرفته شده است، در مدل  يبرا ۲۰۰۰تا  ۱۹۸۰ يها سال يها ن دادهيانگيم
قرار  يمورد بررس ۲۰۰۰تا  ۱۹۸۰دوره  يکشور جهان برا ۹۶ز، اطالعات ين يبيترک يها داده
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ان يم يک رابطه سببيدکننده ييأستفاده، تمورد ا يبر هر دو الگو يج مبتنيگرفته است، نتا

  . باشد يم يت مقررات و عملکرد اقتصاديفيک

  روش مطالعه -۴

  نوع مطالعه - ۴- ۱

، يا ق ابتدا با استفاده از روش کتابخانهين تحقيدر ا. است يفيتوص -يلين مطالعه از نوع تحليا
 يآور جمع يها س دادهشود، سپ يم يآور ق جمعيتحق يو تجرب ينظر يو اطالعات، مبان آمار
رد و با استفاده يگ يمورد پردازش قرار م يليو تحل يفيآمار توص يها با استفاده از روش شده

  .شود ين زده ميو به روش مناسب تخم يمعرف ياقتصاد سنج ي، الگوينظر و تجرب ياز مبان

  اطالعات يو روش گردآور يجامعه آمار - ۴- ۲

استفاده  يا از روش کتابخانه يخيارقام و مستندات تار آمار و يگردآور يق حاضر برايدر تحق
گر يکشور د ۷۴ران و ي، مربوط به ايمقطع يها شده است و آمار مورد استفاده، مجموعه داده

ت بانک ياز وبسا يباشد که همه آمارها بجز نحوه حکمران يم يالديم ۲۰۰۸سال  يبرا
 يها ز از مطالعات و پژوهشين يرانده است، آمار مربوط به نحوه حکمياستخراج گرد يجهان

در انتخاب . س که شرح حال آن گذشت به دست آمده استيوم انگليلگات يقاتيموسسه تحق
شرفته يبزرگ و کوچک پ يها، کشورها و قاره ينواح يشده است از تمام يکشور سع ۷۵ن يا

وجود داشته  يتر سه بهتر و مستدليو درحال توسعه و عقب مانده انتخاب شود، تا امکان مقا
که در انتخاب کشورها وجود داشته است، در دسترس و  يتين محدوديتر باشد؛ البته مهم

  .ن کشورها بوده استيمربوط به ا يموجود بودن آمارها

  قيتحق يها افتهي -۵

  انسيوار يآزمون همسان - ۵- ۱

 يا هيکارائه شده است، ت) White, 1980(ت يانس، که توسط وايوار يناهمسان يآزمون عموم
ن روش ابتدا، مدل مورد يز آسان است، بر اساس ايبر فرض نرمال بودن ندارد و کاربرد آن ن

 يهاماندهيشود و سپس باق ين زده ميانس تخميوار ينظر با فرض عدم وجود ناهمسان
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ون يک معادله رگرسيم، سپس با کمک آن، يآور ي، را به دست مiûن زده شده، يتخم

، يون کمکين معادله رگرسيم، در ايآور يآن را به دست م 2Rرا در نظر گرفته و يمکک
ون و يرگرس يمستقل معادله اصل يرهاير وابسته و متغي، به عنوان متغiuˆ2 يعني iûمجذور 

 ين اساس، معادله کمکيشوند، بر ا يته مر مستقل در نظر گرفيمجذور آنها به عنوان متغ
  :شود ير نوشته ميمدل ما به صورت ز يبرا

iiiii

iiiii
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انس يوار يبر عدم وجود ناهمسان ي، که مبتن0Hه يت، تحت فرضيبر اساس مقاله وا
ون يدست آمده از رگرسبه ي2Rتوان مشاهده کرد که تعداد نمونه، ضرب در ياست، م

 ينيب تخميبرابر تعداد ضرا يدو با درجه آزاد يع کايتوز يطور مجانب دارابه يکمک
  :يعنيباشد،  يبجز عرض از مبدا م يون کمکيرگرس

2
df

2 ~* Rn  

يو سطح معن يبا توجه به درجه آزاد يحال اگر مقدار آماره محاسبه شده، از مقدار بحران
انس وجود دارد و يوار يناهمسان يعنيشود  يرد م 0Hه يتر باشد، فرض مورد نظر بزرگ يدار

 يعنيشود،  يرفته ميپذ 0Hه يتر باشد، فرض کوچک ياگر آماره محاسبه شده از مقدار بحران
  :ميات داده شده دارحي، بر اساس توض)(Gujarati, 2004انس وجود ندارد يوار يناهمسان
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نشان داده شده است، آماره  ۱ت، همان طور که در جدول شماره يبا استفاده از آزمون وا
obs*R-squared )تعداد مشاهدات ضرب در R2 (افزار توسط نرمEviews  محاسبه

   .باشد يدو م يع کايتوز يشود، که دارا يم

Obs*R-squared = 75*0/614460=46/08447 
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ر به يبه صورت ز ي، مقدار بحران۸ يدرصد و درجه آزاد ۵ يداريبا توجه به سطح معن

  :ديآ يدست م

5073/152
8df   

آمده است، فرض  ۱با توجه به محاسبات انجام گرفته که خالصه آن در جدول شماره 
استفاده  WLS ست از روشيبا ين مدل ميتخم يشود و لذا برا يانس رد ميوار يهمسان

  .ميينما
  تيج آزمون واينتا )۱(جدول شماره 

  نوع آماره  مقدار آماره محاسبه شده  يمقدار بحران  0Hه يرش فرضياحتمال پذ
۰۰۰۰/۰  ۵۰۷۳/۱۵  ۰۸۴۴۷/۴۶  Obs*R-squared  

  ن مدليتخم - ۵- ۲

شکل گرفته، مدل  يو تجرب ينظر يما که براساس مبان يل اقتصاد سنجينقطه شروع تحل
  :باشد ير ميز

iU
iiiii eGovHLAKGDP  )(  

  :به کار رفته در آن عبارتند از يرهايکه متغ

iGDPک کشور است و ارزش محصوالت و يدات يانگر تولي، که بيد ناخالص داخلي، تول
ن را نشا ۲۰۰۰ثابت سال  يها متيدر داخل هر کشور به ق ييد شده نهايتول يکاالها

 .دهد يم

iKها، است و ارزش کارخانه يکيزيه فيسرما يانگر موجوديه ثابت ناخالص، که بي، سرما 
 يها متيها را به ق رساختير زيد و ساخت و ساز و سايزات خريآالت، ساختمان، تجهنيماش

  .دهد ينشان م ۲۰۰۰ثابت سال 

iLدهد يک کشور را نشان ميت شاغل يار است و کل جمعک يرويانگر ني، که ب.  
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iHک ينه شده در بخش آموزش ياست و کل مخارج هز يه انسانيانگر سرماي، که ب
  .دهد يکشور را نشان م

iGovباشد يهر کشور م يانگر شاخص مربوط به نحوه حکمراني، که ب.  

iu  جمله اختالل  

 يها ن کششيتخم يست، لذا براين يک تابع خطيداگالس -که تابع کاب يياما از آنجا
ن ين اين منظور از طرفيا يم، براييل نمايتبد يک تابع خطيست آن را به يبا يم يديتول

  : ميريگ يم يعيتم طبيتابع، لگار

LnGDPi=LnA+LnKi+LnLi+LnHi+LnGovi+Ui 

شود که با استفاده از روش  يل ميتبد يک تابع خطيد ما به يتولن حالت تابع يدر ا
ب يشود، ضرا يجاد ميب آن اين زدن ضرايامکان تخم) WLS( يحداقل مربعات وزن

  .باشند يد ميمختلف تول يها نهاده يديدر واقع کشش تول ينيتخم

د ب درصين ضرايا يعنير شوند، يدتفسيعنوان کشش تولتوانند به يم ينيب تخميضرا
 يحيتوض يرهايک از متغي ر در هرييک واحد تغي، در اثر يد ناخالص داخلير در نرخ تولييتغ

  .دهند يرا نشان م

نشان داده  ۲در جدول  يج حاصل از برآورد مدل بر اساس روش حداقل مربعات وزنينتا
ودنت، ياست -tن جدول مشخص است با توجه به آماره يکه در ا يشده است، همان طور

ر به يبه صورت ز ينيدار هستند و معادله تخم يمعن يبه لحاظ آمار يهمگ ينيخمب تيضرا
  : ديآ يدست م

LnGDPi=-1.69+0.61LnKi+0.345LnLi+1.933LnHi+0.83LnGov+Ui 

 يها دست آمده بر اساس دادهم تابع کاب داگالس بهيتوان يم ينيب تخميبر اساس ضرا
  :ميينما يسير بازنويصورت زن مطالعه را بهيا

836/0933/1345/0610/0691/1 iiiii GovHLKY  
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مثبت  يد همگيتول يها نهاده يدين تابع مشخص است کشش توليهمانطور که در ا

ن يباشد و مفهوم آن ا يم ۶۱۰/۰عدد  يکيزيه فيسرما يدين اساس کشش توليهستند، بر ا
د ناخالص يش در توليدرصد افزا ۶۱۰/۰سبب  يکيزيه فيش در سرمايدرصد افزا ۱است که 

ن است که يباشد و مفهوم آن ا يم ۳۴۵/۰ز عدد يکار ن يروين يديشود، کشش تول يم يداخل
 يد ناخالص داخليش در توليدرصد افزا ۳۴۵/۰ت شاغل سبب يش در جمعيدرصد افزا ۱
ن است يباشد و مفهوم آن ا يم ۹۳۳/۱عدد  يه انسانيسرما يدين کشش توليشود، همچن يم

د يش در توليدرصد افزا ۹۳۳/۱، سبب يه انسانيش در شاخص سرمايدرصد افزا ۱که 
باشد  يم ۸۳۶/۰عدد  يشاخص حکمران يدينکه کشش توليتاً ايشود و نها يم يناخالص داخل

ش يدرصد افزا ۸۳۶/۰سبب  يدرصد بهبود در شاخص حکمران ۱ن است که يو مفهوم آن ا
بت در مث تأثير يگر بهبود شاخص حکمرانيشود، به عبارت د يم يد ناخالص داخليدر تول

  .باشد يق مين تحقيا ينظر يدکننده مبانييأجه در واقع تين نتيدارد و ا يد ناخالص داخليتول
 ن زده شدهيضراب تخم )۲(جدول 

 مستقل يرهايمتغ ينيب تخميضرا t يآماره محاسبات
۲۶۶/۱-  ۶۹۱/۱- LnA 

۵۴۶/۹  ۶۱۰۲/۰  LnKi
 

۷۴۸/۴ ۳۴۵/۰  LnLi
 

۶۴۰/۲  ۹۳۳/۱  LnHi
 

۳۵۳/۴  ۸۳۶/۰ LnGovi
 

- ۳۱۶/۲۴۶F= ۹۳/۰R2
= 

  ق يتحق يها افتهي :مأخذ
 يداربودن کل ياز معن يحاک) ونيرگرس يداربودن کل يآزمون معن( Fن آزمونيهمچن

ن سطح يا. باشد يدرصد م ۹۳ز برابر با ين 2Rبيسطح ضر. درصد است ۹۵مدل در سطح 
توسط  يد ناخالص داخليرات تولييدرصد از تغ ۹۳حدود از آن است که  يب حاکيضر
ز که ي، ن D-Wواتسون،-نيآماره دورب. ح استيشده در مدل قابل توض يمعرف يرهايمتغ

برخوردار است و  يت مناسبياست از وضع يا عدم وجود خود همبستگيدهنده وجود نشان
  .ود نداردوج يدهد در مدل مورد نظر خود همبستگ يعدد به دست آمده نشان م
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   يريگجهيبحث و نت ـ۶

سه يدر مقا يد ناخالص داخليخوب در تول يزان سهم حکمرانيافتن مين مقاله به دنبال يدر ا
خوب،  يدهند که حکمران يج بدست آمده نشان ميم، نتايمختلف جهان هست ين کشورهايب

زان ي، ميمراندارد و با بهبود شاخص حک يد ناخالص داخليبر تول يداريمثبت و معن تأثير
درصد بهبود در شاخص  ۱هر  يب که به ازين ترتيابد، به اي يش ميافزا يد ناخالص داخليتول

دست آمده  ج بهين نتايهمچن. ابدي يش ميدرصد افزا ۸۳/۰، يدناخالص داخلي، توليحکمران
ش يافزا يد ناخالص داخليت شاغل، توليو جمع يکيزيه فيش سرمايدهد که با افزا ينشان م

ش يدرصد افزا ۶۱۰/۰سبب  يکيزيه فيش در سرمايدرصد افزا ۱صورت که نيابد، به اي يم
درصد  ۳۴۵/۰ت شاغل سبب يش در جمعيدرصد افزا ۱شود و  يم يد ناخالص داخليدر تول

، ينحوه حکمران يديگر کشش توليشود، به عبارت د يم يد ناخالص داخليش در توليافزا
 2Rب يسطح ضر. باشد يم ۳۴۵/۰و  ۶۱۰/۰، ۸۳/۰ب يکار به ترت يرويو ن يکيزيه فيسرما

درصد از  ۹۳از آن است که حدود  يب حاکين سطح ضريباشد، ا يدرصد م ۹۳ز برابر با ين
  . ح استيشده در مدل قابل توض يمعرف يرهايتوسط متغ يد ناخالص داخليرات تولييتغ

د ناخالص يبر تول يدار نحوه حکمران يمعن مثبت و تأثيرق از جهت وجود ين تحقيج اينتا
و توسط  يبانک جهان يها است که با استفاده از داده يج اکثر مطالعاتي، مشابه نتايداخل

قت يده است و در حقيات موضوع ذکر گرديانجام شده و در ادب يو داخل يپژوهشگران خارج
  . ز آن استفاده شده استق اين تحقيکه در ا ينظر ياست بر مبان يدييتا يتجرب يها افتهي

د ناخالص يش توليافزا يکشور برا ياستگذاران اقتصاديدهد که س يق نشان ميج تحقينتا
، يکيزيه فيش سرمايست در کنار توجه به افزايبا ي، ميجه بهبود رشد اقتصاديو در نت يداخل

 يهاط و بستريجاد شرايو ا يز به نحوه حکمرانين ي، توجه خاصيه انسانياشتغال وسرما
 يانجام شده جهت بهبود نحوه حکمران يها تيمناسب جهت بهبود آن داشته باشند و لذا فعال

و  يد ناخالص داخليش توليجه آن افزايکنند که نت يد تلقيمف يگذارهيک سرمايرا به مثابه 
  . باشد يش رفاه جامعه ميو افزا يجه رشد اقتصاديدر نت
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