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Abstract 
Objective: The relationship between institutions and economic growth is one of the main issues 

in economic development debates and has been considered empirically in recent years. Hence, 

the main purpose of this paper is to investigate the effects of institutions and recourses 

management improvement on economic growth in D8 countries during the period of 1996-

2019. 
 

Method: For achieving this objective, the econometric model is estimated by applying PSTR 

method in panel data. 
 

Results: The results of threshold estimation show that the threshold of good governance index 

is -0.67 and its effect on economic growth of Islamic developing countries before and after this 

value will be different. Since the value of good governance index in 8 developing Islamic 

countries is between -1.28 and -0.19, so it is expected that the estimated threshold is in the 

range between low and high. In addition, the value of the estimated threshold is in the 

neighborhood of its average value, -0.71. Moreover, the speed of transmission to the nonlinear 

section for these countries is 1.46. Furthermore, the good governance index in both regimes 

has a positive effect on economic growth, which, of course, increases its intensity by exceeding 

the threshold or entering the second regime or above average. It is expected that at high levels 

of governance (low levels of corruption and redundant regulations and political constraints and 

high levels of political stability and the rule of law and the effectiveness of government) where 

the quality of institutions is also high, all good governance components attract domestic and 

foreign investment, Accelerate economic growth rate. 
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Abstract 
 

The impact of human capital in both regimes is positive. In this regard, it can be argued that 

when governance and the quality of institutions are low, the necessary investments in human 

resources are not take place in this group of countries. The coefficients of abundance of natural 

resources are positive in both regimes, and with the transition to high levels of good governance 

(the second regime), the intensity of its positive influence increases. In other words, with the 

improvement of the good governance index and its components, the effect of natural resource 

management on production and economic growth has also improved, while in the low state of 

the good governance index, the abundance of natural resources has had a small effect on 

economic growth. Therefore, the effect of improving natural resources at a high level of good 

governance on the economic growth of Islamic countries is significant. The FDI has positive 

and significant impact on the GDP growth rate in every linear and non-linear parts. 

So, in every regimes (linear and non-linear) good governance and natural resource abundance 

variables have positive and significant impacts on the economic growth and other explanatory 

variables such as gross capital formation, FDI and human capital have positive effects on GDP 

growth in every linear and nonlinear parts. 
 

Conclusion: in the high level of governance accompanied with low corruption, redundant 

rules, political constraints, all indices of good governance attract domestic and foreign 

investment and accelerate economic growth. 

Keywords: Good Governance Index, Natural Recourses Abundance, Economic Growth, D8 

Countries, PSTR Method. 
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رشد اقتصادی هشت کشور اسالمی در حال توسعه بر  اثر غیرخطی نهادها و وفور منابع طبیعی

 های تابلویی()رهیافت الگوی انتقال مالیم در داده
 

 مهدی یزدانشناس باحقوق

 فرزانه خلیلی

 مجید افشاری راد

 عبدالرحیم هاشمی دیزج

 چکیده
های پایه رشد اقتصادی بر راستا نظریهدر این شود. نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می هدف:

یعی را بهای سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طنهاده
 کنند.یمبرای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد 

 

یری از گرهبههشت کشور اسالمی در حال توسعه با  بر رشد اقتصادیطبیعی شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع  تأثیر در این پژوهش روش:
 مورد آزمون قرار گرفت. 1111-9111ی هاسالطی  ی تابلوییهادادهالگوی انتقال مالیم در 

 

نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال مالیم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی  ها:یافته
در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد 

. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه است 61/1کشور اسالمی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با  8 اقتصادی
 .است دارمعناگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و یهسرماانسانی و 

 

های سیاسی و سطوح باالی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و فساد و مقررات زاید و محدودیتدر سطوح باالی حکمرانی )سطوح پایین  گیری:یجهنت
ده های داخلی و خارجی گردیگذاریهای حکمرانی خوب باعث جذب سرمایهاثربخشی دولت( که کیفیت نهادها نیز در سطح باالیی است، تمامی مؤلفه

 شوند.و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می
 .وییی تابلهادادههشت کشور اسالمی در حال توسعه، رهیافت الگوهای انتقال مالیم در ، نهادها، وفور منابع طبیعیرشد اقتصادی،  های کلیدی:واژه

 .JEL :C23 ،O47 ،I25ی بندطبقه
 .پژوهشی: نوع مقاله
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 مقدمه

زار و شده، ساختار بااثر نهادها بر عملکرد متغیرهای اقتصادی یک واقعیت انکارناپذیر است. تأثیر نهادهای انتخاب

 ای برخوردار استمدت و بلندمدت از اهمیت قابل مالحظهمیانهای اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی سیاست

شده ترین و بارزترین ابزار تعریف، یکی از مناسب8پذیری مجمع جهانی اقتصاد(. متغیر رقابت8118و همکاران،  1کورنلیوس)

حقیقت، این شاخص برای تعریف عوامل مؤثر بر رشد های ذکر شده است. در ای از نهادها، ساختار و سیاستبرای مجموعه

ومی به های اقتصاد داخلی و باقتصادی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، شاخص ذکر شده در جهت سنجش قابلیت

(. همچنین در 1991، 2و ووسچز مدت تدوین شده است )منظور نیل به سطوح باالی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در میان

 یک چارچوب گسترده، ارتباط بین حکمرانی خوب و رشد اقتصادی، بیان شده و مورد آزمون قرار گرفته است.

های رشد صرفاً در برگیرنده عوامل اقتصادی بودند، اما  با توجه به اینکه این الگوها نتوانستند تفاوت ، مدل1991تا دهه 

در ادبیات رشد بروز و  0ر کامل توضیح دهند، نظریات جدیدی مانند اقتصاد نهادگرای جدیددرآمد سرانه کشورها را بطو

 را . طرفداران اقتصاد نهادگرا، نهادهادانستندینمگسترش پیدا کرد که رشد اقتصادی را تنها محدود به عوامل اقتصادی 

 را کشورها یافتگی برخیو یا کمتر توسعه یافتگیعدم توسعه اصلی عامل و دانستندیمکشورها  اقتصادی کننده محیطتبیین

. از این رو عامل نهادی را کردندیم بیان مولد اقتصادی یهاتیفعال برای مناسب بستر نهادی نبود بلکه سرمایه کمبود نه فقط

ردند. از ک، از عوامل مهم تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها معرفی شدیمکه در الگوهای سنتی و مرسوم رشد برونزا فرض 

الگوهای نئوکالسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه سوی دیگر، 

 اقتصاددانان هک وابسته به عواملی است یوربهره و سرمایه انباشت در تفاوت اما ؛کردندتلقی می یور)فیزیکی و انسانی( و بهره

علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای  نحوی کهکنند. به می قلمداد کشور هر نهادی ساختار را آن نهادگرا

های اقتصادی مولد دانند بلکه فقدان بستر نهادی مناسب برای فعالیتتوسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی

 دانند.و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می

توسعه یافته،  نوین «اقتصاد سیاسی کالن»و  «رشد درونزا»نظریه جدید  ترکیبت اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در ادبیا

به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از طرف اقتصاددانان به عنوان  1991 هشروع و در اواخر ده 1981 هاز اواخر ده

مورد بررسی واقع گردید. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان،  متغیری برونزا در ادبیات جدید به طور درونزا

و تحت عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی  شدهرشد  مبانی و چارچوب نظریهای عمومی، فرهنگ، مذهب و ... وارد سیاست

 یارزیاباغلب مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت (. 1299و همکاران،  پورمیابراه) واقع گردیدند

در اغلب  .د. از سوی دیگر مطالعات نظری و تجربی داللت بر تأثیرگذاری رشد تولید و درآمد ملی بر نهادها نیز دارندکننمی

                                                                                                                                                                                           
1 Cornelious 

2 Growth Competitiveness Index of the World Economic 

Forum 

3 Hu and Sachs 

4 New Institutional Economics 
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در رابطه با  (1298ملکی حسنوند و همکاران )و  (1291و همکاران )فاتحی دابانلو همانند  صورت گرفته  ی داخلیهاپژوهش

مایه کل عوامل تولید، بهبود سر یورافزایش بهره طریقاز  رشد اقتصادی، تنها علیت از سمت نهادها به رشد اقتصادینهادها و 

ن راستا در ای .بررسی شده استو بهبود سرمایه اجتماعی مبادله  یهانهیانسانی و سرمایه فیزیکی، کاهش عدم اطمینان و هز

شد اقتصادی رچه تأثیری بر  شاخص حکمرانی خوب و وفور مدیریت منابع طبیعی این است که حاضر تحقیق پرسش اصلی

بر برای بررسی این هدف، در بخش دوم به مروری دارد.  1991-8119ی هاسالطی  1هشت کشور اسالمی در حال توسعه

ایج . بخش چهارم به ارائه نتشودیمی آماری ارائه هادادهادبیات تحقیق پرداخته شده و در قسمت سوم، تصریح مدل و پایگاه 

 .شودیمی بیان گذاراستیسی و ارائه پیشنهادهای ریگجهینتتجربی پرداخته و در نهایت در قسمت پنجم 

 مروری بر ادبیات تحقیق

ته شده و در پرداخ رشد اقتصادی شاخص نهادی و مدیریت منابع طبیعی باو تجربی بر رابطه در این بخش به مروری نظری 

 گیرد.ادامه مهمترین مطالعات تجربی صورت گرفته در خارج و داخل کشور مورد بررسی و کنکاش قرار می

 مبانی نظری تحقیق

اکید دارند. رشد اقتصادی تتولید و بر اثر حکمرانی رشد اقتصادی بر نهادهای سیاسی و اقتصادی و همچنین  های نوینهنظری

شواهد و  با تاریخ را همراه یهااز برهه مختلف یهاقدرت، شکوفائی و فقر مثال هاییشهر (8118) 8و رابینسون عجم اوغلو

 املععنوان یک توسط رهبران به و ناصحیح نامناسب هایگیرییمها، تصمکه در همه آن کندیمتعدد معرفی م مستندات

سوق  ذکورمرا به نقطه  گیرییماین رهبران و نظام تصم عاملیچه  بررسی نموداست که باید  واضح. شودیم مالحظهمشترک 

ها است ، عملکرد این نهادها و صحت و یا عدم صحت عملکرد آن(8118و رابینسون ) عجم اوغلو برمبنای مطالعهاست.  داده

که مجموع و  شودیسیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و غیره م سازانیماز نخبگان و تصم یاطبقه بروزمنجر به  در نهایتکه 

هدایت خواهد کرد.  و درآمد سرانهها جامعه را به سمت و سوی خاص و بهبود رشد اقتصادی آن هایگیرییمبرآورد تصم

حال، اگر این سمت و سوی مناسب و متناسب با آن برهه تاریخی جامعه و جهان باشد جامعه به پیروزی در اهداف اقتصادی 

ل انحطاط و افو دچاربرد که  پی توانی. اگر هم، چنین نباشد مشودو بهبود درآمد سرانه رهنمون میازجمله رشد اقتصادی 

 خواهد شد.

ا ، امشوندیناموفق تبدیل م ییهانامناسب به دولت های ادارهشیوهکید دارند جوامع با أت (8118) اوغلو و رابینسونعجم

با زیرساخت و نظم و قانون داشت که مردم با اطمینان و آرامش به کار و  ییهادولت توانی. منمود اقدامیدر این باره  توانیم

ی نظامی نیروهاباشند، اما اراده سیاسی برای این کار وجود ندارد. نیازی به وجود  پایبند کسب بپردازند و به خدمات عمومی

هادی ن هایپایهارآ و توانمند است تا یک نظام اداری ک یقاًنیست؛ آنچه الزم است دق ییهابرای اجرای چنین طرح و برنامه

تکنولوژی  نیز و کشورها رشد، مرسوم و متعارف الگوهای در اظهار نمود توانیم یبند. در یک جمعنماید ایجادبازارها را 

                                                                                                                                                                                           
 اسالمی شاملگروهی اقتصادی متشکل از هشت کشور در حال توسعه  1

 .استه نیجری و مصر ،مالزی ،اندونزی ،بنگالدش ،پاکستان ،ترکیه ،ایران
 

2 Acemoglu and Robinson 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
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به  را مختلف کشورهای در اقتصادی رشد و گذارییهسرما اختالف دلیل هااین مدل .شدنددر نظر گرفته می مشابه ،تولید

 به نسبت مدل کنترل با سعی کردند اقتصاددانان مرحله دوم در .دانستندوابسته می تولید هاینهاده رشد نرخ و اندازپس نرخ

 رشد کشورهای مختلف، در های کالن اقتصادیسیاست کیفیت مالی، بخشتعمیق  انسانی، سرمایه نظیر دیگر، عوامل

 تکنولوژی تفاوت زمینه این در (.1288 بحرینی، زادهینو حس آزادهیفشر)کنند  حداقل را نشده داده توضیحیاقیمانده یا 

 گام سوم اندیشمندان توسعهبود. در  قابل مالحظه رشد باقیمانده همچنان اما ؛در نظر گرفته شد مناطق مختلف و کشورها در

 سئوال ایندر این خصوص  .ابراز داشتند اقتصادی رشد و گذارییهبر سرما تأثیرگذار غیراقتصادی عوامل به را خود توجه

در این باره (. 1211رنانی، ) و درآمد سرانه برقرار استرشد اقتصادی وابستگی و ارتباط متقابلی بین نهادها و  چه که ایحاد شد

بازاری شدن  بهو یا  دانندییا مستلزم دولتی شدن اقتصاد مکه تحقق رشد اقتصادی را  قبلی ، برخالف باورهایداردیبیان م

شد از نهادهای بازاری و با ایینه، اقتصاد نهادگرایی جدید بر این باور است که اقتصاد باید ترکیب بهدانستندمرتبط می اقتصاد

ت و بنگاه نهادگرایان، ترکیبی از بازار، دولبازاری؛ یا با واژگان کالسیک، ترکیبی از بازار، برنامه و سنت؛ و یا با واژگان غیر

ند ترکیب شو یا)به مفهوم یک مجموعه نهادین منظم، هدفمند و دارای سلسله مراتب(. اما این مجموعه نهادها، باید به گونه

داقل ا حکه نه تنها هزینه مبادله )در قراردادهای خصوصی میان کارگزاران اقتصادی( و سواری مجانی )در تصمیمات جمعی( ر

دالت توزیعی، امنیت، ع نظیرعملکرد اقتصاد را  یهاشاخص سایر)که برای کارایی تخصیصی بازار، ضروری است( بلکه  کنند

 اساسی یهااعتقاد دارند تفاوت (8118و همکاران ) عجم اوغلو... نیز بهبود بخشند )کارایی برتر(.  مروّت و همدردی، آزادی و

ها و عملکردهای رشد، دالیل نهادی دارد و عملکرد ضعیف اقتصاد کالن و انحراف گذار، بحران حالدر یورهاکش

 .هستنداین بیماری نهادی  هاینشانهکالن اقتصادی  هاییاستس

ر د اما اکثر تعاریف حکمرانی«. پذیر و چند بعدی و وسیع استانعطاف»توان اظهار داشت که در مورد واژه حکمرانی می

ها پاسخگوی تقاضای شهروندان خود بوده و خدمات اساسی از جمله حمایت و مقیاس و ظرفیتی است که دولت»ارتباط 

 نمایند.را برای آنها مهیا می 1نگاهداری از حقوق مالکیت فکری و حاکمیت قانون

ت ت در خصوص دالیل تفاوها و مطالعات وسیعی الزم اسبرای تبیین و فهم صحیح اثرات اقتصادی حکمرانی، پژوهش

نهادها به صورت بین کشوری صورت گیرد. به عبارت دیگر، چرا برخی کشورها نهادهایی دارند که در ارائه خدمات به 

شهروندان خود در مقایسه با سایر کشورها ناکارامد هستند؟ به چه دلیل در برخی کشورها فساد رایج است و در سایر کشورها 

شود؟ هایی مالحظه میتفاوتشوهای مختلف، در بوروکراسی اداری و یا حفاظت از حقوق مالکیت مرسوم نیست؟ چرا در ک

 ها پاسخ دهد.سؤالچارچوب و مبانی نظری اخیر در حوزه توسعه اقتصادی در نظر دارد تا به برخی از این 

که چرا برخی کشورها نهادهایی دارند که گرایش به بطئی نمودن فرایند رشد اقتصادی دارد، نظریات  سؤالدر پاسخ به این 

ملکرد ترین علل تفاوت در عهای جغرافیایی، فرهنگ و نهادها به عنوان اصلیمتفاوتی ارائه شده است که تفاوت در ویژگی

                                                                                                                                                                                           
 (The rule of lawنون تساوی افراد در برابر قانون )قا 1
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ترین و تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی به عنوان مهماقتصادی کشورهای مختلف بیان شده است. اما از بین این عوامل 

شود. محققان زیادی ارتباط بین ساختارها و نهادهای های تفاوت در عملکرد اقتصادی جوامع محسوب میترین مؤلفهاساسی

ه نهادها به وسیله ک کنندهای سیاسی بیان میاند. نظریهسیاسی، نهادهای اقتصادی و عملکرد اقتصادی را بررسی و کنکاش کرده

ی هاگروهکنند که استدالل می (8115) 1آقیون و دورلوفگیرند. یمگیری هستند شکل کسانی که در مرکز قدرت و تصمیم

 گیردیمتری دارند، در نهایت تصمیم دهند و گروهی که قدرت سیاسی بیشبا منافع مختلف نهادهای متفاوتی را ترجیح می

 که چه نهادهایی مسلط شوند.

ادی گذارند؟ پاسخ  این است که نهادهای سیاسی و اقتصیماین است که چگونه این نهادها بر پیامدهای اقتصادی تأثیر  سؤال

ها و تصمیمات خود هستند؛ در مناسب و کارآمد منافع عموم را حداکثر کرده و حاکمان در این ساختارها مسئول تمامی اقدام

نهادهای نامناسب منافع حزبی یا فردی را به نفع عموم جامعه حداکثر کرده و در این حالت حاکمان پاسخگوی جامعه  حالی که

اه عمومی تر ممکن است منجر به تخصیص ناکارآمد منابع از نظر رفهای گستردهتر و رانتنیستند و تالش برای کسب منافع بیش

های بدون ثمر و در جست و جوی رانت های مؤلد و پربازده جای خود را به فعالیتشود. عالوه بر این، منابع به جای فعالیت

دهد دهند. حکمرانی خوب سرمایه انسانی و کارایی استفاده از منابع را ارتقاء داده و از این رو رشد اقتصادی را افزایش میمی

 (.1291محمدی و همکاران، )

فظ و نگهداری یک سیستم سیاسی در یک کشور موردنیاز است. پس از آنکه نظام سیاسی باثبات حکمرانی خوب برای ح

رسد. بنابراین، حکمرانی خوب در سطح کالن مهم است. از سوی دیگر، ناپذیر به نظر میگردید، رشد اقتصادی اجتناب

 یک مغازه کوچک و یا یک شرکت حکمرانی خوب به طور مشخص در سطح خرد نیز موردنیاز است، حتی زمانی که شخصی

های اخیر تالش بسیاری از اقتصاددانان برای ایجاد و کند، نیز حکمرانی خوب موردنیاز است. در سالدر سطح ملی اداره می

از  گردد و بخش وسیعیهای دانشگاهی امروز نیز بسیار در خصوص آن بحث میبرقراری حکمرانی خوب است که در محیط

د اقتصادی نیاز رشرا نیز بخود اختصاص داده است. با وجود اینکه در مطالعات مختلف، حکمرانی خوب پیششعارهای سیاسی 

 (.8110زبیر و خان، است، اما هنوز رابطه بین این دو متغیر مشخص نشده است )

تأیید شده است. نتایج پژوهش آنها  (8118کافمن و کرای )نیاز مهم رشد، توسط مطالعه فرض حکمرانی خوب بعنوان پیش

نتیجه  گذارد. سایر نتایج این مطالعه، و البتهمدت و بلندمدت میدهند که کیفیت حکمرانی تأثیر مهمی بر رشد میاننشان می

شد باال به د توسعه. بعبارت دیگر، ریابد مگر با توجه به فرآینکامالً جدید، اشاره به این دارد که سطوح حکمرانی بهبود نمی

مدت خودی خود، مستلزم کیفیت حکمرانی بهبود یافته نیست. مطابق با آن نتیجه، برای دستیابی و بهبود سطوح پایدار رشد میان

، مداخله دهندای در ساختار، فرآیندها، نهادها و بازیگرانی که دستگاه دولتی را تشکیل میو بلندمدت، الزم است بطور آگاهانه

 (.8112وهووار و جاگر، صورت گیرد )

                                                                                                                                                                                           
1 Aghion and Durlauf 
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ش بر رشد اثربخ اساسیمتغیرهای شود. یکی از در ادامه به بررسی تأثیر متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی پرداخته می

 پیشرفت عمده عامل ،یگذارسرمایهاست.  یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ، متغیر انباشت سرمایه فیزیکیاقتصادی

 همچنین و تولید، هایظرفیت افزایش یا و ابقا حفظ، موجب که هاییهزینه تمام از عبارت است و آیدمی بشمار اقتصادی

ا یبه بیان دیگر آن دسته از مخارجی است که صرف تقویت ظرفیت تولید و (. 8110، 1فورمن و هایس)شود می ایجاد درآمد

بطورکلی توسعه پایدار مبتنی بر دانش و فناوری است و توسعه دانش و فناوری نیز بر پایه خالقیت و شود. عدم کاهش آن می

ی بیشتر به منابع، امکانات و تسهیالت ماد تجهیز، دستیابی به توسعه علمی مستلزم افزایش و همچنین. پذیردمینوآوری صورت 

ماسی و سپهبان ال) توسعه اقتصادی است عاملت. از دیدگاه نظریه کالسیک، انباشت سرمایه آموزشی و پژوهشی اس هایفعالیت

. شوندیم محسوببر تولیدات داخلی  مؤثرعوامل  ترینمهم(. در معادله رشد نئوکالسیک، سرمایه و نیروی کار از 1288، باباقره

 .اندبهره بردهخود  پژوهشاز این متغیر در  (8112) 2ایواساکو و فوتاگامیو  (8112) 8و رابرتسون لینالندون

 فیزیکی تنها سرمایه که سرمایه مفهوم (1912) کوزنتس، متغیر سرمایه انسانی است. رشد در معادله تأثیرگذاردیگر متغیر 

در نظر گرفته سرمایه فیزیکی  و انسانی سرمایهالزم است  ،لذا ؛ستدانمیمبهم  و ناقص مفهومی ؛شودمی شامل را کاالیی و

 انباشت بلکه، ؛نبوده کشور آن صنعتی آالت و ابزارها پیشرفته، صنعتی کشور یک انسانی : سرمایهکندوی بیان می .شوند

 هاست.دانش اینکاربردی نمودن  برای کشور آن افراد زمودگیکارآو  کسب شده های مختلفآزمون از که است هاییدانش

 در گذاریسرمایه به روش که کار نیروی کیفیت ارتقای اعتقاد داشت از پیشگامان نظریه سرمایه انسانی 0شولتز همچنین،

 اقتصادی رشد بر مؤثر عوامل پیشین هایتحلیلدر  تولید کنندهتعیین عوامل از یکی عنوانبه ،شودمی ایجاد انسانی سرمایه

 تولید توانستند تولید توابع از گیریبهره با محققین اقتصادی از برخی، لذا (.1911شولتز، ) استنادیده در نظر گرفته شده 

 را اقتصادی تولید آموزشی، کیفیت بهبود آنها باور داشتند .نمایند برآورد را آموزش سطوح باالتر وسیله به حاصله اضافی

 در افراد بالقوه هایتوانایی و مازاد هایتوانمندی و قابلیتکسب  غیررسمی در و رسمی آموزش نتایج زیرا، دهد.افزایش می

ظرفیت  شودمی باعث خالق و ماهر و توانمند افراد این وجود ،افزون بر این است. پنهان ،تولید در انسانی سرمایه و کار بازار

و همکاران  5پوالسک(. 1288صادقی و عمادزاده، کند ) کمک اقتصادی رشد به ،نتیجه در و کل اقتصاد افزایش یافتهتولید در 

 .اندکردهخود از این متغیر استفاده  مطالعاتدر  (8118) 8نیگو (8111) 1سوندی و ویشر، (8111) 1ژفسکاگول، (8111)

ع طبیعی در فرآیند مثبت وفور مناب اثراست. در مقابل نظریاتی که بر رشد منابع طبیعی دیگر متغیر لحاظ شده در معادله وفور 

مطرح شد، به ارتباط معکوس  (1992) 9آوتیکه توسط  طبیعی تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی تاکید دارند، نظریه نفرین منابع

اساسی  واقعیت(. این نظریه بر مبنای این 1298اسدی و همکاران، )پردازد میبین وفور منابع طبیعی و رشد و توسعه اقتصادی 
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و همچنین بر  اندهداشتبهتری در مقایسه با اقتصادهای ثروتمند از لحاظ منابع، است که اقتصادهای فقیر از لحاظ منابع، عملکرد 

 (.1991، 1یوسایی) آثار نهادی و سیاسی فراوانی منابع طبیعی تاکید دارد

ارتباط منفی میان فراوانی منابع طبیعی و عملکرد رشد از طریق اثر فراوانی منابع طبیعی بر انتخاب سیاستی توضیح داده 

 تروالنیطکالن ضعیف در مدت زمان  هایسیاست سواز یک: هرچه کشورها از لحاظ منابع طبیعی ثروتمندتر باشند، شودمی

 جورانت هایگروه، ثالثاًرای رسیدن به بلوغ صنعتی سریع وجود خواهد داشت. فشار کمتری ب از سوی دیگر. یابدمیدوام 

و  8کاواکانتی(. 0199آوتی، )شود میشدن رشد اقتصادی بیشتر  ترنامنظمشده و درنهایت احتمال کاهش شتاب و  دارریشه

 .اندبهره گرفتهخود  هایپژوهشاز این متغیر در  (8112) 0حمدی و سبیاو  (8118و همکاران ) 2فان، (8111همکاران )

سرمایه  تخارجی است. انباش گذاری مستقیم و یا غیرمستقیمانباشت جریان سرمایهدیگر متغیر موجود در معادله، متغیر 

 به خارجی مالی است. منابع تأمین قابل خارجی یا منابع داخلی ، ازتولید فرآیند اساسی نیازهایپیش از یکی عنوانداخلی به

 منابع با شکاف مقابله برای حلیراه ،گذاریسرمایه -اندازپس شکاف کردن پر بر افزون انداز داخلیپس برای مکملی عنوان

 هایشرکت قالب و در خصوصی بخش وسیلهبه بیشتر خارجی غیرمستقیم و مستقیم گذاریجریان سرمایه .است نیز ارزی

 .(1285و محمودی،  آبادیشاه)شود می نام برده خصوصی سرمایه جریان عنوانبه و گیردمی صورت چندملیتی

 :اوالً ،است شکل دو به آن بر مؤثر عوامل و خارجی مستقیم گذاریجریان سرمایه خصوص در اقتصاددانان هایتئوری

 کالسیک، اقتصاد هایتئوری که همچنان ،گذاریسرمایه از بخشی عنوانبه خارجی مستقیم گذاریسرمایه و تبیین بررسی

گذاری اهمیت سرمایه حفظبر  عالوه اقتصادی نوین هایتئوری اما .دانندمی اقتصادی رشد عوامل از را یکی گذاریسرمایه

 .نمایندنند توجه میکهای مدیریتی جدید که در رشد اقتصادی نقش بسزایی ایفا میتکنولوژی و فناوری تولید و شیوهانباشت  به

نقش  رشد، جدید نهاده دو داشتن با کشور، در سرمایه هایمحدودیت نمودن مرتفع بر افزون مستقیم خارجی گذاریسرمایه

 عنوانبه را خارجی مستقیم گذاریندیشمندان اقتصادی جریان سرمایها از برخیدارد.  اقتصادیاخیر هاینظریه در قابل توجهی

 است المللیبین مقررات مستقیم تابع گذاریسرمایه رهیافت این در .اندکنکاش و بررسی نموده المللبین از تجارت بخشی

 و فراوسن)است  مکانی هایموقعیت تابع خارجی مستقیم گذاریسرمایه جریان ،معروف است 5دانینگ به نظریه ترکیبی که

 مطالعاتاز این متغیر در  (8112) 9بالتابائوفو  (8111) 8تیواری و موتاسو، (8111) 1خانعلیارشدخان و (. 8110 ،1ژوزفسون

 .اندکردهخود استفاده 

ت توان بیان کرد که متغیرهای اشاره شده در بخش مبانی نظری الزم اسشناسی تحقیق میدر بیان ارتباط مبانی نظری با روش

 شناسی تحقیق را پشتیبانی نماید.در تصریح و تبیین مدل لحاظ شده تا ادبیات نظری بخش روش
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 پیشینه تحقیق

رشد  د وتولی بر عوامل نهادی و منابع طبیعی تأثیردر رابطه با  خارجی و داخلی مطالعات تجربی این بخش مهمترین در

  گیرد.مورد بررسی قرار می اقتصادی

های تابلویی به بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد و حکمرانی گیری از رهیافت دادهبا بهره (8181و همکاران ) 1آودوالج

اند. نتایج داللت بر تأثیرگذاری مثبت و پرداخته 8111-8118های کشور اروپای شرقی طی سال 18خوب بر رشد اقتصادی 

 ند.نه کشورهای مورد مطالعه دارو شاخص ادراک فساد بر درآمد سرامقررات  گریتنظیمکیفیت داری اثربخشی دولت، معنا

ص یافته به بررسی اثرگذاری شاخزننده گشتاور تعمیمهای تابلویی پویا و تخمینتوسط رهیافت داده (8181) 8سیهام

رسند پرداخته و به این نتیجه می 1991-8111های کشور منتخب درحال توسعه طی سال 81حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی 

های نفتی دار بر رشد اقتصادی کشورهای حکمرانی خوب، درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناکه شاخص

 اند.های مورد مطالعه داشتهطی سال

نی خوب دفی به بررسی نقش حکمراهای تابلویی ایستا و روش اثرات ثابت و تصابا استفاده از رهیافت داده (8181) 2ماتااله

پرداخته و نتیجه  1991-8111های کشور صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال 11بر رشد اقتصادی 

داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته و در گیرد که شاخص کیفیت مقررات و اثربخشی دولت اثر معنامی

 کنند.شورها از نفرین منابع طبیعی نقش مهمی ایفا میخروج اقتصاد این ک

بوسیله از روش همجمعی حداقل مربعات تصحیح شده و پویا به بررسی رابطه بلندمدت بین رشد  (8119) 0ایسماهن و نجه

های گیرند در بلندمدت شاخصپرداخته و نتیجه می 1991-8110های اقتصادی و حکمرانی خوب در مراکش طی سال

 اقتصادی این کشور دارند. دار بر رشدگذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناگانه حکمرانی خوب و سرمایهشش

یافته به زننده گشتاور تعمیمهای تابلویی پویا و تخمینای با استفاده از رهیافت دادهدر مطالعه (8119) 5عبدالباری و بنهین

دهند پرداخته و نشان می 1995-8110های کشور طی سال 111گذاری و حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی بررسی تأثیر سرمایه

 ارند.دار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی دگذاری تأثیر مثبت و معناشاخص کیفیت مقررات، سرمایه انسانی و سرمایه

تایج این . نپردازدمی 1981-8111به بررسی اثر نهادها و رشد اقتصادی در ترکیه طی بازه زمانی  (8118) 1اوغلوهیسام

ی و مدیریت کیفیت قوانین و بروکراس داللت بر این دارد تأثیربر نقش مهم نهادها بر رشد اقتصادی ترکیه،  اشارهپژوهش ضمن 

 بوده است. مؤثرنهادی بر رشد اقتصادی ترکیه  هایشاخصسیاسی بیش از سایر  هایتنشتضادهای اجتماعی و 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1Avdulaj 

2Siham 

3 Matallah 

4Ismahen and Najeh 

5Abdelbary and Benhin 

6Hisamoglu 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030142071930501X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030142071930501X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062976917302181#!


 115 /1هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

در  یخوب و رشد اقتصاد یحکمران نیب یرابطه عل یگرنجر به بررس تعلی روش از استفاده با (8111) هوهانگهوانگ و 

به  خوب یاز حکمران هیسو کی یرابطه عل گیرندمی جهیپرداخته و نت 1991-8110 هایسال یط ایآس یجنوب شرق یکشورها

 .استکشورها برقرار  نیدر ا یرشد اقتصاد

لف مخت هایبازهاجتماعی بر رشد اقتصادی در نواحی مختلف جهان و  هایظرفیتبه بررسی اثر نهادها و  (8112) 1پوترمن

ریع یکی از دالیلی که برخی از کشورها، رشد س دهدمی. نتایج این مطالعه نشان پردازدمیزمانی بعد از انقالب صنعتی تا کنون 

 .ستابهبود کیفیت نهادها  واسطهبهاجتماعی کشورها  هایظرفیتجربه نمودند، پیشرفت و افزایش اقتصادی را ت

به بررسی ارتباط بین سرمایه انسانی و نهادها با رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت پانل دیتا و روش  (8118) 8دیاز و تبالدی

بهبود  دهدمی. نتایج نشان پردازندمی 1915-8115کشور منتخب جهان در بازه زمانی  51ش از برای بی یافتهتعمیمگشتاورهای 

در کیفیت نهادها، انباشت سرمایه انسانی را بهبود بخشیده، نابرابری درآمدی را کاهش داده و حرکت در مسیر تاریخی توسعه 

ادی مستحکم و نهادهای ساختاری که برای رشد اقتص هایتزیرساخ کندمی. همچنین نتایج این مطالعه تاکید کندمیرا تسریع 

بر  ، حال آنکه در کوتاه مدت اثر چندانیدهدمیقرار  تأثیر، عملکرد بلندمدت اقتصادی کشورها تحت رسندمیضروری بنظر 

ت. از طرف اس معنابیو رشد بلندمدت اقتصادی،  وریبهرهرشد اقتصادی ندارد. همچنین ضریب اثرگذاری نهادهای سیاسی بر 

 است. یافتهتوسعهنهادها بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بیش از کشورهای  تأثیردیگر، شدت 

اقتصادی  هایبه بررسی نقش منابع طبیعی بر درآمد سرانه در دو گروه از کشورها با سیاست (8111) 2در پالگآرزکی و ون

دار بر درآمد پردازند. نتایج مبین این است وابستگی به منابع طبیعی تأثیر منفی و معناخوب و بد و نقش مؤثر قانون در اقتصاد می

 شود.های اقتصادی بد اعمال میضعیف است و یا در آنها سیاستسرانه دارد بویژه در کشورهایی که نقش قانون در اقتصاد 

شده  بندی)طبقهکشور  185حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی  تأثیربه بررسی ناپارامتریک  (8119) 0چاوز -هیونه و جاچو

. پردازندمی 1991-8111در بازه زمانی  (و آفریقاگروه اروپای غربی، اروپای شرقی، آمریکای التین و حوزه کارائیب، آسیا  5به 

تنها سه شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون از شش شاخص  بیانگر این است که پژوهشنتایج 

بر رشد  نندگیکتنظیمحکمرانی بر رشد اقتصادی تأثیر گذارند و سه شاخص دیگر کنترل فساد، اثربخشی دولت و قدرت 

 حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون دارای دهدمی. همچنین شواهد تجربی نشان است تأثیربیصادی اقت

. هاستمانزمذکور بین کشورها، مناطق و  هایشاخصغیرخطی بر رشد اقتصادی هستند و این موضوع به علت ناهمگنی  تأثیر

صادی بر بیش از اصالحات دیگر اقت تواندمیر جهت بهبود شاخص حکمرانی نتایج این مطالعه بیانگر آن است که تغییرات د

 واقع شود. مؤثررشد اقتصادی 
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 ظرن شاخص پاسخگویی سیاسی به عنوان عامل نماگر فساد و همچنین با در تأثیربه بررسی  (8118و همکاران ) 1آیدت

کشور  80( در GDPگرفتن یک متغیر ابزاری برای مشخص نمودن سطح حکمرانی بر رشد اقتصادی )نرخ رشد بازای هر واحد 

فساد  متغیر تأثیر گویای آن است که. نتایج حاصل اندپرداخته 1911 -8111جهان ازجمله جمهوری اسالمی ایران در بازه زمانی 

فساد  کیفیت نهادها یا حکمرانی در سطح باالیی هستند، کهزمانیبستگی دارد. حکمرانی موجود  وضعیتبر رشد اقتصادی به 

معنادار ادی فساد بر رشد اقتص تأثیربا کیفیت نهادی یا حکمرانی پایین  نظام. ولی در گرددمیباعث کاهش رشد اقتصادی 

 است.از بلندمدت  ترقوی مدتکوتاهفساد بر رشد اقتصادی در  تأثیر. از طرف دیگر، نیست

 کشورهای در اقتصادی توسعه و رشد به یابیدست در کیفیت نهادها خوب و حکمرانی اهمیت (8112) 8گیلبرت مطالعه در

کشور درحال  118برای  1911-8111 زمانی دوره در تابلویی هایداده از استفاده با مطالعه وی در این .شودمیبررسی  مختلف

 عنوان به دولت کارایی و کیفیت مقررات هایشاخص میان داریمعناو  مستقیم ارتباط کندمی گیری نتیجه توسعه جهان،

 وجود ،شودمی گیریاندازه درآمد سرانه رشد نرخ وسیله به که عملکرد اقتصادی و خوب حکمرانی شاخص برای جانشینی

 مثبت میان ارتباط دربرگیرنده (8111) 0کانگونداو  (1999و همکاران ) 2هال(، 8112همکاران)و  بالداسی مطالعاتدارد. 

 .است و رشد اقتصادی خوب حکمرانی

میان  ارتباط ایجاد نموده تا باتالش « دموکراسی، حکمرانی و رشد اقتصادی»عنوان  در کتابی تحت (8118) 5کناک

بر رشد اقتصادی بپردازد. از این رو از آمار و اطالعات بین کشوری برگزیده  دموکراسی اثر ارزیابی حکمرانی، به دموکراسی و

 وضعیت میان دارمعنا و مثبت اثر بیانگر رگرسیون استفاده نمود. نتایج 1911 -1991 هایسالکشورهای درحال توسعه در 

 کاهش طریق داده و از قرار تأثیر تحت را حکمرانی ترقوی دموکراتیک نهادهای بنابراین .است حکمرانی و کیفیت هانهاد

 . سازندمی محقق را اقتصادی باالتر رشد فناوری، تغییرات روند تسهیل فساد و

ان اینکه . وی با بیاست پرداختهبه بیان ارتباط رشد اقتصادی و حکمرانی  نظریبصورت  ایمطالعهدر  (8118) 1گرداستین

یک جنبه حیاتی این مدل این است که اجرای قانون هنگام هدایت بسوی حمایت بهتر از حقوق مالکیت )و بنابراین ارتقای 

ن تحلیل ی هستند، وجود دارد. بنابراین، ایرشد( دارای هزینه و نیازمند منابعی است که تنها در اقتصادهایی که به اندازه کافی قو

: یک حالت با حداقل حمایت از حکمرانی و درآمد پایین و دیگری با حمایت کامل از حکمرانی کندمیدو حالت را معرفی 

 .گرددمیو درآمد باال. در هر دو حالت بهبود شاخص حکمرانی باعث ارتقا رشد اقتصادی 

و کشورهای  ایران در تابلویی هایداده از اقتصادی را با استفاده بر رشد حکمرانی کیفیت اثر (1289و سالطین )کمیجانی 

در  دهدمینشان  بررسی از حاصل . نتایجاندداده قرار مورد بررسی 1991 -8111 دوره در و پاکستان( همسایه )ترکیه منتخب

شاخص کیفیت حکمرانی  دهدمینشان  نیز مدل برآورد از حاصل نتایج .نیست مطلوبی وضعیت دارای حکمرانی کیفیت ایران
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از ایران  . میزان تأثیرگذاری این شاخص در ترکیه بیشتراستدر هر سه کشور دارای تأثیر مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی 

 . استو پاکستان 

شاخص ادراک  ،ارتباط حکمرانی خوب تابلویی به بررسی هایروش دادهبا استفاده از  (1291بشیری و شقاقی شهری )

های تجربی یافته اند.پرداخته، 1991-8111 در فاصله زمانی 1آسیای جنوب غربی در کشورهای و رشد اقتصادی اداری فساد

ر ر رشد اقتصادی دهای مختلف شاخص حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنادار بدهند مؤلفهناشی از برآورد مدل نشان می

 کشورهای مورد بررسی دارند.

 هایخصشاعامل اساسی توسعه اقتصادی، به تحلیل آماری  عنوانبهبا بیان شاخص حکمرانی  (1291و پورجوان ) آبادیشاه

کشور برگزیده از آسیای جنوب  25برای  1991-8111حکمرانی و برخی از متغیرهای توسعه اجتماعی و اقتصادی طی دوره 

 هایصشاخ، بهبود دهدمیضمنی، نتایج این مطالعه نشان  طوربه. پردازندمیشرقی، غرب آسیا، آمریکای التین و آفریقا 

قضایی و  أمینتدقیق،  گریتنظیمحکمرانی )همچون شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی خدمات عمومی، مقررات 

توسعه مانند درآمد سرانه، امید به  هایشاخصاثرات معناداری بر ارتقا  تواندمیساد( در کشورهای مورد بررسی، کنترل ف

 زندگی، بهداشت و آموزش و نرخ بیکاری و بنابراین افزایش رفاه اجتماعی داشته است.

های تابلویی به بررسی ارتباط بین حکمرانی و آزادی اقتصادی هگیری از رهیافت دادبا بهره (1290آبادی و همکاران )شاه

 وضعیت کشورهای درحال توسعهرسند پرداخته و به این نتیجه می 8111-8118های طی سال G7و  D8در کشورهای عضو 

D8  در قیاس با کشورهای توسعه یافته G7  حکمرانی و آزادی اقتصادی نامناسب است. همچنین براساس نتایج  هایشاخصدر

از  ؛ اقتصادهای آزادتری هستند.اندکردهعمل  ترموفقحکمرانی  هایشاخص، کشورهایی که در بهبود رسدمیمطالعه به نظر 

صادی اهمیت اقت هایریزیاینرو انتظار برآن است، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در برنامه 

 .آزادی اقتصادی را مهیا نمایند هایشاخصبرای بهبود مؤلفه حکمرانی قائل باشند و زمینه بهبود  ایویژه

-8110های به بررسی ارتباط بین نهادها و توسعه در کشورهای منطقه خاورمیانه طی سال (1291فاتحی دابانلو و همکاران )

دهد در کشورهای صادرکننده و غیرصادرکننده نفت منطقه خاورمیانه اختالف های مطالعه نشان میپردازند. یافتهمی 1991

 داری بین تأثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد.معنا

نرخ  بری آن هافیت حکمرانی و شاخصکی تأثیرهای تابلویی به بررسی با استفاده از روش داده (1291محمدی و همکاران )

در های حکمرانی شاخصکنند گیری میپرداخته و نتیجه 8111-8181های کشور منتخب طی سال 91در  رشد تولید سرانه

در سه  رفاًصگویی اظهارنظر و پاسخ مؤلفه بنابراین. به همراه ندارند مشابهیو  یکسانهای درآمدی متفاوت اثرات گروه مورد

 پایداری و ثبات مؤلفهدار بر رشد اقتصادی دارد. مثبت و معنا تأثیرگاریهای سوم، چهارم و پنجم( گروه از کشورها )گروه

                                                                                                                                                                                           
ایران، قزاقستان، عربستان، پاکستان، ترکیه، افغانستان، یمن، ترکمنستان، ازبکستان،  1

عراق، عمان، قرقیزستان، سوریه، تاجیکستان، اردن، آذربایجان، امارات متحده عربی، 

 گرجستان، ارمنستان، فلسطین، کویت، قطر، لبنان و بحرین.
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 اثربخشی لفهمؤ. اثر معنادار نیستها این دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروهمثبت و معنا تأثیرسیاسی در گروه سوم 

 دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول شاخص کیفیتمثبت و معنا تأثیرسوم، چهارم و پنجم های در گروه تنهادولت 

 .گذاشته استدار بر رشد اقتصادی مثبت و معنا تأثیر قوانین و مقررات گریتنظیم

 هایسالمنابع طبیعی( در طول  جایگزینکشور غنی از نفت ) 21 هایگیری از دادهبا بهره (1291بیشک )جلیلی و سلمانی

به مطالعه رابطه وفور منابع حکمرانی و رشد اقتصادی با  های تابلویی پویادادهو روش اثرات همبسته مشترک  8115تا  1981

ت ینقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی به کیفدهد اند  نتایج این مطالعه نشان میتأکید بر نقش فناوری اطالعات پرداخته

 حکمرانی در کشورها بستگی دارد.

، مصرف و های سرمایهتحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر پویاییبه تجزیه و  (1291ایزدخواستی )

یت زایش کیفکه اف دهدمطالعه نشان مینتایج پردازد. می زا در اقتصاد ایرانرشد درون مدلرشد اقتصادی در چارچوب یک 

 افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، موجبحکمرانی از طریق اثرگذاری بر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی 

 .مصرف سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است

ی زننده گشتاور تعمیم یافته به بررسویا و تخمینهای تابلویی پبا استفاده از روش داده (1298ملکی حسنوند و همکاران )

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  زمان حکمرانی خوب و اجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزههم تأثیر

 حکمرانی خوب )میانگین وزنی ششهای تجربی این مطالعه بیانگر این است که پردازند. یافتهمی 8118-8111های طی سال

الص داخلی متغیرهای تولید ناخ همچنین تأثیرداری بر رشد اقتصادی هستند. مثبت و معنا تأثیرشاخص( و مخارج دولتی دارای 

 دار است.بازبودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادرجه دوره گذشته و 

گر تحلیل نقش تعدیلبه  روش اثرات ثابت و های تابلویی نامتوازنروش دادهبا استفاده از  (1299پور و همکاران )ابراهیم

پرداخته و  8111-8111های توسعه طی سالکشور در حال 128شدن و رشد اقتصادی در حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی

خص رشد اقتصادی دارد و همچنین شاخص جهانی داری بر شااشاخص حکمرانی تأثیر مثبت و معنرسند که به این نتیجه می

ه بین شاخص گر در رابطعنوان متغیر تعدیلشدن بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری دارد و در نهایت حکمرانی خوب به

 داری دارد.اجهانی شدن و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معن

ی کیفی ی داخلی به بررسهاپژوهشکه در مطالعات صورت گرفته و بویژه  دهدیممروری بر سوابق پیشینه تحقیق نشان 

ی ارتباط بین ی تابلویی خطهادادهی از رهیافت ریگبهرهو با  اندپرداختهرابطه بین حکمرانی و کیفیت نهادی و رشد اقتصادی 

 .اندنمودهی حکمرانی خوب و رشد اقتصادی را تبیین هاشاخص

در طول زمان و در سطوح مختلف نظام، کیفیت نهادی مقدار ضرایب و نحوه تأثیرگذاری آن بر  رودیمکه انتظار  از آنجا

ی از مدل رگرسیونی ریگبهرهرشد اقتصادی کشورها تغییر یابد. لذا، این مطالعه گامی فراتر نهاده و در راستای رفع این نقیصه، با 

ی بین این دو اانهآستیر رژیمی مالیم و آرام به بررسی روابط غیرخطی و الگوی تغی نیترمناسبعنوان انتقال مالیم تابلویی به

، (1299) و همکاران پورمیابراه. بنابراین، نوآوری و وجه تمایز این مطالعه در مقایسه با مطالعات داخلی همانند پردازدیممتغیر 
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ری نظ ی تجربی و تصریح الگو با استفاده از مبانیسازمدل (1291) شکیبیسلمانجلیلی و و  (1298)ملکی حسنوند و همکاران 

 .است 1991-8119ی هاسالطی  ی تابلوییهادادهروش غیرخطی انتقال مالیم در  مرتبط و برآورد مدل به

 ی آماریهادادهتصریح مدل و پایگاه 

 (8181اران )آودوالج و همکمطالعات تجربی نظیر  استناد بهبا  نیز نظری و و مبانی بیان شده در چارچوبمباحث به  عنایتبا 

 :شودتصریح می بصورت زیر پژوهشدر این  تجربی الگوی، (8181سیهام )و 

(1) 𝐺𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝐶 +  𝛽1𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 +  𝛽2𝐻𝐶𝑖𝑡 +  𝛽3𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 +  𝛽4𝑅𝐴𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑄𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

 :شاملاستفاده  موردمتغیرهای 

GGDP 8111سرانه به قیمت ثابت سال تولید رشد 

GCF 8111: انباشت سرمایه ناخالص ثابت به قیمت ثابت سال 

HCسال 15تحصیل افراد باالی  یها: متوسط سال 

FDIخارجی : خالص انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری 

RA : به  سنگ، مواد معدنی و جنگلیاز فروش نفت، گاز، زغال ناشی درآمدمجموع شاخص وفور منایع طبیعی که برابر با

 تولید ناخالص داخلی حقیقی است.

IQ :وسط بانک که ت خوب یا مطلوب این متغیر از شاخص حکمرانی نماینده و پروکسی. برای نهادها است شاخص کیفیت

دربرگیرنده شش مؤلفه شفافیت و پاسخگویی، عدم  که شودیده است استفاده مش به بعد گزارش 1991های سالبرای جهانی 

خشونت و ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم قوانین و مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد بوده که به روش میانگین 

 گیرد. هندسی مورد محاسبه قرار می

u جزء خطا،  مبینi کشور و  معرفt ل ی از رهیافت انتقاریگبهرهشایان ذکر است در این تحقیق با دهنده زمان است. نشان

-8119ی هاسالی تابلویی به عنوان رویکرد خطی به برآورد مدل در هشت کشور اسالمی درحال توسعه طی هادادهمالیم در 

Governance  Worldwideو اطالعات آماری برای متغیرهای شاخص حکمرانی  هاداده. پایگاه شودیمپرداخته  1991

Indicators و برای سایر متغیرهای تحقیق world development indicators ی تحقیق هاافتهو نرم افزار برآورد مدل و تحلیل ی

 .است 11نسخه  1استاتا

 نتایج تجربی تحقیق

شود. قبل از برآورد الزم است روند شاخص کل حکمرانی خوب و رشد تولید میدر این بخش به برآورد مدل پرداخته 

 ترسیم شود که به صورت نمودار زیر است: 1991-8119های ناخالص داخلی در این گروه از کشورها طی سال

 

 
                                                                                                                                                                                           
1 Stata 
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 می. روند شاخص کل حکمرانی خوب و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای در حال توسعه اسال1نمودار 

 
 (8181های توسعه بانک جهانی )گزارش شاخصمأخذ: 

کشور اسالمی در حال توسعه مربوط به سال  8توان بیان کرد بیشترین میزان رشد اقتصادی در بر اساس نمودار فوق می

درصد بوده است. در خصوص شاخص کل حکمرانی  -10/1و برابر با  1998درصد و کمترین آن برای سال  09/1برابر با  8110

ترین است.  به عبارت دیگر پایین -88/1و کمترین مقدار  -19/1ن برابر با است، بیشترین میزا 5/8تا  -5/8خوب که عددی بین 

 1999و مربوط به سال  -19/1بوده و بهترین وضعیت  8119و برای سال  -88/1وضعیت شاخص کل حکمرانی خوب برابر با 

ها به سایر سال نسبت 1999است. به عبارت دیگر میانگین هندسی شش مؤلفه مربوط به شاخص حکمرانی خوب در سال 

تری داشته است. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص کل حکمرانی خوب در کشورهای درحال وضعیت مناسب

است. پس از بررسی روند متغیرهای رشد  1991-8119های درصد طی سال -11/1و  58/0توسعه اسالمی به ترتیب برابر با 

های کشور اسالمی در حال توسعه، به منظور برآورد الگو و تفسیر یافته 8در  تولید ناخالص داخلی حقیقی و حکمرانی خوب

بوده که نتایج در  (8110پسران، فریدمن و فریز )های گیری از آزمونتحقیق، اطمینان از وجود وابستگی بین کشورها با بهره

 جدول زیر ارائه شده است:
 گی بین مقاطع یا کشورهای درحال توسعه اسالمی. نتایج آزمون وابست1جدول 

 مقدار آماره آزمون پسران مقدار آماره آزمون فریدمن مقدار آماره آزمون فریز

18/0 58/120 11/15 

 ارزش احتمال ارزش احتمال ارزش احتمال

111/1 111/1 111/1 

 ی تحقیقهاافتهمنبع: ی

بر اساس هر سه آماره آزمون فریدمن ، فریز و پسران فرضیه صفر مبنی بر عدم وابستگی بین  دهدیمنتایج جدول فوق نشان 

. بنابراین الزم شودیمدرصد تأیید  5 دارمعناکشور درحال توسعه اسالمی در سطح  8مقاطع رد شده و وابستگی بین مقاطع برای 

پرون استفاده نمودکه  -و فیشر فیلیپس  تصحیح شده پسرانفولر تعمیم یافته  -ی ریشه همانند آزمون دیکیهاآزموناست از 

 .ارائه شده است 8نتایج در جدول 

توان بیان کرد متغیرهای فیلیپس پرون می فولر تعمیم یافته تصحیح شده پسران و فیشر -های دیکیبر اساس نتایج آزمون

گذاری مستقیم خارجی و شاخص کل حکمرانی خوب دارای رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، سرمایه

. لذا جهت حصول ستندهگیری مرتبه انباشتگی صفر و سرمایه انسانی و وفور یا فراوانی منابع طبیعی پایا با یک مرتبه تفاضل
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 1سترالند و اجرتونون از وجود رابطه بین متغیر وابسته )رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی( با متغیرهای توضیحی از آزمون اطمینا

 های متعارفشود. علت استفاده از این آزمون به جای آزمونهای تابلویی استفاده میجهت بررسی همجمعی در داده (8118)

کائو و پدرونی این است که این آزمون وابستگی بین مقاطع و شکست ساختاری متغیرها را در نظر گرفته و با همجمعی مانند 

 توجه به وجود وابستگی بین کشورهای مورد مطالعه این آزمون مناسب است که  نتایج در جدول زیر ارائه شده است.
 پرون -فولر تعمیم یافته تصحیح شده پسران و فیشر فیلیپس-زمون دیکی. نتایج آزمون پایایی متغیرهای تحقیق با استفاده از آ2جدول 

 GGDP GCF HC FDI RES GGI نام متغیر

 -19/9 19/1 -05/10 18/1 -15/8 -80/9 بار tآماره 

 111/1 81/1 111/1 95/1 111/1 111/1 ارزش احتمال

) نتیجه آزمون )I 0 ( )I 0 ( )I 1 ( )I 0 ( )I 1 ( )I 0 
 -Z 11/1- 11/5- 10/1- 19/5- 18/1 11/1آماره 

 111/1 55/1 111/1 82/1 111/1 111/1 ارزش احتمال

 های تحقیقمنبع: یافته

 برای آزمون رابطه تعادلی بلندمدت (2008وسترالند و اجرتون ). نتایج آزمون همجمعی 3جدول 

 Gt Ga Pt Pa مقدار آماره آزمون
 -11/12 -98/11 -08/11 -118/2 مقدار

 -Z 10/5- 80/1- 08/2- 80/1مقدار آماره 

 111/1 111/1 111/1 111/1 ارزش احتمال

 های تحقیقمنبع: یافته

بیانگر این است که فرضیه صفرمبتنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیر  (8118و اجرتون ) وسترالندنتایج آزمون 

توان بیان کرد درصد رد شده و می 11و  5، 1داری وابسته و متغیرهای توضیحی برای هر چهار آزمون در تمامی سطوح معنا

متغیرهای شاخص کل حکمرانی خوب و وفور یا فراوانی منابع طبیعی برقرار است. در ادامه  رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی با

𝐿𝑀𝐹 گیری از آماره آزمون فیشرالزم است ارتباط خطی یا غیرخطی در خصوص الگوی تصریح شده با بهره =

[(𝑆𝑆𝑅0 − 𝑆𝑆𝑅1)/𝐾𝑚/(𝑆𝑆𝑅0/𝑇𝑁 − 𝑁 − 𝑚𝐾)] و حداکثر راستنمایی𝐿𝑅𝑇 = −2[𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑆𝑅1) − log (𝑆𝑆𝑅0)]   آزمون

 شود که نتایج به صورت جدول زیر است:
 . نتایج آزمون وجود ارتباط خطی یا غیرخطی بین متغیرهای مدل6جدول 

 نتیجه فرضیه مقدار مقدار آماره

 رد فرضیه صفر و وجود رابطه غیرخطی 20/9 مقدار آماره آزمون فیشر

 رد فرضیه صفر و وجود رابطه غیرخطی 98/81 مقدار آماره آزمون نسبت راستنمایی

 رد فرضیه صفر و وجود رابطه غیرخطی 111/1 ارزش احتمال

 ----- 51/1 مقدار میانگین مجذور خطا

 های تحقیقمنبع: یافته

                                                                                                                                                                                           
1 Westerlund and Edgerton 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Westerlund%2C+Joakim
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Westerlund%2C+Joakim
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Edgerton%2C+David+L


 (تابلویی هایداده در مالیم انتقال الگوی رهیافت توسعه حال در اسالمی کشور هشت اقتصادی رشد بر طبیعی منابع وفور و نهادها غیرخطی اثر/ 179
 

دهد بین متغیرهای مدل در هشت کشور اسالمی در حال توسعه رابطه غیرخطی برقرار بوده و نتایج جدول فوق نشان می

خطی  پس از رد شدن فرضیه صفر مبنی بر ارتباطشود. داری رد میفرضیه صفر مبنی بر وجود رابطه خطی در تمامی سطوح معنا

الگوی غیرخطی، الزم است وجود یک یا دو حد آستانه برای شاخص حکمرانی بین متغیرهای مدل و تأیید یک تابع انتقال در 

 (8111) 1جویدو  (8111کولیتاز و هارولین )های انجام شده توسط خوب بررسی شود. برای این منظور و با استناد به پژوهش

محاسبه  2و آکائیک 8رآورد شده و مقادیر مجموع مربعات خطاها، معیار اطالعاتی شوارتزی باآستانهدو مدل با یک و دو مقدار 

دهد یم( نشان 1که نتایج جدول ) طورهمانارائه شده است.  PSTRشد. در جدول زیر معیارهای عنوان شده برای هر دو مدل 

. لیکن دو معیار شوارتز و آکائیک هستندی، مساوی اآستانهمقدار مجموع مربعات خطاها در هر دو حالت وجود یک و دو حد 

 . انددادهی ارائه اآستانهی وجود یک و دو حد هاحالتمقادیر متفاوتی برای 

، مدل انتخابی از بین دو روش انتقال 4Fو  F ،2F ،3Fآزمون  یهاآمارهی با استفاده از اآستانهقبل از تعیین تعداد حدهای 

 :است( 5، مدل انتقال مالیم لجستیکی تعیین شده که نتایج به صورت جدول )5و نمایی 0مالیم لجستیکی
 ESTRو  LSTRی هامدل. آزمون انتخاب بین 5جدول 

 مدل پیشنهادی F4مقدار آماره  F3مقدار آماره  F2مقدار آماره  Fمقدار آماره 

8118/1 e-18 0110/1 e-11 8181/8 e-11 5011/8 e-12 LSTR 

 تحقیقهای یافتهمنبع: 

، مدل ESTRو  LSTRی آزمون فیشر، مدل پیشنهادی از بین دو مدل هاآمارهدهد بر اساس هر دو یم( نشان 5نتایج جدول )

 .استانتقال مالیم لجستیکی 

 در ادامه میزانکه بیانگر یک مدل دو رژیمی است.  یاآستانهبا یک تابع انتقال و یک حد  PSTRمدل  انتخابپس از 

درصد برآورد شده که در جدول زیر گزارش شده  95پایین و باالی شاخص حکمرانی خوب در سطح اطمینان  ای، حدآستانه

 است:
 ی در یک تابع انتقالاآستانهی هامکان. تعیین تعداد 1جدول 

  هایماندهباقمجموع مجذور  معیار شوارتز معیار آکائیک

91/5- 18/1- 12/1 m=1 
2/1- 51/1- 128/1 m=2 

 تحقیقهای یافتهمنبع: 

 ای حد پایین و باالی شاخص حکمرانی خوب برای هشت کشور اسالمی در حال توسعه. نتایج تخمین حد آستانه7 جدول

 سرعت انتقال حد باال حد پایین ای شاخص حکمرانی خوبمیزان حد آستانه

11/1- 88/1- 19/1- 01/1 

 های تحقیقمنبع: یافته

                                                                                                                                                                                           
1Jude 

2Schwarz Criterion 

3 Akaike Information Criterion 

4 Logistic Smoothing Transition Regression (LSTR) 

5 Exponential Smoothing Transition Regression (ESTR) 
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بوده و اثرگذاری آن  -11/1ای شاخص حکمرانی خوب برابر با دهد میزان حد آستانهنشان میای نتایج برآورد حد آستانه

بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اسالمی قبل و بعد از این مقدار متفاوت خواهد بود. از آنجا که مقدار شاخص 

انتظار بر این است میزان حد آستانه  است، لذا -19/1و  -88/1کشور اسالمی در حال توسعه بین  8حکمرانی خوب در 

برآوردشده در دامنه بین حد پایین و باال باشد. همچنین مقدار حد آستانه برآورد شده در همسایگی مقدار میانگین آن یعنی 

 قرار دارد. -11/1

عبارت دیگر در بوده که آرام و مالیم است. به  01/1عالوه بر این، سرعت انتقال متغیر شاخص حکمرانی خوب برابر با 

دهد در رفتار باشد، داللت بر آرام و مالیم بودن متغیر داشته و نشان می 5صورتی که سرعت انتقال برای متغیر انتقال کمتر از 

 (.8111و همکاران،  1گونزالزشکل برقرار است ) Sتابع انتقال آن حالت 

ج در در بخش خطی و غیرخطی برآورد شده که نتای انتقال مالیمپس از تعیین پارامترها و سرعت انتقال، تخمین الگو به روش 

 قالب جدول زیر ارائه شده است:
 PSTR. نتایج تخمین مدل به روش 8جدول 

 (PVارزش احتمال ) tمقدار آماره  ضریب برآورد شده متغیرهای توضیحی

 نتایج بخش خطی

GGI 11/1 89/8 110/1 

FDI 19/1 81/1 11/1 

HC 11/1 9/0 111/1 

GCF 110/1 91/1 15/1 

RES 18/1 15/8 10/1 

 نتایج بخش غیر خطی

GGI 12/1 15/0 1111/1 

FDI 15/1 98/2 1110/1 

HC 19/1 10/1 18/1 

GCF 15/1 8188/2 1115/1 

RES 11/1 95/1 111/1 

 های تحقیقمنبع: یافته

 اساس نتایج جدول فوق، نحوه تأثیرگذاری متغیرها در دو وضعیت یا بخش خطی و غیرخطی بدین صورت است کهبر 

به رژیم  ی یا وروداآستانهبا گذار از حد شاخص حکمرانی خوب در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد که البته 

 رود در سطوح باالی حکمرانی )سطوح پایین فساد وانتظار مییابد. یمدوم یا باالتر از میانگین، شدت اثرگذاری آن افزایش 

های سیاسی و سطوح باالی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت( که کیفیت نهادها نیز مقررات زاید و محدودیت

                                                                                                                                                                                           
1 González 
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گردیده و موجب های داخلی و خارجی گذاریهای حکمرانی خوب باعث جذب سرمایهدر سطح باالیی است، تمامی مؤلفه

 رشد اقتصادی گردند. نرختسریع در 

کیفیت  زمانی که حکمرانی و گفتتوان در این خصوص می ضریب تأثیرگذاری سرمایه انسانی در هر دو رژیم مثبت است.

گیرد. این در حالی است که های الزم در نیروی انسانی صورت نمیگذارینهادها پایین است، در این گروه کشورها سرمایه

حکمرانی خوب باعث تخصیص بخش قابل توجهی از بودجه به مخارج آموزشی گشته و آموزش نیروی انسانی نیز از چهار 

( فراهم آوردن اشتغال 8( ایجاد نیروی کار مولدتر و باال بردن سطح دانش و مهارت آنان؛ 1شود: می راه باعث رشد اقتصادی

نده های درسی و کاغذ، کارخانجات تولیدکنهای کتابگسترده و فرصت کسب درآمد برای معلمان، کارکنان مدرسه، چاپخانه

هایی که بوسیله متخصصان خارجی منظور اشغال پستهب( ایجاد رهبران تحصیلکرده 2شکل برای مدارس و غیره؛ لباس هم

( احتماالً 0های اقتصادی خصوصی؛ های دولتی، بنگاههای بالتصدی در بخش خدمات دولتی، شرکتخالی شده و یا شغل

های اصلی و در عین حال سطح سواد خواندن و نوشتن و حساب کردن و مهارت افزایشفراهم آوردن نوعی آموزش در جهت 

این متغیر در رژیم دوم با شدت بیشتری در جهت افزایش رشد  لذا ویج طرز تفکر جدید در بین طبقات متعدد جمعیت.تر

 نماید.یماقتصادی عمل 

ضرایب وفور منابع طبیعی در هر دو رژیم مثبت و با انتقال به سطوح باالی حکمرانی خوب )رژیم دوم( شدت تأثیرگذاری 

با بهبود شاخص حکمرانی خوب و اجزای آن اثر مدیریت منابع طبیعی بر تولید و رشد اقتصادی  یتیابد. به عبارآن افزایش می

 ذالدر وضعیت پایین شاخص حکمرانی خوب، وفور منابع طبیعی اثر ناچیز و اندکی بر رشد اقتصادی داشته است.  ونیز بهبود 

 .ی کشورهای اسالمی درحال توسعه قابل مالحظه استاثر بهبود منابع طبیعی در سطح باالی حکمرانی خوب بر رشد اقتصاد

درصد به لحاظ آماری  11گذاری مستقیم خارجی در هر دو رژیم مثبت بوده و در بخش خطی در سطح ضرایب سرمایه

نقش دهنده یابد که این تأثیر، نشاندار است. با انتقال به سطوح باالی حکمرانی )رژیم دوم( شدت تأثیرگذاری افزایش میمعنا

المللی های داخلی و خارجی و افزایش تجارت بینمثبت حکمرانی خوب در افزایش مشارکت در بازار جهانی و جلب سرمایه

دار بوده اما در ضرایب برآوردشده برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در هر دو رژیم مثبت و معنا این گروه کشورها است.

ضریب تأثیرگذاری آن بر رشد تولید بیشتر از وضعیت پایین شاخص حکمرانی است.  رژیم دوم یا سطح باالی حکمرانی خوب

یابد.در گذاری و میزان تقاضای کل تولید و درآمد افزایش یافته و رشد آن نیز افزایش میبه عبارت دیگر با افزایش سرمایه

 ادامه معیارهای اطالعاتی مدل برآورد شده در جدول زیر بیان شده است:
 نتایج معیارهای اطالعاتی برای الگوی تصریح شده .9جدول 

 مقدار آماره اطالعاتی نام معیار

AIC 95/0- 
2R 98/1 

2R 91/1 تعدیل شده 

 های تحقیقمنبع: یافته
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است که داللت بر  98/1و مقدار ضریب تعیین برابر با  -95/0دهد مقدار آماره آکائیک برابر با نتایج جدول فوق نشان می

های وناست آزم الزمپایین بودن میزان خطای مدل برآورد شده و باال بودن قدرت برازش مدل دارد. پس از برآورد مدل تحقیق، 

ی بین جمالت اختالل، ناهمسانی واریانس و مناسب بودن تصریح مدل و عدم تشخیص مدل در خصوص بررسی خودهمبستگ

 نیاز به تابع انتقال دیگرانجام شود که نتایج به صورت جدول زیر است:
 های تشخیص جمالت اختالل. نتایج آزمون10جدول 

 ارزش احتمال مقدار آماره آزمون نام آزمون

 58/1 15/1 برا )نرمال بودن جمالت اختالل( -جارک

 89/1 05/1 ضریب الگرانژ )ناهمسانی واریانس(

 19/1 82/1 فیشر )خودهمبستگی(

 81/1 90/1 ثبات و پایداری پارامترها

 98/1 11/1 عدم نیاز به تابع انتقال دیگر

 های تحقیقمنبع: یافته

تالل نبوده و توزیع جمالت اخدهد الگوی تصریح شده دارای خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس نتایج جدول فوق نشان می

نرمال است. همچنین ثبات و پایداری پارامترهای برآورد شده در طول زمان مورد تأیید قرار گرفته و مدل برآورد شده به تابع 

 های تشخیص جمالت اختالل مناسب است.انتقال دیگری نیاز ندارد. بنابراین به صورت کلی مدل برآوردشده از جهت آزمون

 گذارییاستسهای پیشنهاد ارائه و ریگییجهنت

ی دوره طرشد اقتصادی هشت کشور اسالمی درحال توسعه بر  نهادها و وفور مدیریت منابع طبیعیدر این مطالعه تأثیر 

، از هادهانبررسی شد. در همین راستا برای نشان دادن متغیر  تابلویی یهاداده مدل انتقال مالیم دراز  استفادهبا  1991-8119

، تأثیر هادهانکه  استدهنده این ، استفاده گردید. نتایج نشانشودیکه توسط بانک جهانی ارائه م خوب حکمرانی یهاشاخص

ل دارد. همچنین سایر متغیرها شام در هر دو بخش خطی و غیرخطی کشورهای مورد بررسی رشد اقتصادیمثبت و معنی دار بر 

أثیر مثبت طبیعی، ت یهاخارجی و ثروت گذارییهسرماخالص جریان ورودی نباشت انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، ا

به طور دارد.  ادیرشد اقتصدار بر نیز تأثیر مثبت و معنا مدیریت منابع طبیعی همچنین بهبوددارند.  رشد اقتصادیدار بر و معنا

بوده که نشان  8/1ر حال توسعه برابر با کشور اسالمی د 8کلی تأثیرگذاری شاخص کلی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی 

واحدی رشد تولید  8/1واحدی شاخص منجر به افزایش ی حکمرانی خوب افزایش یکاآستانهدهد در سطوح باالتر از حد یم

والج و همکاران آودهای حاصل از این پژوهش با چارچوب نظری و مطالعات تجربی شود. یافتهیمناخالص داخلی حقیقی 

با توجه به  همسو و سازگار است. (1299پور و همکاران )ابراهیمو  (1291بیشک )جلیلی و سلمانی، (8181سیهام )، (8181)

بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل موارد زیر به سیاستگذاران اقتصادی کشورهای اسالمی  نتایج بدست آمده در این مطالعه

 : شودیمدرحال توسعه ارائه 

  گانه شش یهاشاخص شودیپیشنهاد م رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه،بر  نهادهابا توجه به تأثیر مورد انتظار متغیر

مقررات، تأمین  ریگیمبدون حضور خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت تنظ )شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی نهادها
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های یزادآتواند با اصالحات نهادی و ایجاد نهادهای سیاسی نظیر یمامر قضایی و کنترل فساد( بهبود و ارتقاء یابند. این 

 مدنی و سیاسی، احترام به قوانین و کیفیت قوانین و مقررات صورت گیرد. 

 وجوه حاصل از  شودی، پیشنهاد میرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به ویژه در بخش غیرخطیتأث با توجه به

جدیدپذیر صورت ت یهاتجدیدناپذیر به ثروت یهافروش این منابع در راستای بهبود ساختار اقتصادی به منظور تبدیل ثروت

آموزشی  هایاستیکالن اقتصادی با س هاییاستهماهنگی سو بهبود مدیریت منابع طبیعی از طریق  تواندیگیرد. این کار م

 و پژوهشی و نوآوری صورت گیرد.

  با اتخاذ  شودی، پیشنهاد مگذاری خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسییهسرما دارمعناتأثیر مثبت و با توجه به

 یزانتقال دانش و تکنولوژی تولید و ن در راستای هاگذارییهمناسب زمینه برای جذب هر چه بیشتر این سرما هاییاستس

 .شودفراهم  یانبنارتقای فناوری داخلی و حرکت بسوی اقتصاد دانش

 روی انسانی . اما در صورتیکه تقاضای نیشودیکل عوامل تولید و افزایش تولید م یورگرچه سرمایه انسانی سبب بهبود بهره

ندک این متغیر بر متغیرهای کالن اقتصادی خواهیم بود. این امر عموماً در همگام با عرضه آن رشد نکند، شاهد تأثیر ا

فراوان طبیعی هستند. زیرا در این کشورها به پشتوانه  یهاکه دارای مدیریت نامناسب برای ثروت دهدیکشورهایی رخ م

نسانی( ستند )ازجمله سرمایه انفتی، کمتر به عوامل جدید تولید که مبتنی بر دانش ه یهادرآمدهای ناشی از فروش ثروت

ذ راهبردهای تر در مقایسه با عوامل جدید تولید بدلیل اتخاو تولیدکنندگان بیشتر به عوامل سنتی تولید )ارزان گرددیتوجه م

لذا ضرورت دارد توجه جدی در خصوص گسترش بازار سرمایه انسانی از کانال اتخاذ  کنند.ینامناسب اقتصادی( توجه م

نظور به م ی مناسب و هماهنگ سمت عرضه و تقاضای کالن اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیانهاسیاست

 صورت گیرد. دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات

 تقدیر و تشکر

 حاضر پژوهش اجرای در حمایت معنوی خاطربه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر محترم معاونت بدینوسیله از

 .شودمی سپاسگزاری

 منابع
گر حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی شدن و رشد اقتصادی در (. تحلیل نقش تعدیل1299ای، نسرین )حمزه و چی، زهرا؛ نعمتی، ولیپور، حبیب؛ فتورهابراهیم

 .01-19(، 21)11، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومیکشورهای درحال توسعه. 

توسعه  رشد و هایپژوهش .پدیده نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا تأثیر .(1298طالبلو، رضا ) و بهرامی، جاوید ؛اسدی، زیور
 .9-81(، 11)2، اقتصادی

-115(، 0)15 ،اقتصاد مقداری. زارویکرد رشد درونتحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران: (. 1291ایزدخواستی، حجت )

125. 

 .81-19(، 08)9، بازرگانی هایبررسی(. حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی، 1291شقاقی شهری، وحید ) و بشیری، عباس
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های کاربردی نظریه. نقش فناوری اطالعات و ارتباطاتمطالعه رابطه وفور منابع حکمرانی رشد اقتصادی با تأکید بر (. 1291بیشک، محمدرضا )سلمانی و جلیلی، زهرا

 .121-110(، 2)5، اقتصاد

اجتماعی و  -سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی ،بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران(. 1211رنانی، محسن )

 .انتشارات، تهران

اجتماعی کشورهای برگزیده، مجله علوم اجتماعی دانشکده  -توسعه اقتصادی هایشاخص(. رابطه حکمرانی با 1291پورجوان، عبداهلل ) و ابوالفضل، آبادیشاه

 .15-52(، 8)9ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 

های راهبردی و سیاست(. G7و D8 مطالعه موردی کشورهای گروه) حکمرانی و آزادی اقتصادی(. 1290تنهایی، حمید ) و گل، سارا؛ ساری، ابوالفضلآبادیشاه

 .182-108(، 18)2، کالن

 .98-189(، 5)2، جستارهای اقتصادی. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تعیین کننده های (.1285محمودی، عبداله ) و ، ابوالفضلآبادیشاه

(. 1258-1219امنیت اقتصادی ) هایشاخصگذاری خصوصی در ایران از سرمایه تأثیرپذیری(. 1288بحرینی، محمدحسین ) زادهحسین و شریف آزاده، محمدرضا

 .159-198(، 28)9، نامه مفید

(، 11)5، اقتصادی ایران هایپژوهش .1205-1281 هایسال(. برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی 1288عمادزاده، مصطفی )و  صادقی، مسعود

98-19. 

(، 29)11، لسازی اقتصادیمد(. نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه. 1291مهرآرا، محسن ) و فاتحی دابانلو، محمدحسین؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ معمارنژاد، عباس

118-99. 

(، 81)1، مدیریت .کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه )ترکیه و پاکستان( تأثیربررسی  .(1289سالطین، پروانه ) و کمیجانی، اکبر

01-81. 

 .1251-1280فیزیکی با رشد اقتصادی ایران طی دوره  گذاریسرمایهدر نیروی انسانی و  یگذارسرمایه(. بررسی رابطه 1288، اصغر )باباقرهسپهبان  و الماسی، مجتبی

 .151-181(، 52)15، در آموزش عالی ریزیبرنامهپژوهش و 

های کید بر شاخصأهای مختلف درآمدی در جهان با تموثر بر رشد تولید سرانه در گروهبررسی عوامل (. 1291تیرگری، محمد ) و محمدی، حسین؛ محمدی، مرتضی

 .119-105(، 21)8، تحقیقات مدلسازی اقتصادی. حکمرانی

. تصادیزمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقسازوکار اثرگذاری هم(. 1298غفاری، هادی ) و ملکی حسنوند، بهزاد؛ جعفری، محمد؛ فتاحی، شهرام

 .99-110(، 20)9، های رشد و توسعه اقتصادیپژوهش
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