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Abstract 

Objective: Attention to cultural and institutional foundations is one of the processes influencing economic 

growth and development. In many studies, the role of institutional and cultural factors in attracting foreign direct 

investment (FDI) and economic growth has been done separately. But, the present study is important because of 

the role of interaction between institutional and cultural factors in attracting foreign direct investment. So, the 

purpose of this study is to investigate the relationship between economic growth and foreign direct investment by 

considering the role of institutional and cultural variables in the group of developing countries.  

 

Methods: This study is an applied research according to the type and purpose of the research. The statistical 

sample includes 16 developing countries during the 1991-2020. Criteria for selecting countries is Homogeneity 

of some indicators, including; Economic growth, governing indicator, the level of democracy and freedom of 

trade, the level of development, as well as the availability of the information. Therefore, developing countries 

including Algeria, Angola, Cameroon, India, Indonesia, Iran, Kuwait, Mexico, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi 

Arabia, Tajikistan, Turkey, UAE and Venezuela were selected. In this study, while the effect of variables such as 

political and economic stability, rule of law and control of corruption and institutional, cultural and variables that 

can be individually effective in attracting foreign investment are examined also the interaction effects of foreign 

direct investment and institutional factors have been investigated. The generalized Method of Moment (GMM) 

approach has been used to investigate the model. This method is one of the appropriate econometric methods to 

solve or reduce the problem of endogenous variables and correlations between explanatory variables. In this study, 

two models of economic growth and foreign direct investment were analyzed. Factors affecting economic growth 

include capital, labor, foreign direct investment, energy consumption, exchange rate, human capital, governance 

index, degree of openness of the economy, cultural index, the interaction of cultural index and foreign direct 

investment as well as governance index And foreign direct investment. Factors affecting foreign direct investment 

also include human capital index, degree of economic openness, economic growth, exchange rate, governance 

index, cultural index, population, inflation rate and the interaction of cultural index and governance index.  

 

Results: According to the results, white test was used to investigate the heterogeneity of the coefficients. Based 

on the results of this test, the statistic F is equal to 1.69 with a probability level of 0.1452, which indicates the 

acceptance of the null hypothesis that there is no heterogeneity of variance. Also, based on the research results, 

cross-sectional independence of the data is accepted and Levin, Lin and Chou tests are used to examine the 

stationary of the variables. Based on the results of this test, all variables except the capital variable are stationary. 

The other variables remain stationary after one-time differentiation. In other words, the degree of accumulation is 

one and other variables are zero. According to the results of unit root test, in order to prevent false regression, Kao 
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Abstract 
 

co-integration test has been performed in order to investigate the existence of long-term relationship between 

variables. Based on the results of which the existence of co-integration between variables is confirmed; therefore, 

it can be said that there is a long-run relationship between the dependent variable of each model and the 

independent variables. Finally, the results of estimation of the first model show that all research variables affect 

the economic growth at a significant level of 95%. Estimated coefficient for economic growth equal to 0.118, 

labor variable equal to 0.065, energy consumption equal to 0.030, human capital equal to 0.153, degree of 

economy openness equal to 0.084 and the cultural index equal to 0.147. The interaction of cultural index and FDI 

on economic growth is also positive and significant. The interaction between the governance index and FDI is 

0.143. Based on the results, the Sargan test statistic indicates that the null hypothesis is not rejected and the defined 

instrumental variables are valid, therefore, the model does not need another instrumental variable. Also, the results 

of Arlano and Bond test to determine the order of autocorrelation show that the null hypothesis that there is no 

autocorrelation in the differentiated sentences in the second order of M2 has not been rejected. This finding is in 

line with Arlano and Bond(1991). They believe that in the GMM estimation, the perturbation sentences should 

have a first-order serial correlation of AR (1) and a second-order serial correlation of AR (2). In the second model, 

all research variables affect the rate of foreign direct investment attraction in developing countries. The estimated 

coefficient for all variables is positive and statistically significant. At the same time, the coefficient related to the 

exchange rate variable is equal to -0.065. Also, the estimated coefficient for the interaction variable of the index 

of institutional and cultural factors is equal to 0.238.  

 

Conclusion: In developing countries, investors seem to be attracted to countries that are less linguistically and 

religiously diverse than in other countries, in other words, foreign direct investment is mainly regional, because 

the common religion and language and borders are important to foreign investors. On the other hand, foreign 

investors seem to be investing in countries with similar or better regulatory environments than their own, and 

preferring to invest in countries with less diverse communities than their own. Also, in justifying the obtained 

coefficient for the interaction of the index of institutional factors and foreign direct investment, it can be said that 

appropriate institutional factors attract more foreign direct investment and ultimately increase the economic 

growth of the studied countries. Also, the interaction coefficient of cultural index and foreign direct investment is 

equal to 0.013 at the level of 99%, i.e. the existence of countries with less cultural diversity and culture similar to 

their own country has attracted more foreign direct investment and are closely related to each other. The effect of 

these two causes the economic growth of the countries studied in this study. 
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 یقتصادرشد ا و مستقیم خارجی گذاریسرمایه جذب درنهادی و فرهنگی متغیرهای  تأثیر

 (توسعهدرحال یاز کشورهامنتخبی مورد مطالعه: )
 

 کیانوش منصور لکورج

 کوهسرخی صادق بختیاری

 سارا قبادی

 چکیده

ه . توجاستعوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان  نیترمهمی مستقیم خارجی یکی از گذارسرمایه هدف:
شود. هدف این پژوهش بررسی و توسعه اقتصادی محسوب می گذار در رشدتأثیرنهادی از ارکان و فرآیند  های فرهنگی وبه پایه

 توسعهالدرحگروه منتخب از کشورهای ی مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در گذارسرمایهمتغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب  تأثیر
 .است

 

شده از های ترکیبی و استخراجگیری از دادهبا بهره توسعهدرحالدر گروه کشورهای  کشور، 61برای بررسی موضوع شامل  روش:
 سیستمی مدل برآورد شده است. افتهیمیتعم با استفاده از رویکرد گشتاور 6996-8162های بانک جهانی در طی بازه زمانی داده

 

گذاری مستقیم خارجی و های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایهپژوهش نشان داد که شاخص یهامدلنتایج برآورد  ها:یافته
 .دارد اثری مثبت و معنادار توسعهدرحالرشد اقتصادی کشورهای 

 

گذاری های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایهشود شاخصگیری میباتوجه به استدالل و شرایط مطروحه نتیجه گیری:نتیجه
هنگی و های فرتوان گفت شاخصبنابراین می ؛دارد اثری مثبت و معنادار توسعهدرحالمستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای 

 دارد.ی مؤثرگذاری مستقیم خارجی و بهبود رشد اقتصادی نقش عوامل نهادی مناسب در جذب سرمایه
 مستقیم خارجی، عوامل نهادی، عوامل فرهنگی. گذاریسرمایهرشد اقتصادی،  کلیدی: هایهواژ

 

 JEL :C38 ،O4 ،F21،Z1 یبندطبقه

 .پژوهشی :مقاله نوع

صور  :استناد سرخی  بختیاری؛ کیانوش، لکورجمن  جذب در فرهنگی و نهادی متغیرهای تأثیر(. 6016) سارا ، قبادی و صادق ، کوه

(، 8)7، مجله توسعه و سرمایه. (توسعه درحال کشورهای  از منتخبی: مطالعه مورد) اقتصادی  رشد  و خارجی مستقیم  گذاریسرمایه 

91-77. 
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 مقدمه

 هایشاخص، زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد باید آیدمیرشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم هر کشور به شمار 

اد متعارف اقتص در .اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند و این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشورها میسر نیست

س این ر اسااست که ب یاعمدهدو فاکتور  اندازپسبه مصرف و گرایش به  شیو گرااست  اندازپس نای تشکیل سرمایه،مب

نظریات کینزی حاصل جمع گرایش نهایی به مصرف و گرایش نهایی  در .شودیم اظهارنظر گذاریسرمایهدو در خصوص 

کشورها  اندازپس تفاوت در میزان لیبه دلتفاوت در تشکیل سرمایه را  رونیازااست.  برابر یک فرض شده اندازپسبه 

 جهیدرنتو  ندازاپسگرایش نهایی به مصرف باال میزان کمتری  لیبه دل توسعهدرحالو  افتهینتوسعه. کشورهای دانندیم

 گذاریسرمایهو  اندازپسرا به کمبود  هاآنکمتری دارند و درآمدهای پائین، فقر، بیکاری و رشد اندک  گذاریسرمایه

 -اندازپسشکاف به  که کسانی هستند ازجمله (2992) ،2خانر و یبسو  (2990همکاران )و  9سبیر. دهندیمنسبت 

ارجی خ گذاریسرمایهاز طرفی  .ددارندیتأک کشورهابر رشد و توسعه  گذارتأثیرعامل عمده  عنوانبه گذاریسرمایه

و ارتقاء  در بهبود تواندیمداخلی را تا حدودی جبران نموده و در صورت استفاده مناسب  اندازپسمشکل کمبود  تواندیم

 کمک نماید. گذاشته و به افزایش درآمد و کاهش بیکاری در کشورهای میزبان تأثیر یوربهره

یروی کار طبیعی و ن چون داشتن منابع خارجی به کشور میزبان به شرایطی گذارانهیسرمادرگذشته عامل اصلی ورود 

 افراد حقیقی و حقوقی به کشورهای میزبان فاقد منابع طبیعی، گسترده یهایگذارهیسرما، اما جریان شتفراوان ارتباط دا

عوامل دیگری هم چون عوامل نهادی و فرهنگی یر نمود و یرا دچار تغ هاهیسرماجریان  توجیه نهیزم درموجود  یهاهینظر

 نیترقیعمعواملی هستند که بیشترین و  ازجملهعوامل نهادی و فرهنگی  ازآنجاکه .(9700 شکاری،نمود )ادی را وارد ادبیات اقتص

. عوامل فرهنگی و نهادی یک سری عوامل غیر کمی از قبیل اعتماد به قول و گذارندیمات را بر رفتارهای اقتصادی افراد تأثیر

در  یررسمیغبه قواعد رسمی و  توانیم...و رفتارهای تجاوزگرانه و  نبود فساد، احترام به حقوق مالکیت، ی اجتماعیقرارها

 .(9009 ،7نورث)یک بازی اجتماعی اشاره نمود 

 مستقیم و گذاریسرمایهو همچنین نقش عوامل فرهنگی در جذب عوامل نهادی نقش  ،در مطالعات صورت گرفته

 ییالومحسینی و  مطالعات، به توانیم مثالعنوانبه است شدهانجامجداگانه  صورتبهرشد اقتصادی در کشور میزبان 

 2آنتوناکاکیس ،(2999) 5فردرکنیک ،(9000) 0نیگریف ،(9099)علوی و همکاران  ،(9720فدایی خوراسگانی ) ،(9725)

و عوامل عوامل نهادی نقش  واردکردنکه با  استدارای اهمیت  جنبه از آن . تحقیق حاضراشاره کرد (2993و همکاران )

 جذببر عوامل نهادیاثر متقابل  توأمان صورتبهمستقیم خارجی و رشد اقتصادی  گذاریسرمایهفرهنگی برجذب 

 هایادهدمستقیم خارجی با  گذاریسرمایهبر جذب  عوامل فرهنگیمستقیم خارجی و همچنین اثر متقابل  گذاریسرمایه

ای گروه . این مطالعه با شناسایی خأل مطالعاتی برردیگیمصورت  افتهیمیتعمتابلویی و با استفاده از رویکرد گشتاور 

هدف  .، دو مدل را برای تحقق اهداف مطالعه با استفاده از یک رویکرد پویا در نظر گرفته استتوسعهدرحالکشورهای 

 و نهادی یرهایمتغنقش خارجی با در نظر گرفتن مستقیم  گذاریسرمایهاین پژوهش بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و 
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 بخش دوم به مبانی نظری پژوهش و پیشینه مقاله بعد از مقدمه در نیا در .است توسعهدرحالدر گروه کشورهای  فرهنگی

ر پژوهش و د یشناسروشو همچنین در بخش سوم به  شودیمپرداخته  مطالعهداخلی و خارجی در رابطه با موضوع مورد

خواهد ختصاص ا یشنهادهاپو  یریگجهینتو  یبندجمع به زینبخش پنجم  در پژوهش و یهاافتهی لیوتحلهیتجزبخش چهارم 

 .یافت

 پژوهش انی نظریبم
 و رشد اقتصادی خارجی مستقیم گذاریسرمایه

س پ موجود خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا یهاهیسرما یریکارگبهخارجی عبارت است از  گذاریسرمایه

رشد تجارت  بخشیده و موجب کاغلب به جریان تولید تحر گذاریسرمایه(. 2992، 9آنکتاد) گذاریسرمایهاز اخذ مجوز 

خارجی  گذاریسرمایه .شودیم، افزایش سطح رفاه زندگی و گسترش موزون توسعه اقتصادی در سطح جامعه المللنیب

 یهانیتضمدارای ریسک بوده و  تأمین مالی خارجی به روش غیراستقراضی است که معموالً یهاروش نیترمهمیکی از 

رجی قرضی تأمین مالی خا یهاروشبرخالف  دولتی کشور میزبان را به همراه ندارد. این نوع روش تأمین مالی غیر قرضی،

. شودیممحسوب  گذاریسرمایهمنابع  نعنوابه، شودیم بدهی محسوب عنوانبهکشور میزبان  یهاپرداختکه در تراز 

اقتصادی اثر  بر رشد میرمستقیو غمستقیم  صورتبهخارجی  یهایگذارهیسرماانواع  نیاز بمستقیم خارجی  گذاریسرمایه

 ان،همکار و اسدنژاد)موتور رشد اقتصادی عمل نماید  صورتبه تواندیمگذاشته و با برخورداری از بازدهی فزاینده 

ارجی مستقیم خ گذاریسرمایهمعتقد هستند که روش  نظرانصاحب مالی خارجی، نیتأممختلف  یهاروشمیان  در (.9705

 طحس ارتقاء و آثار مثبت فراوان آن نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، هاستروش نیکارآمدتریکی از 

 .(9099 علوی و همکاران،) ستینانتقال دانش فنی و مدیریتی به کشور میزبان برکسی پوشیده  یریپذرقابت

 میستقم گذاریسرمایهجذب ورود  یبرا توسعهدرحال یو کشورها شرفتهیپ یکشورها انیرقابت در م اخیر، یهادههدر 

 یرا برا ییهااستیس توسعهدرحال یاز کشورها یاریاست. بس افتهیشیافزا ارانهیو ارائه  اتیکاهش مال لیبه دل یخارج

انک باتخاذ کردند ) یخارج میمستق گذاریسرمایه اتیو نظارت بر عمل یخارج میمستق گذاریسرمایهورود  لیتسه

 یهانامهموافقتو  یبهبود اقتصاد یهابرنامه، یساختار لیتعد یهابرنامه، یبخش مال لیمانند برنامه تعد؛ (2997 ،2یجهان

 یاعضا انیدر م ازجمله توسعهدرحال یدر کشورها FDI، 9009از سال  (.2992و همکاران،  7آساموای )مشارکت اقتصاد

 افتهیشیافزا ... و (ASEAN) 5یجنوب شرق یای، انجمن ملل آس (SAARC) 0ایجنوب آس یامنطقه یهایهمکار نانجم

 یهاهارتم، افتهیبهبود یآورفنمانند  یم خارجیمستق یگذارهیسرماان یاز جر توسعهدرحال یشورهاکن ید ایاست. شا

و  2ریسپشوند ) مندبهره یباالتر و رشد اقتصاد یوربهرهه، صادرات، اشتغال، یش انباشت سرمایو افزا ترت بهیریمد

منبع مهمی برای به دست  عنوانبهخارجی را  گذاریسرمایه، توسعهدرحالامروزه بسیاری از کشورهای . (2992همکاران، 

اقتصادی خود را توسط این نوع روش تأمین  یهاپروژهو  هاطرح خود قلمداد نموده و بسیاری از ازیموردنآوردن منابع 

 مستقیم خارجی عموماً گذاریسرمایهدر ایران، (. 9702زاهدی آزاد، ) درآوردند یبرداربهرهمالی خارجی به مرحله اجرا و 

الی و پذیرش م خارجی حضور فیزیکی داشته باشد و با قبول مسئولیت گذارهیسرماکه الزم است  شودیمتعریف  گونهنیا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 UNCTAD 
2 World Bank 
3 Asamoah 

4 South Asian Association of Regional 
5 Association of Southeast Asian Natio 
6 Peres 



 اقتصادی... رشد و خارجی مستقیم گذاریسرمایه جذب در فرهنگی و نهادی متغیرهای تأثیر/ 71
 

 گذارهیسرما بیترتنیابهباشد.  کنترل و اداره واحد تولیدی را نیز مستقیماً در دست داشته احتماالً و ریسک در سود و زیان

زمانی  ،جهانی از دیدگاه سـازمان تجارت(. 9729ش، یبهک)تولیدی نقش مؤثری دارد  یهاتیفعالمستقیم در اجرای  طوربه

دیریت آن م قصدبه( دارایی را در کشور دیگری )کشور میزبان( مبدأ ساکن در یک کشور )کشور گذارهیسرماکه یک 

 .افتدیممستقیم خارجی اتفاق  گذاریسرمایه، کندیمخریداری 

الی خارجی م مستقیم خارجی نسبت به سایر منابع تأمین یهایگذارهیسرما شودیممالحظه  گفتهشیپا دقت در تعاریف ب

 شودینمور خارج از کش تنهانهتأمین منبع مالی خارجی  عبارتی، بهنگام بروز رکود در کشور میزبان، این نوع . بهتاسپایدار 

مستقیم  یهایگذارهیسرمابنابراین ؛ کندیمخروج از بحران و رکود یاری  بلکه درصورت فعالیت مطلوب، آن کشور را در

اقتصاد دارد. این نوع  شدنیجهان روند در ییسزانقش بخارجی است که  گذاریسرمایهخارجی آن بخش از 

بت به نیست ولی عایدی آن نس شدهنیتضمریسک باالتر بوده و درآمد حاصل از آن نیز  ، مستلزم پذیرشگذاریسرمایه

 گذاریسرمایه بر گذارهیسرماتری برخوردار و مستلزم کنترل مستقیم پائین ینقد شوندگغیرمستقیم، از درجه  گذاریسرمایه

 یهایگذارهیسرما. استغیرمستقیم  گذاریسرمایهاز  تریطوالنً  ،معموالًمستقیم  گذاریسرمایهخویش بوده و طول دوره 

 یهاتشرک صورتبهخارجی ) کمشتر یهایگذارهیسرما مستقل خارجی و یهایگذارهیسرمامستقیم خارجی به دو نوع 

ا ب ارتباط انتقال تکنولوژی، یهاتیمزمستقیم خارجی به علت  گذاریسرمایه (.2992، 9اینس) شوندیممختلط( تقسیم 

قتصادی آن ارتقای رشد ا به دنبالمدیریتی منبعی مناسب برای انباشت سرمایه و  یهامهارت انتقال ،یالمللنیببازارهای 

و دانش  روز یهایفناورآن در انتقال  تأثیرداخلی  گذاریسرمایهخارجی در مقایسه با  گذاریسرمایهاثر  نیترمهم است،

کند یمن کمک تکنولوژی کشور میزبا یهاتیقابلبه باال بردن  جیتدربهفنی پیشرفته در کشور میزبان است که این امر 

 غال،که زمینه اشت شودیممستقیم خارجی پایدار محسوب  یگذارهیسرمابنابراین زمانی ؛ (9703آذربایجانی و همکاران، )

ا فناوری تقویت ظرفیت تولید صنایع ب موجب و توسعه اقتصادی پایدار را فراهم آورد و با ایجاد سرریزهای فناوری، دیتول

شویق اقتصادی ت یهابنگاهدارد  ضرورت مستقیم خارجی پایدار، یگذارهیسرمااز مزایای  یمندبهرهبرای  لذا باال شود،

 (.9700 ،بیطیزمانی و ) شودیمدستیابی اقتصاد به توسعه پایدار فراهم  ریمس ،یگذارهیسرماشوند تا با جذب این نوع 
 مستقیم خارجی و عوامل نهادی و فرهنگی گذاریسرمایه

ی غیررسم ورسومآداب ، عادات،هاسنترا قوانین بازی در جامعه،  مکتب نهادگرایی، نهادها گذارانیبن (9009) نورث

ابـط ها به وجود آمده است تا روانسان لهیوسبههایی هستند که ، نهادها محدودیتترقیدق طوربهکند. و رسمی تعریف می

ود خ لت( که برای تأمین نیازها، عالئق و اهدافخصوصی و دو جامعه )شهروندان، بخش یهاگروهرا میان  هاکنشبرهمو 

بر رشد  سیستماتیک طوربه توانندیمدولت  یهااستیسبر اساس این دیدگاه، عوامل نهادی و . در تالش هستند، شکل دهد

هم تفـاوت م عواملعمومی، فرهنگ، مذهب و غیـره، از  یهااستیسبگذارند و نظام سیاسی، رفتار حاکمان،  تأثیراقتصادی 

امل و ع دانندیممحیط اقتصادی در کـشورهـا  دهندهشکلنهادها را  چراکه شوندیمعملکـرد اقتصادی کشورها معرفی 

قتصادی مولد بیان ا یهاتیفعال براینه کمبود سرمایه بلکه نبـود بـستر نهادی مناسب  برخی کشورها را یماندگعقباصلی 

مزایای زیاد  لیه دلب و رابطه تنگاتنگی با سطح رفاه زندگی مردم دارد پیشرفت کشورهادر اقتصادی  رشد تیاهم .کنندیم
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 .(9707 هشتی،ب) ندینماآسانگوناگون راه رسیدن به آن را  یهااستیسو  ابزارهاتا با  کنندیمتالش  هادولت رشد اقتصادی،

بین  رابطه ی،حکمران شاخص است. گذاریسرمایه منظوربهسیاسی یکی از کنشگران مهم برای ایجاد محیطی مناسب  ثبات

که چگونه نوع حکومت یک  دهدیمشاخص نشان  نیا ،کندیم یریگاندازهعملکرد حکومت و رضایت از زندگی را 

 یهاتیمحدودا ی یمقدار آزاد یریگاندازهمذکور به  شاخص ،گذاردیم تأثیرزندگی شهروندان  تیفیبر ک ماًیمستق کشور،

 .(9702 کریمی و همکاران،کند )یمک کماقتصادی و سیاسی 

 یهم، نقش میاقتصادبا عوامل صرفاً  سهیدر مقا ینوظهور، عوامل نهاد یه در اقتصادهاک کندیمبیان ( 9007) 9اسکلو

با  یشورهاو ک گذاردیم تأثیر یبر سودآور زبانیکشور م ینهاد تیفیک دارند. یخارج میمستق گذاریسرمایهدر جذب 

 کندیم لاستدال (9002) 2دانینگ. را جذب کنند یخارج گذارانهیسرمابا ارائه بازده باال،  توانندیم های قدرتمندنهاد

، رونیازارا ارائه دهند.  یو نهاد یامکانات اقتصاد نیکه بهتر دهندیم شنهادیرا پ ییهامکان یخارج گذارانهیسرما

 دارد. یاقتصاد کالن بستگ یهاشاخص ریمعتبر و سانهادهای اساس  به نرخ بازده بر یخارج گذارانهیسرما ماتیتصم

 یلتنها عوام ی، درآمد سرانه و نوآورهیمانند انباشت سرما یکه عوامل اقتصاد کنندیم دی( تأک9037 ،7نورث و توماس)

مسئول  زین ینهاد تیفیدر ک کیستماتی. تفاوت سکنندیم جادیکشور ا یکه اختالفات را در رشد و توسعه اقتصاد ستندین

 یاقتصاد جیاهستند اما در نت یکسانی یاقتصاد یهایژگیو یدارا یو کره جنوب ی، کره شمالمثالعنوانبهاست.  هاتفاوت نیا

تفاوت در  لیدارد( به دل یباالتر از کره شمال یناخالص داخل دیسرانه تول ی، کره جنوبمثالعنوانبهخود متفاوت هستند )

 شوندیم یخارج میمستق گذاریسرمایهمانع  فیضع نهادهای (.2992 ،نو همکارا 0وقلوا )آسم ستآنها کیفیت نهادهای

 ،و همکاران 5بوکانان) دهندیم شیرا افزا یخارج میمستق گذاریسرمایه نهیهز نیعمل کنند، بنابرا اتیمانند مال توانندیمو 

را  گرانهرفتار تجاوزنژادپرستی و فساد،  نهادهاندارند که  ییدر کشورها گذاریسرمایهبه  یلیتما گذارانهیسرما(. 2992

 .دهدیم شیتجارت را افزا یهانهیهزعوامل  نیا رایز کنندیم قیتشو

و موضوعاتی که اعضای یک جامعه  رفتارها ،رسوم ،هاارزش ورها،امشترکی از ب نظام فرهنگ در حقیقت،همچنین 

صالح نیا و ) .دهندیمو از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر انتقال  برندیمدر رابطه با یکدیگر به کار  جهانشاندر تطبیق با 

امعی ج نسبتاًتعریف  و سپس شدیمفکری و هنری محدود  یهاتیفعالاز  یامجموعهبه  ها فرهنگمدت (9720 ،همکاران

بیان  متفاوت یهاشکلو نیز  هاو دانش هاسنتاز  یامجموعه فرهنگ کهدر کنفرانس جهانی فرهنگ بیان شد این است 

مالی  یهابحراناز  هاسازماندرباره وقایع  هایلتحلاغلب (. 9720 مقدس جعفری و همکاران،در درون جامعه استوار است )

ه کارگری همگی خبر از ب هاییهاتحاد هایییرسواجهانی تا وقایعی از قبیل تولید بدون فروش، سرکشی تجاری و 

رفته از ، زیرا نشأت گاندیاکتسابیک پیام اساسی و عمومی دارد. استدالل شده است که این مشکالت  یگذاراشتراک

 یهاینهزماتی که فرهنگ بر اقتصاد و مسائل مالی دارد از تأثیر(. 2992و همکاران،  2سایمونفرهنگ هستند ) یهاضعف

و  کنندهنییتعمالی است. در اکثر مطالعات جدید، روانشناسی میان فرهنگی را عامل مهم  لیالملینبنوین در تحقیقات 

یا بازار  ذارانگیهسرمابین  افتهیشیافزافرهنگی  یهاتفاوت. دانندیم شدهمشاهدهمالی  هاییدهپدبسیاری از  برندهیشپ
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 رطوبهو محیط بازار  وکارکسبداخلی و خارجی، دسترسی به اطالعات، تفسیر اطالعات و فهم  یهاشرکتهدف 

 گذارییهسرماجریانات تجاری،  تأثیر دهندهنشانفرهنگی بین کشورها  یهاتفاوتدر حال دشوار شدن است.  اییندهفزا

(. لذا 9700، خیری و پورعلی) استورتفولیو مستقیم خارجی و جریانات مربوط به پورتفولیو، موفقیت ادغام و عملکرد پ

 اری، زکندیم فایا یخارج گذارانیهسرمادر جذب  ینقش مهم میزبان نیز کشور هاییژگیو ،نهادیعالوه بر عوامل 

 است. یخارج یهافرهنگشدن با  ریدرگ یبه معنا یخارج میمستق گذارییهسرما

 پژوهش نهیشیپ

ه ب مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران یگذارهیسرما تأثیرعنوان  خود بادر مطالعه  (9725الیی )وحسینی و م

-9729سری زمانی برای بازه زمانی  هایدادهمستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از  گذاریسرمایهبررسی اثر 

اثر  مستقیم خارجی گذاریسرمایهکه  دهدیمنشان  هاآنمطالعه  جینتا .پردازندیم یاقتصادسنج در قالب الگوی 9753

 اتیمال خ تورم،نر شیافزا سوی دیگر، از ،کندیمسرمایه انسانی اثر آن را تقویت  نیو همچنمثبتی روی رشد اقتصادی دارد 

 و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در ایران آثار منفی دارند.

 ر رشدبمنتخب فرهنگی  یهاشاخصتحوالت  تأثیرعنوان بررسی  خود بادر مطالعه  (9720) یرینفدائی خوراسگانی و 

خالص  رخن فرهنگی همچون سطح دانش و سواد، یهاشاخصبرخی  یگذارتأثیربه تبیین و بررسی میزان  اقتصادی در ایران

 یهاالسو هنجارهای اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران طی  مطبوعات ازدواج میزان استفاده از ظرفیت سینما،

 بیانگر رابطه مثبت آمدهدستبه. نتایج پرداختند (ARDL) عیتوز یهاوقفهروش الگوی خود رگرسیونی با  به 9723-9750

 .متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی است

مستقیم خارجی با  یگذارهیسرمابر جذب  مؤثرعوامل  تأثیربا عنوان  در مطالعه خود (9707) و همکاران نژادییگرا

 بر دیبا تأک یخارج میمستق گذارییهسرماعوامل مؤثر بر جذب  تأثیربه بررسی  بر متغیرهای نهادی و ساختاری دیتأک

ه آزمون شد یهامدل یخوب در تمام یکه شاخص حکمران دهدیمنشان  جینتا. اندپرداختهی و ساختار ینهاد یرهایمتغ

 جذب بر یاثر منف یاقتصاد یآزاد کهیدرحالداشته است،  یخارج میمستق گذارییهسرما جذب بر یاثر مثبت و معنادار

 داشته است. یخارج میمستق گذارییهسرما

م مستقی یگذارهیسرما یاثرگذاربا عنوان نقش کیفیت قوانین و مقررات در  در مطالعه خود (9702آزاد )زاهدی 

بر رشد  جییم خارمستق یگذارهیسرما یو مقررات در اثرگذار ینقوان یفیتنقش ک خارجی بر رشد اقتصادی به بررسی

با کمک روش رگرسیون انتقال مالیم تابلویی  2992-2992گروه درآمدی طی دوره زمانی  0ی در کشورهای با اقتصاد

 یهاگروهدر رشد اقتصادی را در برخی از  FDIاین شاخص بر اثرگذاری  دارمعنامثبت و  تأثیرپرداخته است. نتایج 

 .دهدیمدرآمدی نشان 

رسی به بر مستقیم خارجی یگذارهیسرمانهادهای اقتصادی بر  تأثیرعنوان  با خود مطالعهدر  (9703) یخرمرستگار 

 یهاالسمستقیم خارجی پرداخته است. در این مطالعه کشورهای عضو منا طی  گذاریسرمایهنهادهای اقتصادی بر  تأثیر

باز  تحقیق بیانگر آن است که نهادهای دولتی، درجه جینتا .اندقرارگرفته یموردبررس پانلبا استفاده از مدل  2992-2995
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دارند و زیرساخت قانونی، تورم، مالیات  FDIبر  دارمعناو  منفی تأثیرو نرخ ارز  دارمعنامثبت و  تأثیربودن، رشد اقتصادی، 

 .دارند FDIبر  یمعنیبمثبت ولی  تأثیرو اندازه بازار دارای 

ورم و رشد ت ( رابطهتورم بر رشد اقتصادی )رهیافت متا آنالیز تأثیربا عنوان  یامطالعهدر  (9700همکاران ) و میریسایه

تورم بر رشد اقتصادی را پرداختند. نتایج  تأثیردرباره  مطالعه 227اقتصادی را با روش متاآنالیز با هدف ترکیب کمی نتایج 

مطالعات تورم و  که در ییهامدلو  هاهیفرض یرها،صادی و شناسایی آن دسته از متغقتتورم بر رشد ا تأثیر کنندهانیبمطالعه 

را بر رشد  أثیرتمصرفی بیشترین  مخارج ،یگذارهیسرما تورم، ازجملهمستقل  تأثیرو  اندقرارگرفته مورداستفادهرشد 

 .رادارنداقتصادی 

بر  دیتأکبا  یوربهرهمستقیم خارجی بر رشد  گذاریسرمایهاثر  تحت عنوانپژوهشی  در (9099همکاران )علوی و 

و آنالیز  9020-2993 یهاسال سری زمانی هایدادهبرای این منظور از  .اندپرداختهانسانی و کیفیت نهادی در ایران  هیسرما

و  مدتکوتاه در افق ییتنهابهمستقیم خارجی  گذاریسرمایهکه  دهدیمنشان این تحقیق  جینتا است. شدهاستفادهموجک 

 با در نظر گرفتن سرمایه انسانی و کیفیت نهادی، و کندیمرا تحریک  یوربهرهمحدود رشد  صورتبه مدتانیم

 بر رشد بهر وری دارد. یمستقیم و شدید یاثرگذارمستقیم خارجی در افق بلندمدت  گذاریهیسرما

 به بررسی رابطه بین رشدبا عنوان شکاف و رشد اقتصادی با رویکرد در جهان اسالم  در تحقیقی (9000) گریفین

وی ابتدا به رابطه بین رشد و توسعه پرداخته و سپس  .پرداختبا روش پانل اقتصادی و فرهنگ در کشورهای مسلمان 

آن از فرهنگ جامعه را در کشورهای مسلمان تحلیل کرده  یریپذتأثیرناشی از رشد و توسعه و چگونگی  یهاینابرابر

 مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. تأثیراساس نتایج این مطالعه فرهنگ باالتر  بر است.

د وجو هاسازمانبین فرهنگ و رفتار اقتصادی و یا  ییزادرونبا عنوان آیا رابطه  یامطالعهطی  (2999فردرکنیگ )

و دیدگاه این راستا د در توسعه اقتصادی از فرهنگ آن جامعه پرداخته است. یریپذتأثیردارد، به بررسی تحلیل میزان 

جه فرهنگ جامعه و درنتی یریگشکلحالت اول انتظارات جامعه در  در ،ییزابرونو  ییزادرون قرار داده است، یموردبررس

ور مستقل به ط نمادهابوده و در حالت دوم هنجارهای اجتماعی و  گذارتأثیرجتماعی و اقتصادی ا یهایبرابراستراتژی برای 

 اقتصادی در جامعه شکل گرفت. یهاتیفعالاز 

با عنوان وابستگی بین نفت و کیفیت نهادهای سیاسی و رشد اقتصادی  در مطالعه خو (2993)آنتوناکاکیس و همکاران 

منابع را  نینفر هیفرض مقاله نیابه بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، وابستگی به نفت و کیفیت نهادهای سیاسی پرداختند. 

 ونیخود رگرس کردیاز رو در این راستا. کندمی یبررس کیمختلف دموکرات یردپا یدارا یکشورها نیدر داخل و ب

و  یادبه نفت، رشد اقتص یوابستگ یرهایمربوط به متغ هایدادهپانل به  آنیمراه توابع پاسخ ه به PVAR 9پانلبرداری 

 .ستا شدهاستفادهو سطح توسعه،  یمختلف درآمد هایگروهبر اساس  شدهیبندطبقهکشور  32در  یاسیس ریمتغ نیچند

 نابع مهم است.م نفرین هیدر ارائه فرض رانیمد هایمحدودیت ژهیبوو  یاسیس ینهادها تیفیک دهدیمنشان  این تحقیق جینتا

ه بررسی ب بر نقش رژیم نرخ ارز دیتأکبا عنوان رابطه حکمرانی و رشد اقتصادی با  در مطالعه (2992و همکاران ) 2فرج

 (کشور در حال ظهور 20و  افتهیتوسعهکشور  29شامل )کشور  59 برای 2992-9002دوره  مدل پنل طی GMM روش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Panel Vector Auto Regressive(PVAR) 2 Fraj 
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را  یتصادکرده و رشد اق ثباتیبنوظهور را  یبازارها یتوجهقابل طوربهنرخ ارز  یریپذانعطاف پرداختند. نتایج نشان داد

و  کندیم قیرا تشو ریپذانعطافنرخ ارز  میرژ و انتخابخوب  یحکمران ؛ وکندیم عیتسر شرفتهیپ یدر کشورها

رد دارد. در مو ازین یدر حال ظهور به بهبود حکمران یدر کشورها یرشد اقتصاد کیتحر ینرخ ارز برا یریپذانعطاف

 .کندیم عیرا تسر یخوب رشد اقتصاد تینباشد، حاکم ریپذانعطاف ازحدشیبنرخ ارز  می، اگر رژشرفتهیپ یکشورها

 اده ازی با استفخارج میمستق گذاریسرمایه تیو جذاب یعوامل نهاد نیرابطه ب در مطالعه خود باعنوان (2992) 9بایلیت

 یاهینیبشیپاز  سته استتوان وی، ییمطالعه ابتدا 03مشتق شده از  یقبل یهاآزمونبا استفاده از پرداخته است.  لیفرا تحل

قانون،  تیو حاکم ی، دموکراسیاسیمانند ثبات س یعوامل نهاد است شده مطرح. در این مطالعه دکن تیحما یقبل ینظر

مانع آن  یو فاصله فرهنگ اتیمانند فساد، نرخ مال گریموارد د کهیدرحال ،کنندیمرا جذب  یخارج میمستق یهاهیسرما

 .شودیم

مستقیم خارجی باعث افزایش توریسم و رشد اقتصادی  یگذارهیسرمابا عنوان آیا  پژوهش خود در (2990) 2سخنور

( EUاروپا ) هیاتحاد کشورهفت یبر رشد اقتصاد FDI میرمستقیو غ میاثرات مستق یبه بررس ؟شودیمکشورهای اروپایی 

 یناخالص داخل دیدرآمد تول یباال زانیمپرداخته است. خود  یدر اقتصادها FDIو  یدرآمد گردشگر توجهقابلبا سهم 

 یاتیح عوامل عنوانبهرا  FDIو  ی، درآمد گردشگرگذارانسیاستکه  دهدمیکشورها نشان  نیدر ا FDIو  یگردشگر

ی بر تأثیر یموردبررسدر کشورهای  FDIکه  دهدمینتایج این تحقیق نشان  .گیرندمیدر نظر  یرشد اقتصاد عیدر تسر

 .ندارد اقتصادی رشد

 یشورهاکی در خارج میمستق گذاریسرمایههادها و رابطه بین کیفیت ن باعنواندر مطالعه خود  (2990) همکارانسبیر و 

 و باالتوسط ، میانیم، متوسط درآمدکم یکشورها یپانل برا هایدادهاستفاده از  به بررسی و توسعهدرحالو  افتهیتوسعه

 .است قرارگرفته یموردبررس، 7GMM رویکردبا استفاده از روش  9002 -2992دوره نمونه برای باال درآمد با متوسط

 .در همه گروه کشورها دارد FDIبر  یمثبت تأثیر ینهاد تیفیک که دهدیمنتایج نشان 

 30 در یو رشد اقتصاد ینهاد تیفی، کیخارج یهاکمکرابطه  با عنوان در مطالعه خود (2929) و همکاران 0ماروتا

 یآموزش یهاکمک کهیدرحال دهدیمنشان  این تحقیق پرداختند. نتایج 9029-2992 زمانی و دوره توسعهدرحال کشور

ا بهبود ثرتر است. بؤم قایدر آفر یکشاورز یهاکمکو  ایسآدر  یبهداشت یهاکمکثرتر است، مؤ یجنوب یکایدر آمر

 .شودیم شتریب یکشاورز یهاکمکآموزش، بهداشت و  یاهیحاش تأثیر نی، شکاف بینهاد تیفیسطح ک

 ایآ اینکه یابیو ارزبه بررسی  یاقتصاد یدگیچیپ و FDI مطالعه خود با عنوان رابطه در (2929) 5آنتونیتی و فرانسو

. با یا خیر شودیمکشور  کیدر  یشتریب یاقتصاد یدگیچیمنجر به پ یخارج میمستق یگذارهیسرما شتریب ریجذب مقاد

، آنیپانل و توابع پاسخ  VAR کردی، با استفاده از رو2992تا  9005سال، از  22 درکشور  993متشکل از  یاستفاده از پانل

 یآورجمعکه  دهدیمنتایج نشان . کنندیم شیرا آزما یاقتصاد یدگیچیو پ یخارج میمستق یگذارهیسرما نیب تیرابطه عل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Bailet 
2 Sokhanvar 
3 Generalized Method of Moment 

4 Marutta 
5 Antonietti & Franco 
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و نه  شودیمکشور  کیدر  شتریب یاقتصاد یدگیچیپ باعثسرانه گرنجر  یبرا یخارج میمستق یگذارهیسرماسهام باالتر 

 .سبرعک

 پژوهش روشمعرفی مدل و 

 92 شامل در این مطالعه آماری جامعه است. یک تحقیق اسنادی کاربردی هدف تحقیق، و نوعبه این مطالعه با توجه 

؛ رشد ازجمله هاشاخصمعیار انتخاب کشورها همگونی برخی . است 9009-2929 یهاسالطی  توسعهدرحالکشور 

در دسترس بودن اطالعات  نیو همچنتوسعه  و سطح اقتصادی، نحوه حکمرانی، سطح دموکراسی و آزادی تجاری

الجزایر، آنگوال، کامرون، هند،  شامل توسعهدرحالکشورهای ، شدهاستخراجبر اساس اطالعات لذا . است، ازیموردن

 .اندونزی، ایران، کویت، مکزیک، نیجریه، پاکستان، قطر، عربستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات و ونزوئال انتخاب شدند

از روش  موردنظر یهامدلو جهت برآورد  است (WDI) 9یجهانپایگاه اطالعاتی بانک  مورداستفادههای منبع داده

 تیاکمح متغیرهایی همچون ثبات سیاسی و اقتصادی، تأثیر کهنیادر این مطالعه ضمن است.  شدهاستفادهترکیبی  هایداده

 گذاریمایهسردر جذب  توانندیمانفرادی  صورتبهکه  ییرهایمتغقانون و کنترل فساد و عوامل نهادی و عوامل فرهنگی و 

هادی بر مستقیم خارجی و عوامل ن گذاریسرمایهاثرات متقابل  است، همچنین قرارگرفته یموردبررس، باشند مؤثرخارجی 

 مورد انزمهم صورتبه بر رشد اقتصادی مستقیم خارجی و عوامل فرهنگی گذاریسرمایهرشد اقتصادی و همچنین اثر 

 .است قرارگرفته یبررس

 یهاروش ازجملهاین روش  .است شدهاستفاده (GMM) یافتهتعمیمی گشتاورها کردیمدل از رو یجهت بررس

سلیمی ) است ،یحیتوض یرهایمتغ ینب یو همبستگمتغیرها بودن  زادرونکاهش مشکل  یاحل  یمناسب برا یاقتصادسنج

. است (9002) 2بالندل و باندسوی رویکرد مطرح از  بر اساسدر این تحقیق  شدهگرفتهرویکرد بکار  .(9702و همکاران، 

به معتبر بودن  GMM زننده نیتخم یسازگارالزم به ذکر است،  شود.شناخته میسیستمی  GMM عنوانبهاین برآوردگر 

آرالنو توسط  هشدحیدو آزمون تصر لهیوسبه تواندیدارد که م یبستگ جمالت خطا و ابزارها یالیسر یفرض عدم همبستگ

از  یهاتیآزمون سارگان از محدود یآزمون شود. اول (9002)بالندل و باند  و (9009) 0آرالنو و بوور، (9009) 7و باند

 یه خودهمبستگمرتب نییتع یآزمون آرالنو و باند براو دومی  کندیاست که معتبر بودن ابزارها را آزمون م شدهنییتع شیپ

 است. شدهاستفاده شدهگفته یهاآزمون از GMM تخمین زننده سازگاری بررسی منظوربه مطالعه این در بنابراین؛ است

مدل پژوهش با الهام از مدل پژوهش  .است شدهاستفاده Eviews10 افزارنرم از مدل تخمین جهت که است ذکرقابل

 است. شدهنییتعروابط زیر  صورتبه (2992)و همکاران  فرجو  (2990)سخنور مطالعات 

(9) 
 𝑙𝑛𝐸𝐺𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝐺𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑙𝑛𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙𝑛𝑅𝐸𝑖𝑡

+ 𝛽7𝑙𝑛𝐻𝐶𝑖𝑡    + 𝛽8𝑙𝑛𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 + 𝛽9𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝛽10𝑙𝑛𝐶𝑈𝑖𝑡

+ 𝛽11𝑙𝑛 (𝐹𝐷𝐼 × 𝐶𝑈)𝑖𝑡 + 𝛽12𝑙𝑛 (𝐹𝐷𝐼 × 𝐺𝑂𝑉)𝑖𝑡 + δi+𝛾𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

(2) 
𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑙𝑛𝐻𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝑅𝐸𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑙𝑛𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙𝑛𝐶𝑈𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙𝑛𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝛽9𝑙𝑛 (𝐶𝑈 × 𝐺𝑂𝑉)𝑖𝑡 + δi + 𝛾𝑡

+ 𝜇𝑖𝑡 
 گذارییهسرما FDIدرجه باز بودن اقتصاد،  OPENسرمایه،  Kنرخ ارز،  REرشد اقتصادی،  EG در روابط فوق، که

نرخ تورم،  INFشاخص حکمرانی،  GOVنیروی کار،  Lشاخص سرمایه انسانی،  HCمصرف انرژی،  ECمستقیم خارجی، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Word Development Indicator 
2 Blundell and Bond 

3 Arellano and Bond 
4 Arellano and Bover 
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CU  ،شاخص فرهنگیFDI×CU  مستقیم خارجی و معیارهای فرهنگی،  گذارییهسرمااثرات متقابلCU×GOV  اثرات

مستقیم خارجی و حکمرانی  گذارییهسرمااثرات متقابل  FDI×GOVفرهنگی و  یهاشاخصمتقابل شاخص حکمرانی و 

: چون شودیمدر این مطالعه از شکل لگاریتمی متغیرها استفاده  .است یزمانژهیو اتتأثیر 𝛾𝑡ویژه مقطعی و اتتأثیر δiست.

و  است تراحتراوأل ضرایب برآورد شده در حالت لگاریتمی بیانگر کشش متغیرها بوده و لذا تفسیر و تحلیل نتایج آن 

 .گرددیماستفاده از شکل لگاریتمی متغیر باعث کاهش نوسانات شدید متغیرها  ثانیأ

 پژوهش یهاافتهی لیوتحلهیتجز
 آزمون وابستگی مقطعی و ناهمسانی واریانس

که  ونهگهمانبر روی متغیرهای تحقیق صورت گیرد.  هاآزمونبرخی  است یضرورتحقیق،  یهامدلپیش از برآورد 

 هایادهدپانلی در حالت کلی فرض بر آن است که  هایدادهپانل است و در  صورتبهاین مقاله  موردنظرشد الگوی  دیتأک

در اثر عواملی همچون پیامدهای خارجی،  تواندیموابستگی بین مقاطع  کهیدرحالدارند.  9استقالل مقطعی مورداستفاده

 محاسبه نشده و عوامل غیرمعمول مشاهده نشده در بین ماندهیباقو اقتصادی، وابستگی متقابل اجزای  یامنطقهارتباطات 

ه این . بهاستدادهبنابراین نخستین مرحله تشخیص استقالل مقطعی ؛ (9700خندان، گلمقاطع مختلف وجود داشته باشد )

که در این مقاله از  شدهارائه (2990) 7پسران CDو  (9029) 2بروش و پاگان یهاآزمونمتعددی نظیر  یهاآزمونمنظور 

 است. مشاهدهقابل 9در جدول  آزموناست. نتایج این  شدهاستفاده( 2990پسران ) CDآزمون 
 (8110پسران ) CD آزمون وابستگی مقطعی .1جدول 

 احتمال آماره آزمون

Pesaran CD 90922/9 59/9 

 تحقیق یهاافتهیمنبع: 

قوع مرسوم ریشه واحد پانلی احتمال و یهاروششود استفاده از  دیتائپانل  هایدادهوابستگی مقطعی در  کهیدرصورت

فرض صفر مبنی بر استقالل مقطعی پذیرفته  9 با توجه به نتایج جدولنتایج ریشه واحد کاذب را افزایش خواهد داد. ولیکن 

بررسی ناهمگنی  منظوربههمچنین  .کندینمایجاد  یمشکل (LLC)0و لوین، لین و چ آزمونبنابراین استفاده از ؛ شودیم

با سطح احتمال  20/9معادل با  Fاست. براساس نتایج این آزمون آماره  شدهاستفاده (white) ضرایب از آزمون وایت

 .ستاپذیرش فرض صفر مبنی بر نبود واریانس ناهمسانی  دهندهنشاناست بنابراین سطح احتمال  آمدهدستبه 9052/9
 آزمون ریشه واحد

 یینا ماناا ریز؛ ردیدر مدل تحقیق مورد آزمون قرار گ مورداستفاده یرهایالزم است مانایی تمام متغش از برآورد مدل یپ

. در این مطالعه جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد لوین، شودیماذب کون یل رگرسکرها باعث بروز مشیمتغ

یرهای متغ یاستثنابه هستندهمه متغیرها مانا  توسعهدرحالدر کشورهای ، 2بر اساس نتایج جدول  .است شدهاستفادهلین و چو 

و درجه  کیآن، درجه انباشتگی گریدعبارتبه، مانا شده است. یریگتفاضل مرتبهکیکه مانا نبوده و بعد از  سرمایه

 .استانباشتگی دیگر متغیرها صفر 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Cross- Sectional Independence 
2 Breusch and Pagan 

3 Pesaran 
4 Levin, Lin & Songur 
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 LLCآزمون ریشه واحد  .2دول ج

 درجه انباشتگی یدارمعناسطح  مقدار آماره آزمون متغیر

 I(0) 999/9 -292/2 تولید ناخالص داخلی() یاقتصادرشد 

 I(0) 999/9 -570/99 نرخ ارز مؤثر

 I(1) 999/9 -920/99 سرمایه

 I(0) 999/9 -292/5 درجه باز بودن اقتصاد

 I(0) 999/9 -239/5 مستقیم خارجی گذاریسرمایه

 I(0) 999/9 -229/99 مصرف انرژی

 I(0) 999/9 -270/5 شاخص سرمایه انسانی

 I(0) 999/9 -222/3 نیروی کار

 I(0) 999/9 -202/5 عوامل نهادشاخص 

 I(0) 999/9 -292/0 نرخ تورم

 I(0) 999/9 -279/99 شاخص فرهنگی

 تحقیق یهاافتهیمنبع: 

 آزمون کائو

با توجه به نتایج آزمون ریشه واحد مبنی بر وجود برخی متغیرها با درجه انباشتگی یک، جهت جلوگیری از برآورد 

بررسی وجود رابطه بلندمدت در بین متغیرها انجام شود. در این  در راستایرگرسیون کاذب بایستی آزمون همجمعی 

فرض صفر  دهدیمنشان  7است. نتایج آزمون جدول  هشداستفادهمطالعه از آزمون کائو جهت بررسی وجود همجمعی 

 بنابراین؛ مدل تحقیق رد شده است. فرض صفر این آزمون، عدم وجود همجمعی میان متغیرها است دوآزمون برای هر 

 بین متغیر وابسته هر مدل و متغیرهای مستقل وجود دارد. بلندمدتگفت یک رابطه  توانیم
 آزمون همجمعی کائو .3جدول 

 سطح احتمال آماره متغیر

 999/9 -709/99 رشد اقتصادی

 999/9 -272/5 مستقیم خارجی گذاریسرمایه

 تحقیق یهاافتهیمنبع 

 تحقیق یهامدلبرآورد 
 مدل رشد اقتصادی

 درصد 05 دارمعنادر سطح  توسعهدرحال یکشورهاهمه متغیرهای پژوهش بر رشد اقتصادی  0بر اساس نتایج جدول 

. بدین معنا که نرخ رشد اقتصادی در باشندیم 992/9برابر با  رشد اقتصادی ضریب برآورد شده برای متغیر .استاثرگذار 

یز مثبت و معنادار ن متغیر سرمایهضریب برآورد شده برای  .مثبت و معنادار دارد تأثیر سال قبل، بر رشد اقتصادی سال جاری

متکی بر دو متغیر  هتوسعدرحالبا توجه به اینکه تابع تولید کشورهای  گفت توانیمدر توجیه این نتیجه  .است آمدهدستبه

 تابع دباعث بهبود رشد اقتصادی از طریق بهبو تواندیمفیزیکی  سرمایه، لذا افزایش سطح استمهم سرمایه و نیروی کار 

ت کل و همچنین توجه به اینکه جمعی بالذا . است 925/9برابر با  کار یروین ریمتغضریب برآورد شده برای  تولید شود.

 اقتصادی و ایجاد فرصت یهارساختیزتوجه به  است زیاد توسعهدرحالجوی کار در کشورهای جمعیت فعال در جست

مستقیم  یگذارهیسرما ریمتغضریب برآورد شده برای همچنین  .مناسب اشتغال باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد
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ضریب . است 979/9برابر با مصرف انرژی ضریب برآورد شده برای متغیر است.  آمدهدستبهنیز مثبت و معنادار  خارجی

اهش که تضعیف پول ملی باعث ک استآن  مفهومبه  و آمدهدستبهنیز منفی و معنادار  نرخ ارزبرآورد شده برای متغیر 

. این متغیر نیز یکی است آمدهدستبه 957/9برابر با  سرمایه انسانی برآورد شده برای متغیر بیضر .شودیمرشد اقتصادی 

فیت طی دهه اخیر بر مسئله افزایش کی توسعهدرحالگفت کشورهای  توانیم. استاز عوامل مهم در تسریع رشد اقتصادی 

کمی در رابطه با افزایش کیفیت نیروی انسانی با رشد  یهاشاخص ازلحاظو الاقل  اندداشتهنیروی انسانی تأکید ویژه 

 یهاشاخص دهرنیدربرگاست. این شاخص  آمدهدستبهنیز مثبت و معنادار  شاخص حکمرانی تأثیر .اندبودهمناسبی همراه 

 گذارهیرماس. با بهبود ساختار حکمرانی، زمینه جذب استمتعدد دموکراسی در کشور و اصالح ساختار حکومتی کشورها 

برآورد  بیضر خارجی، ثبات بازار، اصالح الگوهای مصرفی، توجه به نیروی انسانی متخصص و ... اتفاق خواهد افتاد.

درجه باز بودن اقتصاد،  یدرصدکی. بدین معنا که با افزایش است 920/9برابر با  درجه باز بودن اقتصاد شده برای متغیر

 903/9ا برابر بشاخص فرهنگی ضریب برآورد شده برای متغیر . ابدییم افزایشدرصد  920/9 به میزاننرخ رشد اقتصادی 

اثر شاخص فرهنگی بر رشد اقتصادی این کشورها،  و مهم از عوامل اصلی. باشندیمدرصد معنادار  00که در سطح  است

نام برد. با بهبود شاخص فرهنگی، زمینه جذب  توانیمبین کشوری و اشتراک مذهب را  یمرزهااشتراک زبان، اشتراک 

 .خارجی، ثبات بازار، اصالح الگوهای مصرفی، توجه به نیروی انسانی متخصص و ... اتفاق خواهد افتاد گذاریسرمایه

. بدین معنا که شاخص فرهنگی با مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد تأثیر FDIاثر متقابل شاخص فرهنگی و  متغیر

نیز  FDIاثر متقابل شاخص حکمرانی و متغیر  .اثر بگذارد منتخببر رشد اقتصادی کشورهای  تواندیم FDIتقویت اثر 

 .دهدیم، رشد اقتصادی را افزایش FDI. بدین معنا که شاخص حکمرانی با تقویت اثر است 907/9برابر با 
 )رشد اقتصادی( پژوهش برآورد مدل اول .0جدول 

 سطح معناداری tآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

 9220/9 792/99 999/9 992/9 تولید ناخالص داخلی() یاقتصادوقفه اول رشد 

 900/9 -935/2 929/9 -9959/9 نرخ ارز

 9990/9 227/7 97/9 999/9 سرمایه

 9920/9 792/5 995/9 920/9 درجه باز بودن اقتصاد

 9532/9 202/9 900/9 997/9 مستقیم خارجی گذاریسرمایه

 999/9 020/7 922/9 97/9 مصرف انرژی

 999/9 572/0 977/9 957/9 شاخص سرمایه انسانی

 997/9 972/2 995/9 925/9 نیروی کار

 شاخص عوامل نهادی

 شاخص فرهنگی

929/9 

903/9 

923/9 

972/9 

270/0 

992/2 

992/9 

9599/9 

 FDI 997/9 995/9 22/7 999/9اثر متقابل شاخص فرهنگی و 

 FDI 907/9 925/9 220/5 999/9اثر متقابل شاخص عوامل نهادی و 

 
 آزمون سارگان

025/2 (2572/9) 
AR1 

797/2- (920/9) 
AR2 

207/9- (097/9) 

 تحقیق یهاافتهیمنبع: 
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 ابزاری متغیرهای بودن معتبر و صفر فرضیه عدم رد بر داللت آزمون سارگان آماره نتایج ،0جدول  نتایج اساس بر

مرتبه  نییتعی آزمون آرالنو و باند برا جینتا نیندارد. همچن ازین یگرید یابزار ریمتغ به مدل بنابراین، دارد، شدهفیتعر

رد  M2تبه دوم شده در مر یریتفاضل گ جمالت در یبر نبود خودهمبستگ یصفر مبن هیفرض دهد،ینشان م یخودهمبستگ

ی جمالت اخالل دارا دی، باGMM نیها معتقدند که در تخمو باند است. آن آرالنو مطابق با نظر افتهی نینشده است. ا

با  ریمتغ بیضر نی. همچنباشند AR(2) مرتبه دوم یالیسر یهمبستگ یبوده و دارا AR(1) مرتبه اول یالیسر یهمبستگ

 است. کیتر از کوچک ضریب آن وقفه، مثبت و معنادار بوده و
 مستقیم خارجی گذاریسرمایهمدل 

 درحالدر کشورهای  مستقیم خارجی گذاریسرمایهجذب  زانیبر مهمه متغیرهای پژوهش  5ج جدول نتای بر اساس

 ست.ا آمدهدستبهها مثبت و به لحاظ آماری معنادار متغیر تمامی ضریب برآورد شده برای .هستند اثرگذار توسعه

. بدین معنا که با هر واحد تضعیف پول ملی، است آمدهدستبه -925/9برابر با  نرخ ارز متغیر، ضریب مربوط به حالنیدرع

 .گذاردیم یرتأثمستقیم خارجی  گذاریسرمایهمنافع حاصل از  ارزبرنرخ  و یابدیممستقیم خارجی افزایش  گذاریسرمایه

. بدین معنا که است 272/9برابر با و فرهنگی  عوامل نهادیاثر متقابل شاخص ضریب برآورد شده برای متغیر همچنین 

افزایش  افتهیتوسعه و توسعهدرحالرا در کشورهای  FDIو فرهنگی با تلفیق اثر یکدیگر،  عوامل نهادی یهاشاخص

 .دهندیم
 ( مستقیم خارجی گذاریسرمایه) پژوهش دومبرآورد مدل  .7جدول 

 سطح معناداری tآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

 FDI 529/9 979/9 009/92 999/9وقفه اول 

 9999/9 -327/2 927/9 -925/9 نرخ ارز

 9239/9 27/9 997/9 992/9 درجه باز بودن اقتصاد

 999/9 225/0 970/9 723/9 تولید ناخالص داخلی() یاقتصادرشد 

 999/9 775/2 909/9 905/9 سرمایه انسانی

 عوامل نهادیشاخص 

 شاخص فرهنگی

 نرخ تورم

 اثرمتقابل شاخص فرهنگی و عوامل نهادی

907/9 

902/9 

990/9- 

272/9 

970/9 

920/9 

997/9 

972/9 

92/2 

005/7 

000/5- 

502/2 

973/9 

999/9 

999/9 

999/9 

 آزمون سارگان 

220/3 (7023/9) 
AR1 

722/5- (999/9) 
AR2 

220/9 (722/9) 

 تحقیق یهاافتهیمنبع: 

 یریگجهینت و یبندجمع

رشد اقتصادی  و یخارج میمستق گذاریسرمایه برای جذب یو فرهنگ ینهاد یرهایمتغ تأثیر یبررس باهدف تحقیقاین 

مستقیم  گذاریسرمایهاست. دو مدل رشد اقتصادی و  شدهانجام GMMاستفاده از رویکرد  و با توسعهدرحال کشور 92در 

ی بر فرهنگ و شاخصعوامل نهادی  دهدیمنشان پژوهش  جی، نتایطورکلبهقرار گرفتند.  لیوتحلهیتجزمورد  خارجی

 یهاهشپژوسناریو با  نیا .است اثرگذار توسعهدرحالرشد اقتصادی کشورهای  ومستقیم خارجی  گذاریسرمایه جذب
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زاهدی آزاد ، (9720) نی و همکارانفدائی خوراسگاو با مطالعات دارد ن رتیمغا مطالعه پیش رو نهیشیپدر  شدهاشاره

سیبر و همکاران  ،(2990) سخنور ،(2992)57همکاران  و 9یل ،(2999) نگیفردرک ،(9703خرمی ) رستگار ،(9702)

به  گذارانهیسرما ،توسعهدرحالدر کشورهای  رسدیم به نظر .استهمسو ...  و (2929ماروتا و همکاران ) ،(2990)

 گذاریرمایهس یبه عبارتو  کشور خوددارندزبانی و مذهبی تنوع کمتری نسبت به  لحاظ از که شوندیمکشورهایی جذب 

دارای اهمیت خارجی  گذارانهیسرمادین و زبان و مرز مشترک برای  رایز ،دارد یامنطقهجنبه  عمدتاًمستقیم خارجی 

به به کشورهایی که با محیط نظارتی مشا گذاریسرمایهخارجی برای  گذارانهیرسد سرما ینظرمبه در طرف دیگر،  است.

 گذاریهسرمایتنوع کمتر از جوامع خود دارای  با جوامع ییکشورهادر  دهندیمیا بهتر از کشورشان تمایل دارند و ترجیح 

ی مستقیم خارج گذاریسرمایهو  عوامل نهادی اثر متقابل شاخص برای آمدهدستبه ضریب در توجیه همچنین .کنند

د افزایش رش تیدرنهامستقیم خارجی شده و  گذاریسرمایهباعث جذب بیشتر  مناسبعوامل نهادی  گفت توانیم

م خارجی مستقی گذاریسرمایههمچنین ضریب اثر متقابل شاخص فرهنگی و . گرددیم موردمطالعه یکشورهااقتصادی 

کشور  مشابه بافرهنگوجود کشورهای با تنوع فرهنگی کمتر و  یعنی شده است، معنادار درصد 00سطح  در 997/9برابر 

تقویت اثر  تیرنهاد و مستقیم خارجی شده و رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند گذاریسرمایهباعث جذب بیشتر  خودشان

و  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  .گرددیمدر این پژوهش  موردمطالعهاین دو با یکدیگر باعث رشد اقتصادی کشورهای 

ای مستقیم خارجی و دستیابی کشوره گذاریسرمایهدر ورود  تواندیمپیشنهادی زیر  یهااستیسپژوهش  یهامدلبرآورد 

 به رشد اقتصادی کمک نماید را مطرح کرد: توسعهدرحال

پیشنهاد  بنابراین شود؛رشد اقتصادی  سازنهیزم تواندیم مستقیم خارجی گذاریسرمایهافزایش  تحقیق،بر اساس نتایج  -9

را در دستور کار خود قرار دهند. خارجی  گذارانهیسرمامناسب در خصوص جذب  یهااستیس کشورها اتخاذ شودیم

سترش گ باهدفمستقیم خارجی  گذاریسرمایهبازبینی قانون جلب به مواردی همچون  توانیم هااستیساین  ازجمله

ارائه  قی،ارائه تسهیالت تشوی مستقیم خارجی به کشور از طریق تسهیل شرایط عمومی پذیرش سرمایه، گذاریسرمایه

 بروکراسی اداری و شناسایی نقاط ضعف حذف سرمایه، و خروجورود  لیتسه مالیاتی، شفاف نمودن قوانین، یهامشوق

 اشاره نمود. هاآنقانونی و برطرف نمودن 

ی در کیفیت تغییرات اساس رسدیممستقیم خارجی، به نظر  گذاریسرمایهکیفیت نهادی بر جذب  تأثیربا توجه به  -2

ل ایجاد شام تواندیمبنابراین این تغییرات ؛ خارجی را کاهش دهد گذاریسرمایهعوامل نهادی اثر مخاطرات سیاسی بر 

لماسی از دیپ یمندبهرهات خارجی و دولت، ایجاد سیستم قانونی شفاف، برطرف نمودن مناقش یهااستیسثبات در 

 فعال سیاسی باشد.

منجر به کاهش  تواندیمدولت  یهایگریتصدکاهش حجم مطرح نمود  توانیم ،FDIحکمرانی بر  تأثیربا توجه به  -7

راهم ف گذاریسرمایهرا برای  یترمناسبگردد و محیط حکمرانی خود  یهاشاخصیکی از  عنوانبهاقتصادی فساد 

حکمرانی خوب  یارتقاکاهش فساد و  یهاراهارتقای شفافیت از طریق الکترونیکی کردن امور یکی از  نیبنابرا؛ نماید

 در کشورهاست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Lee 
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چه بیشتر هر و ارتقای بهبود مستقیم خارجی، گذاریسرمایهبه نقش فرهنگ بر رشد اقتصادی و  توجههمچنین با  -0

نقش  یانطقهم در تجارتبیشتر به مذهب و زبان  و توجهآموزش نیروی انسانی  الخصوصیعلکیفیت شاخص فرهنگی 

 .آوردیممهمی را در توسعه هر جامعه فراهم 

 تقدیر و تشکر

 در معنوی حمایت خاطر به آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

 .آیدمی عمل به تقدیر حاضر پژوهش اجرای

 منابع
گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی در کیفیت محیط زیست و استفاده تحلیل تأثیر سرمایه (.9703ساناز ) پور،ونسی و یعل سرا، سرخوش ؛میکر آذربایجانی،

 .9-23(، 0)97 ،اقتصاد تجارت نوین مجله توسعه.موردی کشورهای منتخب درحال مطالعه های پاک،یانرژاز 

گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی کشورهای منتخب جنوب (. تأثیر کیفیت سرمایه انسانی بر جذب سرمایه9705رضا ) ،رادفر و یتق ی،تراب ؛اعظم اسدنژاد،

 .275-250(، 90)5 ،گذاریعلمی و پژوهشی دانش سرمایه فصلنامه شرق آسیا و ایران.

 .230. ، صنشر نی شدن. تهران،. اقتصاد ایران در بستر جهانی (9729محمدمهدی )بهکیش، 

 .تبریز دانشگاه نامه کارشناسی ارشد، انیپا. تورم )نااطمینانی تورم و مخارج دولت( بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر (.9707) میکر بهشتی،

 .53-30(، 2)2 ،اقتصادی پژوهشنامه .گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایرانسرمایه تأثیر. (9725ی )مرتض یی،موال ؛صفدر دیس حسینی،

رس ی پذیرفته شده در بوهاشرکتگذاران نهادی در یهسرماگذاری یهسرمای فرهنگی بر گردش هاارزش. بررسی تأثیر (9700) الهامپورعلی،  و محمدخیری، 

 .950-900 (،0)7، های مالی و اقتصادییاستساوراق بهادار تهران. 

فاعی خاتم، غیرانت -گذاری مستقیم خارجی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیردولتیتأثیر نهادهای اقتصادی بر سرمایه .(9703) پروانهرستگار خرمی، 

 دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اقتصادی.

گاه . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادینقش کیفیت قوانین و مقررات در اثرگذاری سرمایه .(9702) ندازاهدی آزاد، 

 غیرانتفاعی خاتم، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اقتصادی. -غیردولتی

توسعه و کشورهای دارای تعیین کننده توسعه پایدار در کشورهای درحال عامل گذاری مستقیم خارجی،سرمایه(. 9700)کمیل  دیس ی،بیط وا زهر زمانی،

 .77-22(، 0)29 ،های اقتصادی )رشدو توسعه پایدار(شفصلنامه پژوه .«بازارهای نو ظهور

 .973-959 (،2)5 ،مجله توسعه و سرمایه .«متاآنالیز افتیراه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی،. (9700) یمهد ی،دیام و کمال ی بهاروند،احمد ؛یعل سایه میری،

ماسه ح یالملل نیکنفرانس ب نیپانل و آزمون سارگان، اول یهاداده یبرا افتهی میمدل گشتاور تعم .(9702) قاسم ،یسامع و آخوندزاده، طاهره؛ دیفرش ،یمیسل

 /https://civilica.com (، رودهن،یو حسابدار تیریبر مد یکردی)با رو ی( و حماسه اقتصادانهیبر تحوالت خاورم یکردی)با رو یاسیس

doc/495679. 

ی مستقیم خارجی با تاکید بر امنیت اقتصادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، گذارسرمایه. بررسی عوامل مؤثر بر (9700) احمدشکاری، 

 .واحد تهران مرکزی، دانشکده و حسابدرای علوم اقتصادی

 .22-30 (،00 و 07)0 ،مهندسی فرهنگی ماهنامه نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی، .(9720) نیام نژاد، حق و ی، جاللدهنو ؛نرگس صالح نیا،

ی اربردک گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری با تاکید برسرمایه انسانی و کیفیت نهادی در ایران،سرمایه اثر. (9099نظر ) ،دهمرده و السادات فاطمه علوی،

 .707-723(، 72)99 ،مهندسین مالی ایرانگذاری انجمن فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه« از آنالیز موجک پیوسته

ی منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران )الگوی خورگرسیونی با هاشاخصی تأثیر تحوالت بررس .(9720) هیسم نیری، و یمهد فدائی خوراسگانی،

 .977-950(، 9)9 ،اقتصادیی رشد و توسعه  هاپژوهشی پزوهش فصلنامه علمی،. (ARDLی توزیع هاوقفه
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های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران با رویکرد ررسی ارتباط و تأثیر شاخص. ب(9702معصومه ) دورباش، و میمر ،انیدریح ؛شریف محمد کریمی،

 .923-955 ،(7)2 ،فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دو« تصحیح خطای برداری

گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای یهسرما. تأثیر عوامل مؤثر بر جذب (9707) آذینو استاد رمضان،  علیرضادقیقی اصلی،  غالمرضا؛نژاد، ییگرا

 .979-900( 20)2، مجله فصلنامه اقتصاد مالینهادی و ساختاری. 

 .70-22 (،99)7، و کالنهای راهبردی یاستسفصلنامه  .فرضیه رودریک آزمونجهانی شدن و اندازه دولت: .(9700گل خندان، ابوالقاسم )

 ،ایهسرمو  مجله توسعه .بررسی گرایش به باورهای فرهنگی مانع توسعه )موردمطالعه شهر کرمان( .(9720بتول ) یی زاده،خواجو و محمدحسن مقدس جعفری،

7(2)، 02-33. 
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