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گیري کیفیت نهادي و بررسـی رابطـه آن بـا رشـد      موضوع این مقاله اندازه

براي تخمـین الگوهـاي   . اقتصادي سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است

استفاده شده ) 2002-2010(هاي تابلویی در دوره زمانی  رشد از تخمین داده

ی خوب گیري کیفیت نهادي ابتدا از شش شاخص حکمران براي اندازه. است

نتـایج حاصـل از تخمـین الگوهـاي رشـد نشـان داد کیفیـت        . استفاده شد

ثبات سیاسی و کنترل فساد . داري با رشد دارد بروکراسی رابطه مثبت و معنی

گـویی و حاکمیـت    رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسـخ 

گري بـا  سپس الگوي رشد دی. معنی را نشان دادند قانون رابطه مثبت اما بی

شاخص حکمرانی خوب که از ترکیـب شـش شـاخص موجـود بـه روش      

نتـایج، رابطـه   . هاي اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شـد  تحلیل مؤلفه

گیـري   بـراي انـدازه  . درصد را نشان دادنـد 10داري در سطح  مثبت و معنی

این . کیفیت نهادي در کشورهاي منطقه از شاخص جدیدي نیز استفاده شد

ترکیب سه شاخص موجود که داراي عالمت مثبـت بودنـد بـه    شاخص از 

شاخص جدید نسبت به . هاي اصلی به دست آورده شد روش تحلیل مؤلفه

کیفیت بروکراسـی، حاکمیـت قـانون، حـق     (هاي تشکیل دهنده آن  شاخص

و همچنین نسبت بـه شـاخص حکمرانـی خـوب     ) گویی اظهارنظر و پاسخ

  .درصد است 1ي در سطح دار داراي ضریب مثبت بزرگتر و معنی
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Abstract: 

The subject of this paper is measuring institutional 
quality and evaluating its relationship with per capita 
economic growth in 20 MENA countries. For estimating 
growth models, panel data method was used during 
(2002-2010). For measuring institutional quality at first 
six indices of good governance have been used in six 
growth models. The results have shown that only 
regulatory quality have positive and significant relation 
with economic growth. Whereas the coefficients of 
other institutional variables including control of 
corruption and political stability are negative and the 
others including rule of law, governance effectiveness 
and voice and accountability are positive but 
insignificant. Then another model was estimated by 
using good governance index which was derived from 
combining six upper indices by using principle 
component analysis (PCA). The results showed positive 
relationship but significant at the 0.10 percent level. In 
the final analysis a new institutional index is derived by 
combining three institutional variables which had 
positive coefficient into the one composite index by 
using PCA. New index has bigger positive coefficient 
and significant at the 0.01 percent level rather than its 
sub measures (regulatory quality, voice and 
accountability, rule of law) and also than good 
governance index. 
 
Keywords: Institutional Variables; Economic Growth; 
Middle East & North Africa; Panel Data; Principal 
Component Model. 
JEL: O43, C23, O53. 
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  مقدمه -1

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقـا از جملـه منـاطقی اسـت کـه      

همواره در مقایسه با سایر مناطق داراي رشـد ضـعیفی بـوده و    

میـانگین  رشـد  . بـرد  هاي درآمدي زیاد با آنها رنج مـی  از فاصله

برابـر بـا    2010تـا   1980هـاي   درآمد سرانه منطقه در بین سال

درصـد درآمـد سـرانه اقتصـادهاي      3درصد در مقایسه بـا   5/0

المللـی   صندوق بین(نوظهور و در حال توسعه دیگر بوده است 

بنابراین وضـعیت درآمـدي منطقـه حتـی در     ). 2: 2011، 1پول

تري قـرار   سیار پایینمقایسه با مناطق در حال توسعه در سطح ب

در نتیجه مطالعه در مورد عقب ماندگی کشورهاي منطقـه  . دارد

و یـافتن راهکارهـایی در جهــت اصـالح موانـع و کمبودهــاي     

  .رسد موجود ضروري به نظر می

در مورد علل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی این کشـورها  

هـاي موجـود    طبـق گـزارش  . مطالعات زیادي انجام شده است

جمعیت زیاد، نیروي کار رو بـه افـزایش، درآمـدهاي     برخالف

هـا و   نفتی قابل توجـه، افـزایش مخـارج و درآمـدهاي دولـت     

هـاي خـارجی ایـن کشـورها توسـط       همچنین بخشـش بـدهی  

المللـی، نـرخ رشـد سـرانه در ایـن کشـورها        هاي بـین  سازمان

انــداز رشــد در منطقــه  چشــم. باشــد ثبــات مــی ضــعیف و بــی

ریقا بـه عقـب مانـدگی خـود بـه خـاطر       خاورمیانه و شمال آف

 ســازمان(دهـد   هـاي نهـادي و سیاســتی ادامـه مـی     محـدودیت 

این مسئله نیـاز  ). 19: 2011، 2هاي اقتصادي خاورمیانه پژوهش

به مطالعۀ عوامل تأثیرگـذار دیگـر ماننـد عوامـل نهـادي را بـر       

اخـتالف درآمــدي کشــورهاي منطقــه بــا ســایر منــاطق نشــان  

 .دهد می

یـافتگی کشـورهاي مختلـف،     تالف بین توسـعه در زمینۀ اخ

مطالعات بسیاري در نهایت به نهادها به عنوان مهمتـرین عامـل   

بـر نقـش نهادهـا در سـاختار      3نـورث  از آن جملـه . انـد  رسیده

هـاي تولیـدي    تواند فعالیت کند که می انگیزشی جامعه تأکید می

را به پیش ببرد یا متوقـف سـازد و از ایـن طریـق بـر رشـد و       

   ).89: 1990نورث، (سعه کشورها تأثیرگذار باشد تو

                                                   
1. International Monetary Fund (2011) 
2. Economic Research Forum (2011) 
3. North (1990) 

 ،)1999( 5هــال و جــونز ،)1996( 4اولســن پــس از وي،

و ) 2005( 7اوغلو و همکاران عجم و )2003( 6ایسترلی و لوین

به شناسایی عوامل نهادي موثر بر رشد و توسـعه   دیگر محققان

  .گیري این عوامل پرداختند اقتصادي و اندازه

بنابراین از لحاظ نظري رابطه نهادها بـا رشـد اثبـات شـده     

است اما اینکه چه طور باید متغیرهاي نهادي کیفی را به کمـی  

هـاي   سـازمان افـراد و  . تبدیل کـرد؛ مـبهم بـاقی مانـده اسـت     

گیــري کیفیــت نهــادي و شــاخص ســازي  مختلفــی بــه انــدازه

هـاي حکمرانـی    تـوان بـه شـاخص    از آن جمله مـی . پرداختند

محاسـبه شـده توسـط بانـک جهـانی، شـاخص آزادي        8بخو

، 10و بنیاد هـریتیج  9اقتصادي محاسبه شده توسط مؤسسه فریزر

هاي مدنی، حقوق سیاسـی و دموکراسـی محاسـبه شـده      آزادي

اما هـر  . اشاره کرد... ، سرمایه اجتماعی و 11توسط خانه آزادي

ها در مطالعات مختلـف بـا دوره زمـانی و     کدام از این شاخص

بنابراین بحث بـر  . اند کانی متفاوت تأثیر متفاوتی را نشان دادهم

ها قادرند بـه درسـتی کیفیـت     سر این است که آیا این شاخص

 گیري کنند؟ هاي مختلف اندازه نهادي را در نمونه

با توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده، در ایـن تحقیـق هـدف،         

و  گیري کیفیت نهادي و بررسی رابطه بین کیفیت نهـادي  اندازه

کشــور در حــال توســعه خاورمیانــه و  20رشــد اقتصــادي در 

ــا در ســال ــی 2002-2010هــاي  شــمال آفریق ــراي . باشــد م ب

هـاي حکمرانـی خـوب     گیري کیفیـت نهـادي، شـاخص    اندازه

سپس شاخص ترکیبـی  . گیرند محاسبه و مورد ارزیابی قرار می

شـود و نتـایج آن بـا شـاخص حکمرانـی       جدیدي معرفی مـی 

 .گیرد سه قرار میخوب مورد مقای

 

  مبانی نظري و تجربی -2

 هاي رشد تاریخ نظریه -2-1

هاي رشد نئوکالسیکی که هنـوز هـم در اقتصـاد برقـرار      نظریه

                                                   
4. Olson (1996) 
5. Hall & Jones (1999) 
6. Easterly & Levine (2003) 
7. Acemoglu et al. (2005) 
8. Good Governance 
9. Fraser Institute 
10. Heritage Foundation 
11. Freedom House 
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 1هستند عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي را که ابتدا توسط مارشال

انداز، نـرخ افـزایش    بیان شد، نرخ پس 2سپس سولو و سوآنو 

کمیت و کارایی نیروي کار، همگرایی مشروط و بـازده نزولـی   

تحقیق بر روي رشـد   1980از اواسط دهه . سرمایه می دانستند

الگوهـاي رشــد  . کــرد اقتصـادي پیشـرفت جدیــدي را تجربـه   

انگیـزه  . شـروع شـدند   3و لوکـاس  زا با کارهایی از رومر درون

قات یافتن عوامل تعیین کننده رشـد بلندمـدت   اصلی این تحقی

طبق این الگوها رشد، به دلیل اثرات سـرریزهاي  . اقتصادي بود

دانش ناشی از تولیدکنندگان و اثـرات خـارجی سـود ناشـی از     

  .کند سرمایه انسانی، به طور نامحدود پیشرفت می

هاي بیان شده تا اواخر قرن بیستم در جهت کمک به  نظریه

هـاي رشـد مـؤثر     ل تأثیرگذار بر رشـد و مکـانیزم  فهمیدن عوام

تـري   اند اما در مورد اینکه چرا بعضی کشورها رشد سـریع  بوده

مطالعـات صـورت   . دهنـد  نسبت به بقیه دارند، توضـیحی نمـی  

آغـاز   1990گرفته در ایـن زمینـه از کارهـاي نـورث در سـال      

شود که نهادها را دلیـل اصـلی تفـاوت در توسـعه یـافتگی       می

نهادهـا، تغییـرات   «وي در اثر بزرگ خـود  . دانست ا میکشوره

هاي خـود در ایـن    به تشریح نظریه» نهادي و عملکرد اقتصادي

مورد که تحول چارچوب نهادي جامعه را از رکـود و زوال بـه   

). 56: 1990نورث، (پردازد  رساند، می هاي اقتصادي می موفقیت

نهادهـایی  وي همچنین علل و عوامل بنیادي رشد اقتصـادي را  

وري  هاي مبادله و افزایش بهره داند که منجر به کاهش هزینه می

شـوند   ها و فرآینـد مبادلـه مـی    از طریق تخصصی کردن فعالیت

  ). 110: همان(

بعد از نورث، محققان دیگري نیز بـر سـاختارهاي نهـادي    

ماندگی و ضعف اقتصادي تأکیـد   ضعیف به عنوان عوامل عقب

هـاي همگرایـی مشـروط     در رد نظریـه ) 1996(اولسن . کردند

نئوکالسیکی و با مشاهده کشورهایی با درآمـد سـرانه کمتـر و    

رشد اقتصادي پایین به این نتیجـه رسـید کـه کشـورهاي فقیـر      

تر نسبت به  هایشان براي رسیدن به رشد سریع برخالف فرصت

هـا و نهادهـاي    کشورهاي ثروتمنـد، بـه دلیـل وجـود سیاسـت     

تري که نسبت به این کشورها دارند هرگز به همگرایـی   ضعیف

                                                   
1. Marshal 
2. Solow & Swan 
3. Romer & Lucas 

  ).6: 1996اولسن، (رسند  با آنها نمی

گیـري کیفیـت نهـادي     در مورد نهادهایی که قادر به انـدازه 

. هاي زیادي انجام شده اسـت  طالعات و تالشکشورها هستند م

هـا و نهادهـا را اطمینـان بـه      این سیاست) 1999(هال و جونز 

هـاي شخصـی،    ت از دارایـی ظـ ضمانت اجراي قراردادها، حفا

هـال  (کنند  حاکمیت قانون و دستگاه قضایی مستقل تعریف می

تضـمین  ) 2005(عجم اوغلو و همکاران ). 84: 1999و جونز، 

ق مالکیـت بـراي سرتاسـر جامعـه را کـه انگیـزه       اجراي حقـو 

هـاي اقتصـادي را    گذاري، نوآوري و شرکت در فعالیـت  سرمایه

کننـد   کند، به عنوان ساختار نهادي جامعه معرفی می تقویت می

هاي مختلفـی نیـز    سازمان). 9: 2005عجم اوغلو و همکاران، (

گیـري کیفیـت نهـادي     هـایی بـراي انـدازه    به معرفـی شـاخص  

توان بـه شـاخص حکمرانـی خـوب      از آن جمله می. تندپرداخ

 . محاسبه شده توسط بانک جهانی اشاره کرد

  

  گیري آن شاخص حکمرانی خوب و اندازه -2-2

تدارك نهادهاي موفـق کـه از عوامـل بنیـادین رشـد و توسـعه       

 "حکمرانـی خـوب  "آیند، تحت عنوان  اقتصادي به حساب می

جـاد نهادهـاي کارآمـد و    دولت قادر است با ای. شوند مطرح می

توانمند محیطی مناسب براي تنظیم روابط اقتصادي افراد جامعه 

سازد و  مهیا اي کم هزینه، ساده و به دور از اتالف وقت  به گونه

در تعریف . به این ترتیب موجبات رشد اقتصادي را فراهم کند

بانک جهانی از میانگین شش شاخص تحـت عنـوان شـاخص    

گیري کیفیـت نهـادي در کشـورها     اندازهحکمرانی خوب براي 

ایـن شـش   ). 2: 2010 ،4و همکاران کافمن(استفاده شده است 

  :شاخص عبارتند از

هـاي قـانونی، وجـود نهادهـاي مـدنی و انتشــار آزاد       آزادي -1

گـویی   اطالعات که مصادیقی از وجود حق اظهـارنظر و پاسـخ  

هــاي عمــومی و شــفافیت  هســتند و موجــب تقویــت آگــاهی

ــیاقتصــا ــن شــرایط صــاحبان . شــوند دي و اجتمــاعی م در ای

هـاي اقتصـادي    وکـار، قـدرت الزم بـراي نقـد سیاسـت      کسب

نادرست و مقابله با تغییرات نابجا در قوانین را دارند و به ایـن  

  . یابد ترتیب کسب و کار و سرمایه گذاري توسعه می

                                                   
4. Kaufmann et al. (2010) 
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بـا از بـین   ... هاي داخلی، ترور و هاي جناحی، نزاع درگیري -2

دن ثبات سیاسـی موجـب افـزایش ریسـک و نااطمینـانی و      بر

گذاري داخلی و خارجی و در نتیجه کاهش رشد  کاهش سرمایه

  .شود اقتصادي می

اثربخشی دولت یعنی توانایی دولت در تـدوین و اجـراي    -3 

هاي صحیح و الزمـه آن برخـورداري از یـک دسـتگاه      سیاست

باید از قدرت و یک دستگاه اداري کارآمد . اداري کارآمد است

مهارت الزم براي اداره امور کشور برخوردار باشـد تـا از پـس    

  .هاي جدید برآیند اندازي فعالیت مشکالت هماهنگی در راه

هاي  نهادهاي حاکم بر جامعه تأثیر بسزایی بر منافع و هزینه -4 

کیفیــت بروکراســی و قــوانین و . یــک فعالیــت اقتصــادي دارد

کی از مهمترین نهادهایی است کـه  مقررات مطلوب و کارآمد ی

ــی ــذارد و     م ــأثیر بگ ــع ت ــادي جوام ــرد اقتص ــر عملک ــد ب توان

بـر عکـس قـوانین و مقـررات     . گذاران را تشـویق کنـد   سرمایه

وکــار، مجوزهــا و  انــدازي یــک کســب زا در مســیر راه اخــتالل

هزینـه  ... هـاي تجـاري و    هاي دولتـی، محـدودیت   نامه موافقت

دهد و انگیزه کارآفرینان  را افزایش میگذاري  هاي سرمایه پروژه

  .برد را از بین می

هـاي   حاکمیت قانون یعنی حمایت از افراد در مقابل اقـدام  -5 

غارتگري و خودسرانه و همچنـین وجـود نظـام قضـایی قابـل      

و منصف که این مـوارد تضـمین حقـوق مالکیـت و      بینی پیش

حسن اجراي قراردادها و هدایت صحیح منابع را به دنبـال دارد  

  .شود هاي مولد منجر می گذاري که به سرمایه

شود  فساد باعث تخصیص غیربهینه استعدادهاي جامعه می -6 

گذاران داخلی و خارجی  هاي اقتصاد را براي سرمایه و جذابیت

هـا را   فساد، همچنین درآمدهاي مالیـاتی دولـت  . هدد کاهش می

ها را در انجام وظـایف خـود    کاهش داده و از این طریق دولت

که ارائه خدمات زیربنایی و کاالهاي عمومی در فراینـد تولیـد   

  .سازد است، ناتوان می

هاي حکمرانی خوب با رشد  بنابراین از دید نظري، شاخص

ما بحث بر سر این است که آیا ا. اقتصادي رابطه مستقیمی دارند

هاي حکمرانی خوب قادرند به درستی ساختار نهـادي   شاخص

یـافتگی متفـاوت را نشـان دهنـد؟      کشورهایی با درجه توسـعه 

ها خـالف ایـن را نشـان داده     مشاهدات تجربی در برخی نمونه

اگر شاخص ثبات سیاسی را بـراي   1طبق مطالعه ویلیامز. است

دي محاسبه کنیم آنگاه تمـام کشـورهایی   گیري کیفیت نها اندازه

هاي دیکتاتوري هستند مانند جمهوري کنگو  که داراي حکومت

گیرند در صورتی که ایـن کشـورها از نظـر     هاي باالیی می رتبه

داراي ... دسـتگاه قضــایی، اجــراي قـانون، حقــوق مالکیــت و   

ایـن تحقیـق بـه    ). 5: 2006ویلیـامز،  (وضعیت مناسبی نیستند 

در هاي حکمرانـی خـوب    سی آزمون درستی شاخصدنبال برر

  .کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است

  

  مطالعات تجربی -2-3

ویلیامز در تحقیق خود به بررسی رابطه نهادها با رشد اقتصادي 

بـه   1960-2000هـاي   در کشورهاي مختلـف جهـان در سـال   

ــی   روش داده ــا م ــابلویی پوی ــاي ت ــردازد ه ــب . پ وي از ترکی

هاي سیاسی و کیفیـت   هاي حقوق مالکیت، محدودیت اخصش

گیـري کیفیـت    بروکراسی به روش تحلیل رگرسیون براي اندازه

نتایج تحقیق او نشان دهنده تأثیرگـذاري  . کند نهادي استفاده می

 تشکیل دهنـده آن  هاي بیشتر شاخص ترکیبی نسبت به شاخص

یافتـه  و معنادار نبودن شاخص مورد نظر در کشورهاي توسـعه  

تحقیق حاضر با این تحقیق از این نظر که به  ،بنابراین. باشد می

امـا  . دنبال ساختن شاخص ترکیبی جدیدي است مطابقت دارد

هـا متفـاوت    از نظر روش مورد استفاده براي ترکیـب شـاخص  

  ). 121: 2006ویلیامز، (است 

صدیقی و احمد به بررسی ارتباط بین نهادها و رشـد طـی   

در کشور پاکستان پرداختند و بـرخالف   1984-2006هاي  سال

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین نهادها و رشـد بـا   

ی با اسـتفاده  جوسیلیوس و بررسی رابطه علّ-روش جوهانسون

نتـایج تحقیـق آنهـا رابطـه     . ت گرنجري پرداختندعلّیاز آزمون 

رشد  بین نهادها ومدت  کوتاهکند اما رابطه  بلندمدت را تأیید می

ت نیست علّیتحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه . کند را رد می

  ).2: 2009صدیقی و احمد، (

ثبـاتی سیاسـی بـراي     تنها از شاخص بـی  2و میهوف فتاس

گیـري کیفیـت نهـادي در کشـورهاي منتخـب جهـان در        اندازه

استفاده کردند و الگوي خود را به روش  1997-2007هاي  سال

                                                   
1. Williams (2006) 
2. Fatas & Mihov (2011) 
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ثباتی سیاسـی   مین زدند و به تأثیر منفی بیهاي تابلویی تخ داده

تحقیـق حاضـر از   . بر رشـد اقتصـادي ایـن کشـورها رسـیدند     

فتـاس و  (هاي حکمرانی خوب اسـتفاده کـرده اسـت     شاخص

  ).23: 2011، میهوف

ــو  ــانی و پلوس ــاخص) 2011( 1والری ــاوت   از ش ــاي متف ه

هاي مدنی، تعداد اعضاي حق وتو و کیفیت دولت بـراي   آزادي

. کشورهاي با درجه توسـعه یـافتگی متفـاوت اسـتفاده کردنـد     

دهـد   هاي تابلویی نشان مـی  تخمین الگوهاي آنها به روش داده

که کشورهاي مختلف از نظر تأثیرپذیري از کیفیـت نهـادي در   

در حـالی  . نه در جهت آن با هم اختالف دارنداندازه این اثر و 

را از نظر  MENAکه تحقیق حاضر کشورهاي در حال توسعه 

دانـد   جهت این تأثیرپذیري نیز متفاوت با دیگـر کشـورها مـی   

  ).25: 2011والریانی و پلوسو، (

و آذرمنـد   صمیمی جعفرياز بین مطالعات داخل کشور نیز 

سیاسی و حاکمیت قانون بر تأثیرآزادي اقتصادي، ثبات ) 1384(

رشد اقتصادي را در کشورهاي منتخب جهان به روش حـداقل  

نتایج تحقیق آنها به تأثیر مثبت و . مربعات معمولی تخمین زدند

به ایـن ترتیـب تفـاوت    . دار سه شاخص منجر شده است معنی

هاي نهادي متفاوت اسـت   تحقیق حاضر در استفاده از شاخص

  )11-31: 1384 و آذرمند، صمیمی جعفري(

زاده و احمدزاده از میانگین شش شاخص حکمرانـی   عیسی

خوب براي کشورهایی با سطوح مختلف توسعه استفاده کردند 

و پس از تخمین به روش حـداقل مربعـات معمـولی بـه تـأثیر      

هاي حکمرانی خـوب بـه جـز حـق      دار تمام زیرشاخص معنی

ایـن  . گویی براي تمام کشورها دسـت یافتنـد   اظهارنظر و پاسخ

از نظر شاخص نهادي استفاده شـده بـا تحقیـق حاضـر      تحقیق

اما تحقیق حاضر از نظر بررسی هر دو بعد مکانی . مشابه است

هاي تـابلویی، متفـاوت    و زمانی به وسیله تخمین به روش داده

  ).1-28: 1388زاده و احمدزاده،  عیسی(است 

هاي حقوق مالکیـت، سـرمایه    رنانی و همکاران از شاخص

هاي امـور   تقویت کننده قراردادها و نسبت هزینهاجتماعی، پول 

عمومی دولت به تولید ناخـالص داخلـی بـراي ایـران اسـتفاده      

هاي حداقل مربعـات دو   ها الگوهاي خود را به روشآن. کردند

                                                   
1. Valeriani & Peluso (2011) 

جوهانسون برآورد کردند و بـر خـالف   -اي و گریگوري مرحله

هـاي نهـادي بـر     این تحقیق به بررسی تأثیر درازمدت شاخص

هـاي   تحقیق حاضر از نظر شـاخص . ید واقعی ایران رسیدندتول

نهادي مورد استفاده، روش تحقیق و هدف تحقیـق بـا تحقیـق    

  ).193-215: 1389رنانی و همکاران، (آنها متفاوت است 

ــروه     ــراي دو گ ــود را ب ــق خ ــالطین تحقی ــانی و س کمیج

هاي تـابلویی بـا    به روش داده OPEC3و  OECD2کشورهاي 

نتـایج  . هاي حکمرانی خـوب انجـام دادنـد    خصاستفاده از شا

هـا بـر    تحقیق آنها نشان دهنده تأثیرگذاري بیشتر این شـاخص 

هـاي   باشـد و همچنـین شـاخص    می OPECرشد اقتصادي در 

کنترل فساد، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کیفیت مقررات در 

OPEC       داراي اثر مثبت و معنـی دار بـر نـرخ رشـد اقتصـادي

هاي حکمرانی خـوب بررسـی    تحقیق شاخص در هر دو. است

شوند اما متغیر وابسته استفاده شـده در دو تحقیـق متفـاوت     می

در تحقیق حاضر، از نرخ رشد اقتصادي سرانه اسـتفاده  . هستند

  )1-24: 1387کمیجانی و سالطین، ( شده است

ندیري و محمدي از شاخص حکمرانی خوب براي بررسی 

هاي  جهان به روش دادهمختلف  تأثیر نهادها بر رشد کشورهاي

نتـایج تحقیـق آنهـا نشـان دهنـده      . تابلویی پویا استفاده کردنـد 

تأثیرگذاري نهادها بر رشد اقتصادي کشورها در سطح جهان به 

جز کشورهاي نفتی است و بنابراین تأثیر حکمرانی خـوب بـر   

در نتیجـه  . رشد اقتصادي کشورهاي نفتـی تأییـد نشـده اسـت    

هـاي حکمرانـی    ابه است که تأثیر شاخصهدف دو تحقیق مش

خوب بر رشد اقتصادي در تمام کشورها داراي نتیجه یکسـانی  

همچنـین تحقیـق   . اما روش دو تحقیق متفـاوت اسـت  . نیست

گیري کیفیت نهادي  حاضر سعی در معرفی شاخصی براي اندازه

: 1390ندیري و محمـدي،  ( در کشورهاي در حال توسعه دارد

24-1(.  

بنابراین مطالعه حاضر از نظر کشورهاي مـورد بررسـی در   

دوره زمانی، استفاده از متغیر وابسته نرخ رشد سـرانه، بررسـی   

گیري کیفیـت   هاي حکمرانی خوب براي اندازه درستی شاخص

نهادي منطقه و معرفی شاخص نهادي جدید و استفاده از روش 

                                                   
2. Organization for Economic Co-operation and Development 
3. Organization of the Petroleum Exporting Countries 
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  روش تحقیق -3

کشـور در حـال توسـعه     20الگوهاي رشـد گفتـه شـده بـراي     

خاورمیانه و شمال آفریقـا شـامل الجزایـر، بحـرین، جیبـوتی،      

اتیــوپی، مصــر، ایــران، اردن، کویــت، لبنــان، لیبــی، موریتــانی، 

مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودي، سوریه، تـونس، ترکیـه،   

قـه  کشورهاي دیگـر منط . امارات و یمن تخمین زده شده است

هاي کـافی   مانند عراق و سودان و فلسطین به دلیل نداشتن داده

هـاي   هـاي تحقیـق از گـزارش    داده. انـد  از تحقیق حـذف شـده  

 2المللـی پـول   و صندوق بین 1هاي اطالعاتی بانک جهانی پایگاه

هاي حکمرانی خوب از  به این دلیل که شاخص. گرفته شده اند

نـد، دوره زمـانی   ا به بعد همـه سـاله گـزارش شـده     2002سال 

این در حالی اسـت  . به بعد انتخاب شده است 2002تحقیق از 

هـا را   که قبل از این سال، بانک جهانی هر دو سـال ایـن رتبـه   

هـا از نـرم    در این تحقیق بـراي تحلیـل  . کرده است گزارش می

  .استفاده شده است Eviews7افزار 

  

  الگوي رشد -3-1

قیـق از روش لـوین و   براي برآورد الگوهاي رشـد در ایـن تح  

الگوي اقتصادسـنجی رشـد   . استفاده شده است) 1992( 3رنلت

  :شود به صورت زیر تعریف می

)1    (                Y�� = β�I�� + β
�
M�� + β

�
Z�� + ε��     

. به ترتیب نشان دهندة کشور و سال هسـتند  tو  iدر این الگو، 

  :متغیرهاي به کار رفته به شرح زیر هستند

Yit:  به عنـوان  )ساالنه(نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ،

  .متغیر وابسته وارد الگو شده است

Iit :    شامل متغیرهایی است که همـواره در الگوهـاي رگرسـیون

در این تحقیـق تشـکیل سـرمایه ناخـالص     . شود رشد آورده می

نسبت به تولید ناخالص داخلی جهت برآورد سـرمایه فیزیکـی   

  .گیرد د مورد بررسی قرار میتأثیرگذار بر رش

Mit :    شامل متغیرهاي مورد نظر محقق که در تحقیـق خـود بـه

                                                   
1. World Bank 
2. International Monetary Fund 
3. Levine & Renelt (1992) 

در اینجـا  . گیري تأثیر آنهـا در الگـوي رشـد اسـت     دنبال اندازه

متغیرهاي نهادي، متغیرهاي مورد نظر محقق هستند کـه شـامل   

ایـن  . شش شاخص تشکیل دهنـده حکمرانـی خـوب هسـتند    

مسـتقل وارد الگوهـاي رشـد     ها به ترتیب و بـه طـور   شاخص

سـپس  . شوند تا از بروز مشکل همخطـی جلـوگیري شـود    می

شاخص حکمرانی خوب که ترکیبی از شش شـاخص نهـادي   

شود و در نهایت شاخص نهادي حاصـل از   است وارد الگو می

بـه ایـن   . شود هاي موجود نیز معرفی می ترکیب برخی شاخص

تنهـا تفـاوت    شود که ترتیب هشت الگوي رشد تخمین زده می

آنها در شاخص نهادي استفاده شده است و متغیرهـاي مسـتقل   

  .در تمام الگوها ثابت هستند

Zit :ــاي   زیرمجموعــه ــوان متغیره ــه عن ــه ب ــایی ک اي از متغیره

توضیحی مهم بالقوه، تأثیرشان بر رشـد توسـط محققـان قبلـی     

نسـبت کـل   (اثبات شده است مانند درجـه بـاز بـودن اقتصـاد     

در این تحقیق همچنـین بـه    .)لید ناخالص داخلیتجارت به تو

دلیل خصوصیات کشـورهاي در حـال توسـعه، نسـبت بـدهی      

ها بـه تولیـد ناخـالص داخلـی و انـدازة دولـت        خارجی دولت

نیـز  ) نسبت مخـارج کـل دولـت بـه تولیـد ناخـالص داخلـی       (

  . شوند محاسبه می

itԐ :جمله پسماند الگو  

  

  4هاي اصلیروش تحلیل مؤلفه -3-2

در  متغیرها کاهش جهت روشی اصلی، هاي مؤلفه تحلیل روش 

 این .باشد داشته وجود همبستگی متغیرها بین که است شرایطی

 بـه  را اصـلی  متغیرهـاي  اساسـی،  اطالعات حذف بدون روش

 این .دهد می کاهش را آنها تعداد و تبدیل غیرهمبسته متغیرهاي

 مؤلفـۀ  هـر  .شـوند  می نامیده اصلی هاي مؤلفه جدید، متغیرهاي

ورمونـت و  (اسـت   اولیـه  متغیرهـاي  از خطـی  ترکیـب  اصـلی 

توان  در پژوهش حاضر از این طریق می ).9: 2005، 5مگیدسون

  .شاخص کیفیت نهادي را بسط داد

هـا از نظـر واحـد     شوند تـا تمـام داده   ها نرمال می ابتدا داده

هـاي   در ایـن تحقیـق از بـین روش   . گیري یکسان شـوند  اندازه

                                                   
4. Principle Components Model 
5. Vermunt & Magidson (2005) 
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ــازي   ــال س ــراي نرم ــود ب ــرت(موج ــچو  اب ؛ 270 :2004، 1ول

ــري،  ــدترین )78 :1380کالنت ــرین و ب ، از روش فاصــله از بهت

ها مقـادیر   به این ترتیب تمام شاخص. شود عملکرد استفاده می

ها  سپس براي ترکیب زیر شاخص. کنند را اختیار می 1تا  0بین 

فته شده که هـم  وزن نهایی به کار گر. شود به آنها وزن داده می

به صورت نظري و هم به صورت تجربی مناسب باشد، اهمیت 

هـاي   بعضی از رویکردهاي رایج که در سـاخت شـاخص  . دارد

هـاي   وزن -1: شـوند، عبارتنـد از   اقتصادي به کـار گرفتـه مـی   

وزن دهی بر اساس تحلیـل   -3. هاي تصادفی وزن -2. مساوي

تحلیل  -5. گیوزن دهی بر اساس تحلیل همبست -4. رگرسیون

 ).PCA(هاي اصلی  مؤلفه

هـا از روش تحلیـل    در این تحقیق براي وزن دهی بـه داده 

ایـن روش، روش مرسـومی   . شـود  هاي اصلی استفاده می مؤلفه

منطـق ایـن   . هاي ترکیـب شـده اسـت    براي استخراج شاخص

تحلیل این است که اگر تعداد زیـادي زیرمؤلفـه وجـود داشـته     

با حداقل از دست (ها طوري که  مؤلفهباشد، خالصه سازي این 

بتوان ابعـاد مسـئله را کـاهش داد مفیـد     ) دادن اطالعات ممکن

هـاي بـه شـدت کـم،      هایی با واریـانس  براي مثال مؤلفه. است

هـایی اساسـاً ثابـت فـرض شـوند و       توانند به عنوان مؤلفـه  می

. بنابراین به راحتـی در یـک شـاخص واحـد، گنجانـده شـوند      

هـاي اقتصادسـنجی فراوانـی     در کتاب PCA استخراج تکنیکی

هدف اصـلی، یـافتن مؤلفـه    . وجود دارد) 1972، 2پرس(مانند 

هـا   اصلی اول است که بیشترین سهم واریانس بین زیرشاخص

مؤلفه اصـلی دوم بیشـترین واریـانس بـاقی     . دهد را تشکیل می

. یابـد  طـور تـا آخـر ادامـه مـی      دهد و همین مانده را تشکیل می

توانند به وسیلۀ یافتن مقادیر ویژه مـاتریس   اصلی می هاي مؤلفه

 3بـراي مثـال بـا داشـتن     . کوواریانس نمونه اسـتخراج شـوند  

  شاخص اولیه

)2                                         (�

c�� c�� c��
c�� c�� c��
c�� c�� c��

� 

ایـن  . اسـت  Xjو  Xiکوواریانس بین  Cijو  Xiواریانس  Ciiکه 

بنابراین بـه  . هاي اصلی هستند هاي مؤلفه انسمقادیر ویژه، واری

هاي اصلی وجود خواهد داشت که زیرشـاخص   ي مؤلفه ا اندازه

                                                   
1. Ebert & Welsch (2004) 
2. Press (1972) 

هر چند اگر مؤلفـه اصـلی اول، سـهم بیشـتري از     . وجود دارد

توانند نادیده گرفته  هاي دیگر می واریانس را تشکیل دهد، مؤلفه

تعیین  ها ها به وسیله داده این است که وزن PCAمزیت . شوند

مشـکل ایـن روش   . شوند و بنابراین به سلیقه محقق نیستند می

هایی که سهم کـم واریـانس را    اثر شاخص PCAاین است که 

دهند یا بـرخالف مسـیر بـه سـمت متغیرهـاي دیگـر        نشان می

  ).127: 2006ویلیامز، (دهد  کنند را کاهش می حرکت می

اصـلی   هاي ؤلفهم روش تحلیل توان گفت به این ترتیب می

 -2 هـا  آوري داده جمع -1: گردد می زیرگانه  شامل مراحل شش

 -3 )کـم کـردن داده هـر دسـته از میـانگین آن     (هـا   تنظیم داده

محاسبه مقادیر ویژه و بردارهاي  -4 محاسبه ماتریس کواریانس

هـا و سـاختن بـردار     لفهؤانتخاب م -5 ویژه ماتریس کواریانس

 جدیـد و کـاهش یافتـه   هـاي   دسـت آوردن داده ه ب -6 ویژگی

  ).41: 2005، 3ورمونت و مگیدسون(

  

  هاي تابلویی روش داده -3-3

هاي تابلویی به انباشته شدن مشاهدات مقطعی در  اصطالح داده

ها هم  بنابراین داده. کند هاي زمانی مختلف اشاره می طول دوره

در اسـتفاده از  . داراي بعد زمانی و هم داراي بعد مکانی هستند

لیمـر بـراي آزمـون     Fش الزم است ابتدا آزمون چاو یا این رو

یا تـابلویی تخمـین    4هاي هم انباشته اینکه الگوها به روش داده

 H0، فرضـیۀ  Fدر آزمـون  . زده شود، مورد بررسی قـرار گیـرد  

در مقابـل  ) روش هـم انباشـته  (یکسان بودن عرض از مبـدأها  

هاي  هروش داد(ناهمسانی عرض از مبدأها  ،H1فرضیه مخالف 

: 2005، 6؛ بالتاجی341: 2004، 5وربیک(گیرد  قرار می) تابلویی
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سپس آزمون ناهمسانی واریانس براي بررسی وجود ناهمسانی 

ــی    ــی م ــالل بررس ــزاء اخ ــین اج ــانس ب ــود واری ــون . ش آزم

خودهمبستگی نیز براي بررسی وجود همبستگی سـریالی بـین   

                                                   
3. Vermunt & Magidson (2005) 
4. Pooled Data 
5. Verbeek (2004) 
6. Baltaji (2005) 
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رود  هاي تابلویی انتظار مـی  در داده. شود اخالل انجام میاجزاء 

هــاي زمــانی از تعــداد مقــاطع بیشــتر باشــد،  اگــر تعــداد دوره

هاي زمانی بیشتر  خودهمبستگی و چنانچه تعداد مقاطع از دوره

  .باشد ناهمسانی واریانس در اجزاء اخالل وجود داشته باشد

هاي تـابلویی از   هبراي بررسی واریانس ناهمسانی در الگوي داد

این آزمون براي بررسی . شود آزمون ضریب الگرانژ استفاده می

واریانس ناهمسانی و همچنین تعیین روش تخمین بـر اسـاس   

، 1بـروش و پاگـان  ( شـود  اثرات ثابت یا تصـادفی اسـتفاده مـی   

1979 :1287.(  

دارد که الگو  فرضیه صفر در آزمون ضریب الگرانژ بیان می

محاسـبۀ مقـدار آمـاره ایـن     . باشـد  مسانی میداراي واریانس ه

شود و نحوة محاسبه آن نیز  انجام می 2آزمون در نرم افزار استاتا

) 2006، 3وولدریجمانند (هاي اقتصادسنجی  در بسیاري از کتاب

 .آورده شده است

)4(                            

22

1 1

2

1 1

1
2( 1)

n T

it
i i

n T

it
i t

e
nT

LM
T

e

 

 

  
  

   
 
 
  

 



  

جلوگیري از تخمین رگرسیون کـاذب  آزمون ایستایی نیز براي 

هاي تابلویی اگر سـري   در تخمین به روش داده. شود انجام می

سـال باشـد، احتمـال ناایسـتایی در      10زمانی کوتاه و کمتر از 

ها وجود ندارد و بنابراین نیازي به انجام آزمون ایستایی در  داده

 9بنابراین در تحقیق حاضر چـون سـري زمـانی    . ها نیست داده

  .ال است، لزومی ندارد این آزمون انجام شودس

گیـري در مـورد    بـراي تصـمیم   4در نهایت آزمون هاسـمن 

تخمین الگوهاي رشد به روش اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی 

نشـان   Wآماره آزمون که با . شود هاي تابلویی انجام می در داده

ــع   ــت، داراي توزی ــده اس ــه آزادي   χ2داده ش ــا درج  R، M1ب

 M0و ) bs(کوواریانس براي ضرایب مدل اثرات ثابت ماتریس 

اگر . است BSماتریس کوواریانس ضرایب مدل اثرات تصادفی 

M1  وM0  ،همبسته باشندbs  وBS توانند به طور معنـاداري   می

متفاوت باشند و این انتظار وجود دارد تـا ایـن امـر در آزمـون     

اب بیـانگر انتخـ   H0در آزمـون هاسـمن فرضـیه    . منعکس شود

                                                   
1. Breusch & Pagan (1979) 
2. Stata 
3. Wooldridge (2006) 
4. Hausman 

بنابراین . اثرات ثابت است H1روش تصادفی و فرضیه مخالف 

شـود   ، روش اثرات ثابت پذیرفته مـی H0در صورت رد فرضیه 

  ). 1251: 1978هاسمن، (

)5 (                0

1
1[( ) ( ) ( )]s S s sW b M M b      

هـاي تـابلویی،    اگـر در الگـوي داده  : 5هاي تابلویی نامتوازن داده

تمام دوره زمانی مشاهده نشود؛ ناگزیر  هاي هر مقطع براي داده

در ایـن  . هاي تابلویی نامتوازن استفاده کـرد  باید از تخمین داده

ها بـراي کشـورهاي    ها در برخی سال تحقیق به دلیل فقدان داده

هـاي   یمن، موریتـانی، الجزایـر و ایـران نـاگزیر از الگـوي داده     

؛ 380: 2004وربیـک،  (تابلویی نـامتوازن اسـتفاده شـده اسـت     

  ).165: 2005بالتاجی، 

  

  ها تجزیه و تحلیل یافته -4

  ها توصیف داده -4-1

و پراکنـدگی  ) میـانگین (هـاي مرکـزي    شاخص) 1(در جدول 

براي متغیرهـاي نهـادي و همچنـین متغیـر وابسـته      ) واریانس(

تحقیق به منظـور توصـیف وضـعیت متغیرهـاي تحقیـق بـراي       

ی جـدا میـانگین   در سـتون . انـد  کشورهاي منطقه محاسبه شـده 

متغیرهاي مورد نظر براي شش کشور شوراي همکـاري خلـیج   

شامل کشورهاي عربسـتان، امـارات، بحـرین،     )GCC6(فارس 

قطر، کویت و عمان که خصوصیت مشترك آنها وجود ذخـایر  

نفت فراوان است و صادرکننده نفت خام هستند، محاسبه شـده  

  . است

و  MENAي منطقـه  با مقایسه مقادیر میانگین متغیرها بـرا 

GCC شـود کـه میـانگین     مشاهده میGDP   سـرانه درGCC 

ــانگین . اســتمنــا بســیار کمتــر از منطقــه  از طــرف دیگــر می

 GCCهاي نهادي مانند ثبات سیاسی و کنترل فساد در  شاخص

تفاوت بیشـتري دارد  منا نسبت به مقادیر این متغیرها در منطقه 

این اختالف میانگین با مقـادیر  . و مقادیر باالتري را دارا هستند

هـاي   ایـن رتبـه  . کمتر در دیگر متغیرهاي نهادي نیز وجود دارد

هاي نهادي شاید به این دلیل است که ساختار  باال براي شاخص

  .نشین و دیکتاتور است سیاسی بیشتر این کشورها پادشاه

                                                   
5. Unbalanced Panel Data 
6. Gulf Cooperation Council (GCC) 



  101، 1394زمستان ، بیست و یکم، شماره ششمسال                                                        هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشپژوهشی،   فصلنامه علمی  

  

  هاي مرکزي و پراکندگی به شاخصمحاس): 1(جدول 

 میانگین  

MENA 

میانگین

GCC  
  حداقل  حداکثر

انحراف 

  معیار

  GDPرشد 

  سرانه
29/2  08/0  51/15  14/16-  46/4  

  57/23  88/1  99/90 61  89/37  ثبات سیاسی

حاکمیت 

  قانون
68/45  67/65 46/82  83/3  77/18  

اثربخشی 

  دولت
45/46  65 33/81  16/11  16/20  

کیفیت 

  بروکراسی
28/43  66 33/83  87/2  83/21  

اظهارنظر و 

  گویی پاسخ
95/20  23/23 07/48  40/2  00/11  

  57/21  24/5  34/92 72  74/47  کنترل فساد

شاخص 

 حکمرانی

  خوب

17/3  93/4  94/5  13/0  77/1 

شاخص 

  ترکیبی
64/1  59/2  95/2  04/0  89/0  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

گویی و حـق   هاي نهادي مانند شاخص پاسخ دیگر شاخص

هاي پایینی در کشورهاي منطقه، مخصوصاً  اظهارنظر داراي رتبه

این شاخص درصد مشارکت . باشد می GCCدر بین کشورهاي 

ــان و آزادي رســانه  ــت، آزادي بی ــردم در انتخــاب دول ــا را  م ه

به شاخص حاکمیت قانون نیز وضعیتی مشا. کند گیري می اندازه

میانگین هر دو شـاخص گفتـه شـده در    . با حق اظهارنظر دارد

تفـاوت   GCCمنطقه در مقایسه با میانگین آنها در کشـورهاي  

ها به طور  دهد؛ بنابراین مقادیر این شاخص زیادي را نشان نمی

در نهایـت  . یکنواخت بین کشورهاي منطقه توزیع شـده اسـت  

دولـت در  شاخص کیفیت بروکراسی نیـز کـه درصـد توانـایی     

هـاي مناسـب بـراي بخـش خصوصـی را       سازي سیاسـت  پیاده

کنـد داراي میـانگین کمتـر و انحـراف معیـار       گیـري مـی   اندازه

  .بیشتري است

ثبـاتی تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه در       بی) 1(در شکل 

مشـاهده   GCCکشورهاي منطقه و همچنین در بین کشورهاي 

این موضوع با نگاهی به مقادیر حداقل و حداکثر متغیر . شود می

با مقایسـه رونـد   . نیز قابل دستیابی است) 1(وابسته در جدول 

GDP  ســرانه مشــخص اســت کــه در بــین کشــورهايGCC 

تا  2002هاي  سال. هاي رشد کمتر هستند ثباتی بیشتر و نرخ بی

هاي نفتـی بـوده   هاي افزایش قیمت نفـت و درآمـد   سال 2007

وابستگی شـدید رشـد اقتصـادي کشـورهاي منطقـه بـه       . است

ثبـاتی رشـد    ثبـاتی درآمـدهاي نفتـی، بـی     درآمدهاي نفتی و بی

اقتصادي را در کشـورهاي منطقـه و بـه خصـوص کشـورهاي      

همچنـین  . شوراي همکاري خلیج فارس به وجود آورده اسـت 

هایی رشـد اقتصـادي کشـور    2008با بروز بحران مالی از سال 

  .مانند امارات افت شدیدي پیدا کرد

  
سرانه در منطقه و  GDPثباتی در روند نرخ رشد  بی): 1(شکل 

  GCCکشورهاي 

سـرانه متناسـب بـا نـرخ رشـد       GDPاز طرفی نرخ رشـد  

GDP     هـاي   در کشورهاي منطقه افـزایش نیافتـه اسـت و نـرخ

یش درآمد سرانه بسیار پایین هستند که به دلیل بیشتر بودن افـزا 

به همین دلیـل در  . رشد جمعیت نسبت به رشد اقتصادي است

سرانه به عنوان متغیر وابسته استفاده شـده   GDPاین تحقیق از 

این متغیر فاصله بین کشورهاي در حال توسعه منطقه را . است

تري براي  دهد و شاخص مناسب با دیگر کشورها بهتر نشان می

شورهاي مورد نظـر  گیري وضعیت اقتصادي و درآمدي ک اندازه

  .است

  

  نهادي اول تخمین الگوها با چهارشاخص -4-2

ــا ) 2(در جــدول  نتــایج حاصــل از تخمــین الگوهــاي رشــد ب

هاي ثبات سیاسی، کنتـرل فسـاد، اثربخشـی دولتـی و      شاخص

  . کیفیت بروکراسی آورده شده است
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  تخمین الگوهاي رشد با چهار شاخص نهادي اول): 2(جدول 

  )4( الگوي  )3( الگوي  )2( الگوي  )1( الگوي  

 ثابت
85/4 

)05/0*(  

13/6 

)00/0*(  

59/3 

)32/0(  

86/2- 

)40/0(  

  بدهی دولت
002/0- 

)81/0(  

002/0- 

)78/0(  

005/0- 

)53/0(  

002/0- 

)80/0(  

 تشکیل سرمایه

  ناخالص

02/0 

)55/0(  

03/0 

)38/0(  

011/0 

)75/0(  

008/0  -

)84/0(  

  اندازه دولت
24/0- 

)006/0*(  

21/0  -

)01/0*(  

20/0  -

)01/0*(  

15/0- 

)05/0*(  

بازبودن 

  تجاري

06/0 

)00/0*(  

05/0 

)00/0*(  

05/0 

)00/0*(  

06/0 

)00/0*(  

  ثبات سیاسی
016/0- 

)10/0**(  
 -   -   -  

  -   کنترل فساد
04/0- 

)11/0**(  
 -   -  

اثر بخشی 

  دولت
 -   -  

002/0 

)96/0(  
 -  

کیفیت 

  بروکراسی
      

11/0 

)00/0*(  

F-Test  77/4  22/5 08/5 92/5  

H-Test  35/21  26/20  98/23 47/33  

طبق نتایج به دست آمده . باشند می p valueاعداد داخل پرانتز : توضیحات

معنا دارند و اعدادي  05/0اند در سطح  مشخص شده* تمامی ضرایب که با 

معنی به  بقیه اعداد بی. معنا دارند 10/0اند در سطح  مشخص شده** که با 

  . اند دست آمده

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

لیمر که در جدول بـا   Fهاي چاو یا  نتایج حاصل از آزمون

دهد که براي هر چهار  آورده شده است، نشان می F-testوان عن

آزمون بریـوش  . شود هاي تابلویی استفاده می الگو از روش داده

پاگان وجود ناهمسانی واریانس را در هر چهار الگو تأیید کـرد  

هاي تابلویی تعمیم یافته تخمین  و بنابراین الگوها به روش داده

-ت آمـده از آمـاره دوربـین   طبـق نتـایج بـه دسـ    . شوند زده می

بـراي  . واتسون بین اجزاء اخالل خود همبستگی وجـود نـدارد  

گیري در مورد تخمین به روش اثرات ثابـت و تصـادفی    تصمیم

نشـان   H-Testنیز از آزمون هاسمن که در جدول به صـورت  

طبق نتایج آزمون هاسمن هر چهـار  . شود داده شده، استفاده می

  .اند ثابت تخمین زده شدهالگوي رشد به روش اثرات 

دهند که ضرایب متغیرهـاي   هاي به دست آمده نشان می تخمین

. انـد  دار به دست آمده ثبات سیاسی و کنترل فساد منفی و معنی

دار به دست  ضریب متغیر اثر بخشی دولت مثبت است اما معنی

نتـایج تخمـین زده شـده بـراي شـاخص کیفیـت       . نیامده است

  .دار است بروکراسی مثبت و معنی

  

  تخمین الگوها با چهار شاخص نهادي دوم -4-3

ابتدا نتایج حاصـل از تخمـین دو الگـوي رشـد بـا      ) 3(جدول 

گویی و حاکمیت قـانون را   هاي حق اظهارنظر و پاسخ شاخص

 . دهد نشان می

  تخمین الگوهاي رشد با چهارشاخص نهادي دوم): 3(جدول 

  )8(الگوي  )7(الگوي  )6(الگوي  )5(الگوي  

 ثابت
30/3 

)27/0(  

13/3 

)33/0(  

94/0- 

)78/0(  

80/0-

)78/0(  

  بدهی دولت
006/0- 

)52/0(  

004/0  -

)69/0(  

006/0  -

)63/0(  

012/0- 

)28/0(  

 تشکیل سرمایه

  ناخالص

009/0 

)78/0(  

01/0 

)77/0(  

007/0 

)86/0(  

009/0 

)83/0(  

  اندازه دولت
19/0- 

)01/0*(  

20/0- 

)01/0*(  

16/0- 

)02/0*(  

16/0- 

)03/0*(  

  بازبودن تجاري
06/0 

)00/0*(  

055/0 

)00/0*(  

06/0 

)00/0*(  

06/0 

)00/0*(  

حق اظهارنظر 

  گویی و پاسخ

005/0 

)88/0(  
 -   -   -  

  -   حاکمیت قانون
01/0 

)81/0(  
 -   -  

شاخص 

حکمرانی 

  خوب

 -   -  
95/0 

)08/0**(  
 -  

شاخص 

  ترکیبی
 -   -   -  

00/2 

)02/0*(  

F-Test  92/4  09/5 48/5  53/5 

H-Test  86/29 86/29  82/26  99/28 

طبق نتایج به دست آمده . باشند می p valueاعداد داخل پرانتز : توضیحات

معنا دارند و اعدادي  05/0اند در سطح  مشخص شده* تمامی ضرایب که با 

معنی به  بقیه اعداد بی. معنا دارند 10/0اند در سطح  مشخص شده** که با 

  . اند دست آمده

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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پاگان وجود ناهمسانی واریـانس را در هـر   -آزمون بریوش

هاي تـابلویی تعمـیم    الگوها به روش داده. کند دو الگو تأیید می

طبق نتایج به دسـت آمـده از آمـاره    . شوند یافته تخمین زده می

واتسـون بـین اجـزاء اخـالل، خودهمبسـتگی وجـود       -دوربین

و هاسمن هر دو الگو بـه   Fهاي  با توجه به نتایج آزمون. ندارد

. انـد  هاي تابلویی با اثـرات ثابـت تخمـین زده شـده     روش داده

باتوجه به نتایج، ضـرایب هـر دو شـاخص نهـادي مثبـت امـا       

گیـري   اند و بنابراین قابل تحلیل و نتیجـه  معنی به دست آمده بی

  .نیستند

  

  استخراج شاخص ترکیبی -4-4

هـاي   نتایج هر دو جدول، مشاهده شـد کـه شـاخص    با مقایسه

حکمرانی خوب به جز کیفیـت بروکراسـی یـا داراي عالمـت     

معنـی   منفی هستند یا عالمت مثبت دارند اما از نظر آمـاري بـی  

شـاخص حکمرانـی خـوب نیـز کـه از ترکیـب شـش        . هستند

درصـد   10شاخص موجـود بـه دسـت آمـده بـود، در سـطح       

هـا کـه داراي    ترکیبـی از شـاخص   بنـابراین از . دار اسـت  معنی

هـا کیفیـت    این شـاخص . شود ضریب مثبت هستند استفاده می

گــویی  بروکراسـی، حاکمیـت قــانون، حـق اظهــارنظر و پاسـخ    

  . هستند

ها، کیفیت دستگاه قضایی حـاکم، دسـتگاه    ترکیب این شاخص

هـاي مـدنی را در    اجرایی و تضمین اجراي قراردادهـا و آزادي 

بـراي ترکیـب آنهـا از روش    . کنـد  ري مـی گیـ  یک کشور اندازه

الزمه اسـتفاده از ایـن   . شود هاي اصلی استفاده می تحلیل مؤلفه

براسـاس  . هـا اسـت   روش، وجود همبسـتگی بـین زیـر مؤلفـه    

تـا   4/0، میـزان همبسـتگی   )2011( 1چند بعدي لگاتوممطالعه 

در . باشـد  هاي اصلی مناسـب مـی   یک براي انجام تحلیل مؤلفه

بـراي   43/0همبسـتگی حـداقلی   ) 4(طبق جـدول  این مطالعه 

حـق اظهـارنظر و حاکمیـت    هاي کیفیـت بروکراسـی،    شاخص

هـا را   توان ایـن شـاخص   بنابراین می .به دست آورده شدقانون 

  .هاي اصلی ترکیب کرد به روش تحلیل مؤلفه

براي اسـتخراج شـاخص حکمرانـی خـوب نیـز از روش       

تا شش شـاخص بـا    هاي اصلی استفاده شده است تحلیل مؤلفه

                                                   
1. Legatum (2011) 

بـه دلیـل اینکـه ایـن روش بـراي اسـتخراج       . هم ترکیب شوند

شاخص ترکیبی در باال ذکر شده است، جهت پرهیـز از اطالـه   

  .شود کالم از توضیح آن صرف نظر می

  محاسبه ماتریس همبستگی): 4( جدول

حق اظهارنظر 

  گویی و پاسخ

حاکمیت 

  قانون

کیفیت 

  بروکراسی
  

  کیفیت بروکراسی  1  -  -

  حاکمیت قانون  87/0  1  -

1  43/0  58/0  
حق اظهارنظر و 

  گویی پاسخ

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  هاي ترکیبی تخمین الگو با شاخص -4-5

به وسـیله شـاخص حکمرانـی خـوب کـه از      ) 7(الگوي رشد 

ــل     ــه روش تحلی ــود ب ــادي موج ــاخص نه ــش ش ــب ش ترکی

. هاي اصلی به دست آورده شده اسـت، تخمـین زده شـد    مؤلفه

دار  درصـد معنـی  10ضریب این شاخص مثبـت امـا در سـطح    

از ترکیب سـه متغیـر نهـادي کـه داراي     ) 8(الگوي رشد . است

ایـن شـاخص   . آورده شده اسـت  ضریب مثبت بودند به دست

داراي ضریب بزرگتري نسبت به متغیرهـاي قبلـی اسـت و در    

  . دار به دست آمده است درصد معنی1سطح 

ــاي رشــد وارد   ــه در الگوه متغیرهــاي مســتقل دیگــري ک

اند مانند متغیرهاي باز بودن تجاري و انـدازه دولـت داراي    شده

بـودن تجـاري   بـاز  . داري بر رشد اقتصـادي هسـتند   تأثیر معنی

همواره با عالمت مثبت در الگوها ظـاهر شـده و متغیـر انـدازه     

متغیرهاي کنترلـی  . دولت نیز همواره داراي عالمت منفی است

دیگر مانند بـدهی دولـت کـه در تمـام الگوهـا همـواره داراي       

  . دار به دست نیامده است عالمت منفی بوده است؛ معنی

: 1392گلخنــدان، مـوالیی و  ماننــد (بسـیاري از تحقیقـات   

ــی) 115-95 ــدهی خــارجی و رشــد   بــه رابطــه معن ــین ب دار ب

ــاه اقتصــادي در بلندمــدت رســیده ــد و در کوت مــدت رابطــه  ان

. مشاهده شده، مانند این تحقیق، معنادار به دست نیامـده اسـت  

بــراي متغیــر تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخــالص نیــز بــرخالف  

مــانی و در هـاي موجـود در الگوهـاي رشـد، در دوره ز     نظریـه 

مقاطع این تحقیق، عالمت مشـخص و معنـاداري در الگوهـاي    
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بـه دلیـل اینکـه در تشـکیل سـرمایه      . رشد مشاهده نشده است

شـوند؛   اي دولت نیز لحـاظ مـی   ثابت ناخالص، مخارج سرمایه

هـاي پـایین بخـش     تواند به نـرخ سـرمایه گـذاري    علت آن می

  . شود هاي غیرمولد دولت مربوط خصوصی و سرمایه گذاري

  

  گیري بحث و نتیجه -5

میـانگین شـاخص ثبـات سیاسـی     ) 1(با توجه به نتایج جدول 

در مـورد شـاخص کنتـرل    . بـاال اسـت   GCCبراي کشورهاي 

هـاي   داراي رتبـه  GCCفساد نیز کشورهاي منطقـه مخصوصـاً   

شاخص اثربخشی دولت نیز کـه میـزان کیفیـت    . باالیی هستند

هـاي    دهـد داراي رتبـه   هـا را نشـان مـی    خدمات عمومی دولت

هـا بـه    اگر از این شاخص. باشد باالیی در کشورهاي منطقه می

عنوان متغیر نهادي استفاده شـود، وضـعیت نهـادي مطلـوب را     

ـ    . دهـد  نشان می ایـن  ) 1(ایج جـدول  در صـورتی کـه طبـق نت

ــت      ــد کیفی ــادي مانن ــاي نه ــر متغیره ــر دیگ ــورها از نظ کش

گـویی و حاکمیـت قـانون     بروکراسی، حق اظهـارنظر و پاسـخ  

دهنـده نظـام قضـایی،     هاي پایینی هسـتند کـه نشـان    داراي رتبه

هـاي مـدنی پـایین و بنـابراین کیفیـت       دستگاه اجرایی و آزادي

  .نهادي پایینی است

مقـادیر بـاالي سـه شــاخص اول     )2(طبـق نتـایج جـدول    

توانند ساختار نهادي ضعیف ایـن کشـورها را بـه درسـتی      نمی

ها همچنین قدرت توضیح دهـی   این شاخص. گیري کنند اندازه

ثبـات کشـورها در منطقـه را ندارنـد زیـرا       رشد ضـعیف و بـی  

کـه   GCCهاي باالیی مخصوصـاً بـراي کشـورهاي     داراي رتبه

. باشـند  تر هستند، مـی  ثبات و بیتر  داراي رشد اقتصادي ضعیف

دو شاخص اول ارتباط منفی و شاخص آخر رابطـه مثبـت امـا    

هـاي موجـود    از بین شـاخص . دهد معنی را با رشد نشان می بی

  .اي مثبت و معنادار با رشد دارد تنها کیفیت بروکراسی رابطه

از متغیرهاي ترکیبی که به درسـتی قـادر بـه    ) 3(در جدول 

نهادي کشورهاي منطقه باشد، اسـتفاده شـده    نشان دادن کیفیت

ابتـدا از شـاخص حکمرانـی خـوب کـه ترکیـب شـش        . است

بعـد از تخمـین الگـو    . شـود  شاخص موجود است استفاده مـی 

دار  درصـد معنـی   10ضریب این شاخص مثبت امـا در سـطح   

نتـایج  . شـود  بنابراین از شـاخص دیگـري اسـتفاده مـی    . است

) 3(اخص جدید در جدول حاصل از تخمین الگوي رشد با ش

. نشان دهنده ارتباط مثبت این شاخص با رشد اقتصـادي اسـت  

در مقایســه بــا شــاخص ) 0/2(انــدازه ضــریب ایــن شــاخص 

و همچنـین هـر سـه زیـر شـاخص      ) 95/0(حکمرانی خـوب  

از نظـر معنـاداري آمـاري    . تشکیل دهنده آن بسیار بیشتر است

  . درصد معنی دار است1نیز شاخص جدید در سطح 

بیشـتر تحقیقـات    ،در مقایسه با سایر تحقیقات انجام شـده 

یـافتگی   صرف نظر از کشورهاي مورد بررسی با درجه توسـعه 

انـد   متفاوت از شاخص نهادي حکمرانی خوب اسـتفاده کـرده  

که در مـورد هـر دو   ) 1387(مانند تحقیق کمیجانی و سالطین 

یـافتگی   کـه داراي توسـعه   OECDو  OPECگروه کشورهاي 

اوت هسـتند از شـاخص حکمرانـی خـوب اسـتفاده کـرده       متف

را بـه عنـوان متغیـر     GDPبـه دلیـل اینکـه نـرخ رشـد      . است

اند نتایج تحقیق آنهـا بـا ایـن تحقیـق کـه       وابسته در نظر گرفته

سـرانه اسـت؛ کـامالً متفـاوت      GDPمتغیر وابسته، نرخ رشـد  

  . است

نیز بـه  ) 1390(تحقیق انجام شده توسط ندیري و محمدي 

أثیرگذاري نهادها بر رشد اقتصـادي در کشـورهاي جهـان بـه     ت

جز کشورهاي نفتـی رسـیده اسـت کـه ایـن مسـئله بـه دلیـل         

زیـرا در ایـن   . هاي نهادي نامناسب بوده اسـت  انتخاب شاخص

شـد، نشـان    کشور نفتی نیز مـی  11تحقیق که مقاطع آن شامل 

داده شد که اگر از شاخص نهـادي مناسـبی اسـتفاده شـود بـه      

تی قادر بـه نشـان دادن کیفیـت نهـادي کشـورهاي مزبـور       درس

و بنابراین ارتبـاط مثبـت بـین نهادهـا و رشـد اقتصـادي        است

  . یابد تحقق می

در تحقیق حاضر فرضیه رابطه مثبت بین کیفیـت نهـادي و   

رشد اقتصادي به شرط انتخـاب شاخصـی کـه بتوانـد کیفیـت      

در ایـن  . شـود  گیري کنـد، تأییـد مـی    نهادي را به درستی اندازه

تـوان پیشـنهاد کـرد کـه مطالعـات بیشـتري در مـورد         زمینه می

هـاي مختلـف صـورت     گیـري کیفیـت نهـادي در نمونـه     اندازه

گیـري   رود در مناطق مختلف براي انـدازه  زیرا انتظار می. پذیرد

.هاي نهادي مختلـف معرفـی شـود    کیفیت نهادي باید شاخص
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 تـأثیر بررسی ). 1384( حمید، آذرمندو  احمد، صمیمی جعفري

مجله . نرشد اقتصادي در کشورهاي جها اي نهادي برمتغیره

  .11-31، 16، دوره ششم، شماره دانش و توسعه

 ).1389(؛ داللی اصفهانی، رحیم و صمدي، حسین محسن، رنانی

ات الحظـ برخـی م : ارائه الگویی براي رشد اقتصادي ایـران 

  .193- 215، 2، دوره دهم، شماره پژوهشنامه اقتصادي. نهادي

ررسی اثر عوامـل  ب). 1388(سعید و احمدزاده، اکبر زاده،  عیسی

کیـد بـر نهادهـاي حـاکمیتی     تأ نهادي بر رشد اقتصادي بـا 

). 1996-2005مطالعه مـوردي بـین کشـوري بـراي دوره     (

  .1-28، 40، دوره سیزدهم، شماره پژوهشهاي اقتصادي ایران

ــل ــري، خلی ــه). 1380( کالنت ــه برنام ــزي و توســعه منطق اي  ری

انتشارات خوشـبین و انـوار   : تهران .)ها تکنیک ها و تئوري(

  .دانش

تأثیر حکمرانی خوب ). 1387( پروانه ،و سالطین اکبر، کمیجانی

و  OECD بر رشد اقتصادي در گـروه کشـورهاي منتخـب   

OPEC .6دوره دوم، شـماره   ،فصلنامه مدلسازي اقتصادي ،

24-1.  

اثرات بلندمدت و ). 1392(موالیی، محمد و گلخندان، ابوالقاسم 

با در نظر ( کسري بودجه بر رشد اقتصادي ایرانمدت  کوتاه

، فصلنامه راهبرد اقتصادي). گرفتن متغیر بدهی هاي خارجی

  .95-115، 5دوره دوم، شماره 

ــدي، تیمــور   ــدیري، محمــد و محم ــأثیر ). 1390(ن بررســی ت
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