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 چکیده
داشتن سطح مناسبی از توسعه برای برخورداری از مزایای آن یعنی ثروت و رفاه بیشتر و فقر 

ای است. براساس مبانی نظری و مطالعات های اصلی هر جامعهو نابرابری کمتر یکی از اولویت

ای هگذارند. یکی از این عوامل نهادها است که بحثتجربی عوامل متعددی بر توسعه اثر می

گذاران به خود اختصاص داده است. زیادی را در میان متخصصان توسعه اقتصادی و سیاست

ی و مشارکت بیشتر افراد گذارهای مبادله، کاهش ریسک سرمایهنهادها از طریق کاهش هزینه

تواند تاثیر مثبت بر فرایند توسعه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میجامعه در فعالیت

داشته باشد. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شاخص نهادها حکمرانی بر توسعه 

های هبا استفاده از روش داد 0991-4102کشورهای مسلمان عضو گروه دی هشت طی بازه 

دار شاخص حکمرانی بر توسعه است. دهنده تأثیر مثبت و معنیتابلویی است. نتایج نشان

گذاری مستقیم خارجی و برابری نیز تأثیر مثبت همچنین متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایه

حالیکه ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر توسعه مثبت  دار بر توسعه دارند. درو معنی

 نی است.معو بی

 .نهادها، توسعه، کشورهای گروه دی هشت: کلیدی هایهواژ
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 قدمهم -1
های اقتصادی و اجتماعی جوامع امروزه داشتن سطح مناسبی از توسعه هدف بیشتر برنامه

 رسد از جمله مزایای آنیافتگی میای به مرحله توسعهمختلف است زیرا هنگامیکه جامعه

عاریف ت برخورداری درآمد بیشتر، فقر و نابرابری کمتر و رفاه بیشتر است. متخصصان توسعه

های و توانایی هااستحقاق( توسعه را افزایش 0913) 0اند. سنارائه کرده آنمختلفی برای 

( توسعه را حرکت یک سیستم اجتماعی به سمت 0991) 4کند. میردالافراد تعریف می

داند که در آن سه محور معاش، عزت نفس رو نیز توسعه را فرایندی میتوداداند. جلو می

 های صورت گرفته، عواملدر بررسی(. 4104، 3یابد )تودارو و اسمیتو آزادی بهبود می

. یکی از موضوعات مهم در 2به عنوان عوامل موثر بر توسعه معرفی شده استمتعددی 

 ای را به خود اختصاصهای اخیر توجه ویژهبین محققین توسعه و سیاستگذاران که در سال

داده است، بحث نهادها و توسعه است. از نظر تعریف، نهادها قوانین بازی یا قیدهایی 

ر اند. دها وضع شدههستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسان

 اسی و اقتصادیهای نهفته در مبادالت سینتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه

 هایهای مبادله در فعالیتترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینهشوند. مهممی

( 4102) 1اوغلو و همکارانهمانگونه که آسم .اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است

و انی سرمایه انسبهبود وری کل عوامل تولید، از طریق تأثیر بر بهره هاکنند، نهادبیان می

 ها به حدی است که انگرمندهد. این تاثیرمیسرمایه فیزیکی، توسعه را تحت تاثیر قرار 

( مسیرها متفاوت توسعه کشورهای قاره امریکا طی پانصد 4100و  0999) 1و سوکولوف

سال گذشته را ناشی از شرایط اولیه این کشورها در برخورداری از متغیرهای نهادی 

شود: نهادها چه تاثیری بر توسعه کشورهای سوال زیر مطرح میدانند. در همین راستا می

نهادها بهبود شود: مسلمان عضو گروه دی هشت دارند. همچنین فرضیه زیر آزمون می

علت انتخاب کشورهای مسلمان عضو  تاثیر مثبت یر توسعه کشورهای دی هشت دارد.

و نهادی در این  یافتگیگروه دی هشت برای مطالعه، وضعیت نامناسب سطح توسعه

                                                 
0 Sen 
4 Myrdal 
3 Todaro & Smith 

 Hunt (1989)و Todaro & Smith (2012)رجوع کنید به  برای مطالعه بیشتر در مورد عوامل موثر بر توسعه 2
1 Acemoglu et al 
1 Engerman & Sokoloff 
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ه المللی کشورهای مورد مطالعکشورها و ضرورت بهبود این متغیرها برای ارتقاء جایگاه بین

( 4102-0991ترین بازه زمانی )است. همچنین با توجه به متغیرهای در دسترس طوالنی

 انتخاب شده است.

ر رابطه با دادبیات موضوع  4بندی شده است. در بخش ادامه مقاله بصورت زیر تقسیم

معادله مورد نظر برای تخمین و متغیرهای  3شود. در بخش ارائه می تأثیر نهادها بر توسعه

شود و رآورد شده ارائه و تحلیل میمعادله ب 2شود. در بخش مورد استفاده معرفی می

 .استهای سیاستی همراه توصیه وبندی جمعشامل بخش پایانی 

 ادبیات موضوع -2
های طراحی شده از طرف بشر برای شکل دادن به هادها را محدودیت( ن0991) 0نورث

سبی های نداند که تغییرات آن ناشی از تغییر ترجیحات افراد و قیمتتعامالت بشری می

گیری جمعی )از دموکراسی گرفته تا دیکتاتوری( و های تصمیماست. به دلیل روش

ت، قراردادهای کسب و کار و غیره(، نهادهای اقتصادی جامعه )حقوق مالکیت، موانع تجار

(. نهادها 4111 ،4اوغلو و رابینسوننهادهای هر جامعه از جامعه دیگر متفاوت است )آسم

( سلسله 4) ،( درجه رسمیت0) :بندی کردتوان بر اساس یکی از موضوعات زیر طبقهرا می

-رسمی تقسیم( حدود تحلیل. در حالت اول نهادها به نهادهای رسمی و غیر3)و مراتب 

شوند. نهادهای رسمی قواعد رفتاری عمومی هستند که توسط مقامات رسمی و بندی می

شوند. نهادهای غیررسمی تعیین میمانند قوانین حکومتی گذاری برخوردار از قدرت قانون

. 3آید)شخصی( است که بتدریج و به شکل خودجوش پدید می قواعد رفتاری خصوصی

بندی، ( صورت گرفته است. در این طبقه4111) 2سط ویلیامسونبندی حالت دوم توطبقه

گیرند. در سطح اول نهادهای مرتبط با ساختار اجتماعی نهادها در چهار سطح قرار می

جامعه مانند آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعی قرار دارند. در سطح دوم نهادهای مرتبط 

مالکیت و سیستم قضاوت را تعریف با قوانین هر بازی مانند قوانین رسمی که حقوق 

. در سطح سوم نهادهای مرتبط در مورد نحوه اجرای هر بازی مانند ، قرار دارندکنندمی

                                                 
0 North 
4 Acemoglu & Robinson 

هرچه تکیه بر نهادهای رسمی برای انجام امور بیشتر است درجه توسعه کشوری بیشتر باشد به الزم به ذکر است  3
ل اینکه نهادهای رسمی کارایی الزم در مقایسه با نهادهای رسمی همین دلیل در کشورهای درحال توسعه بدلی

 (World bank (2002))شود کشورهای پیشرفته را ندارند، بیشتر از نهادها غیررسمی استفاده می
2 Williamson 
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سطوح مالکیت خصوصی و ارتباطات قراردادها مانند قراردادهای کسب و کار قرار دارند. 

ا بط بدر سطح چهارم نهادهای مرتبط با سازوکارهای تخصیص منابع مانند قوانین مرت

-های امنیت اجتماعی قرار میهای جریان تجارت و سیستمکنترل جریان سرمایه، رژیم

ر اعمال تهایی را بر سطوح پایینبندی، سطوح باالتر محدودیتگیرند. در این نوع از طبقه

ز بندی نهادها با استفاده اکند و بازخوردها از سطوح پایین به سطوح باال است. تقسیممی

 ،( نهادهای اقتصادی0توان در چهار حوزه متمایز کرد. )مینیز ه و تحلیل را حدود تجزی

. (4113، 0)جوتینگ ( نهادهای اجتماعی2( نهادهای قانونی و )3) ،( نهادهای سیاسی4)

شاخص حکمرانی به عنوان متغیر  ازدر این مطالعه برای بررسی اثرات نهادها بر توسعه 

 شود.نهادی، استفاده می

(، حکمرانی خوب را نهادها و آداب 4119) 4بانک جهانی به نام کافمن و همکارانمحققان 

کنند که به وسیله آنها قدرت در جهت مصلحت و رسوم رسمی و غیررسمی تعریف می

 شود و شامل سه مورد زیر است:عمومی در یک کشور اعمال می

 شوند.یض میالف( فرآیندی که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تعو

 های درست.ب( ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست

ج( احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعامالت اجتماعی و اقتصادی میان آنها را 

 کنند.اداره می

د. دو نکنمحققان شش ویژگی و مولفه را برای حکمرانی بیان می اساس تعریف باال،بر 

عبارتند از شفافیت و پاسخگویی و ثبات سیاسی بدون که  (الف)ویژگی در چارچوب بند 

مولفه اثربخشی دولت در ویژگی در چاچوب بند )ب( که عبارتند از  دو  و حضور خشونت

گری مقررات و سرانجام دو مولفه تأمین قضایی انجام وظایف محول شده و کیفیت تنظیم

که در های قانونی و نوع رابطه شهروندان و دولت بو کنترل فساد به وضعیت چارچو

. تعریف این محققان از شش مولفه اشاره شده در ادامه گیرندقرار میج( )بند چارچوب 

 بیان شده است:

، درک و میزان توانایی شهروندان کشور به این مولفه آگاهی :شفافیت و پاسخگویی -0

ها و همچنین آزادی آزادی احزاب و انجمن منظور مشارکت در انتخاب دولت، آزادی بیان،

 هاگیریای که افراد آن نقش بیشتری در تصمیمجامعه گیرد. در هررسانه را در بر می

                                                 
0 Jutting 
4 Kaufmann et al 
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داشته باشند به دلیل پاسخگو بودن مسئوالن انتخابی در مقابل مردم و حضور فعال مردم 

-عه از سطح توسعهتوان انتظار داشت آن جاممی ،های اجتماعی و اقتصادیدر فعالیت

ه یافته کشورهایی هستند ککشورهای توسعه در ضمنیافتگی بیشتری برخوردار باشد. 

کنند و از سطح سرمایه های اجتماعی و اقتصادی شرکت میمردم آزادانه در فعالیت

، 2، پرژورسکی و همکاران(4113) 3، فری(0993)4منا)پوت 0اجتماعی باالتری برخوردارند

 (.(4103)1کوو تریدی (4111)

آگاهی از احتمال اینکه دولت برخالف قانون اساسی و  :ثبات سیاسی و عدم خشونت -4

با انگیزۀ سیاسی )مثالً جنگ و یا کودتا( و  یهایآمیز ازجمله خشونتیا ابزارهای خشونت

توسعه اقتصادی فراگیر در بلندمدت نیازمند یک ثبات و یا سرنگون شود. تروریست، بی

ه های اقتصادی است، بگیری متناسب و بهینه فعالیتر و امن به منظور شکلمحیط پایدا

ن های کالتوان بیان داشت ثبات سیاسی ازجمله ملزومات بهبود شاخصدیگر عبارت، می

های که دارای (. در محیط4104، 1اقتصادی و رفع موانع اقتصادی است )گیسلکویست

ن به دلیل از بین رفت گیردمی صورت میهای نظاو درگیری ثبات سیاسی الزم نیستند

گذاری کاهش یافته گذاری، بازدهی سرمایههای سرمایهمنابع و باال رفتن ریسک و هزینه

ها کاهش خواهد برای اجرای فعالیت اقتصادی در این محیطرا و انگیزه فعالین اقتصادی 

 شودوسعه میگذاری و کندشدن سرعت فرایند تیافت و همین امر باعث کاهش سرمایه

( 4104) 9گورگول و الچ(، 4119) 1کامپوس و کاراناسوس(، 94111)کامپوس و ناجنت

 )(3410) 01آیسن و ویگا

                                                 
د برخوردار نیستند و کشورهایی ماننالزم به ذکر است تنها کشورهایی که دموکراسی دارند از سطح توسعه باالتری  0

چین، تایوان و کره جنوبی نیز از سطح توسعه مناسبی برخوردارند درحالیکه فاقد حکومت دموکراتیک ن هستند 
 ,Reuschemeyer et al (1992), Acemoglu et al (2006)برای مطالعه بیشتر در این زمینه به

Acemoglu & Robinson (2008) .رجوع کنید 
4 Putnam 
3 Frey 
2 Przeworski et al 
1 Tridico. 
1 Gisselquist 
9 Campos & Nugent 
1 Campos & Karanasos 
9 Gurgul & Lach 
01 Aisen & Veiga 
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آگاهی از کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات کشوری و درجه  :اثربخشی دولت -3

آزادی و استقالل این خدمات از فشارهای سیاستی، کیفیت تنظیم، تدوین و اجرای 

 هایی در این مولفه جایو همچنین اعتبار تعهد و التزام دولت به چنین سیاستها سیاست

که نظریات اجماع واشنگتنی از جمله نظریات غالب  0991و  0911های گیرند. در دههمی

بیشتر تاکید بر کارکرد بازار بود و کمتر برای دولت در فرایند  ،در محافل اقتصادی بود

با شکست بازار در برخی موارد خصوصا در کاهش فقر و  اما ،شدتوسعه نقشی قائل می

نابرابری، نظریات توسعه به حمایت از نقش دولت در توسعه گرایش پیدا کرد. بخصوص 

تاکید بر نقش دولت در حمایت از ایجاد سرمایه انسانی، بهداشت جامعه، انتقال فناوری و 

 4( و آدرمی4100) 0و همکارانگینائونی  .های مبتنی بر توسعه پایدارحمایت از سیاست

 ،(4112) 3. بلوم و همکارانتاکید دارند تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر توسعهبه ( 4102)

تاثیر مثبت بهداشت بر  تاکید بر( 4111) 1( و اشرف و همکاران4111) 2بلوم و کانینگ

 .دارندتوسعه 

ولت در تدوین و اجرای های داین شاخص آگاهی از توانایی :گری مقرراتکیفیت تنظیم -2

-های شفاف و همچنین مقرراتی که جوازها و توسعه بخش خصوصی را ارتقا میسیاست

-های اقتصادی، از طریق پیششود. وجود قوانین شفاف و محرک فعالیتدهد، شامل می

ها را کاهش خواهد داد و همین امر پذیرتر کردن آینده برای فعالین اقتصادی، هزینهبینی

شود. در طرف گذاری بیشتر و حرکت رو به جلوی فرایند توسعه میب سرمایهموجب جذ

-هدهد با افزایش هزینمیهای اقتصادی را کاهش مقابل نهادها و قوانینی که انگیزه فعالیت

د ردگهای اقتصادی، منجر به کند شدن فرایند توسعه میها و به تعویق انداختن فعالیت

تواند از (. قوانین شفاف و کارا همچنین می4111، 9لیو  4111، 1)بورمان و همکاران

                                                 
0 Gennaioli et al 
4 Aderemi 
3 Bloom et al 
2 Bloom & Canning 
1 Ashraf et al 
1 Borrman et al 
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طریق افزایش تجارت و متعاقب آن افزایش دادوستد و انتقال فناوری فرایند پیشرفت 

 .(4101 ،4و سیلبربرگر 4111 ،0توسعه را تسهیل کند )فروند و بوالکی

 اززان درک و آگاهی از اینکه عوامل اقتصادی به چه میاین شاخص  :تأمین قضایی -1

ها و نیز ها، پلیس و دادگاهقوانین جامعه به ویژه کیفیت اجرای قراردادها، حقوق دارایی

. ددهپذیرند را نشان میتاثیر میاحتمال جرم و خشونت اطمینان، ایستادگی و وفاداری 

عاملین اقتصادی هنگامیکه از حمایت قانونی نسبت به حقوق مالکیت خود و منافع حاصل 

های جدید و یا گسترش گذارینان داشته باشند با خیال راحت اقدام به سرمایهاز آن اطمی

. هنگامیکه هر فرد از تصاحب حقوق خود توسط دیگران 3کنندهای فعلی میریاگذسرمایه

ر امهای اقتصادی کاهش خواهد یافت و همین اش برای اجرای فعالیتنگران باشد انگیزه

 1(، زاک4110) 2اوغلو و همکارانوسعه خواهد شد )آسمباعث به تعویق افتادن فرایند ت

 ((. 4111) 1( و الپورتا و همکاران4114)

درک اینکه آیا قدرت عمومی در جهت تأمین منافع خصوصی اعمال شده  :کنترل فساد -1

نیز تصرف و تسخیر دولت به وسیله نخبگان سیاستی و عالئق خصوصی و است 

جود فساد از طریق کاهش انگیزه فعالین اقتصادی برای . وشودشامل میسیاستمداران را 

های با بازدهی پایین و کاهش فعالیت در کارهای تولیدی، انحراف منابع به سمت فعالیت

تواند اثر منفی بر توسعه داشته باشد )دی آگوستینو سرمایه میانواع انگیزه برای افزایش 

( و 4103) 9(، بویکوس4103) 1(، سریتونگول و پاستپیپیاتکول4104) 9و همکاران

 .)(4102) 01باخاموسا و جالل

ه که ارائه شدمطالعات تجربی صورت گرفته در رابطه با تاثیر نهادها بر توسعه  0در جدول

  .بر پیامدهای توسعه و تولید به عنوان شاخص توسعه تأکید شده است آنها اغلبدر 

                                                 
0 Freund & Bolaky 
4 Silberberger 

رای ای باشد که بهای قانونی از حقوق مالکیت و بویژه حقوق مالکیت فکری نباید به گونهباید ذکر کرد حمایت 3
 رجوع کنید. Chang (2001, 2011)برخی افراد ایجاد انجصار نماید برای مطالعه بیشتر در این زمینه به 

2 Acemoglu et al 
1 Zak 
1 La Porta et al 
9 D`Agostino et al 
1 Srithongkul & Pastpipatkul 
9 Boikos 
01 Baxamusa & Jalal 
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 مطالعات تجربی تاثیر نهادها بر توسعه (:1)جدول 
شاخص  ققینمح

 توسعه
نمونه مورد  شاخص نهادی

 بررسی
 نتایج روش تحقیق

آسم اوغلو و 
همکاران 

(4102) 

GDP  نقش قانون در
 جامعه

کشور  14
 مستعمره 

 0حداقل مربعات معمولی
حداقل مربعات معمولی 

 4ایدومرحله

نهادها تاثیر مثبت 
 دارد GDPبر 

رودریک و 
 3همکاران

(4114) 

GDP  نقش قانون در
 معهجا

حداقل مربعات معمولی  کشور 11
 ایدومرحله

نهادها تاثیر مثبت 
 دارد GDPبر 

 هایمستعمره حقوق مالکیت GDP (4104) 2تریو
 قدیم انگستان

حداقل مربعات معمولی 
 ایدومرحله

نهادها تاثیر مثبت 
 دارد GDPبر 

کوستانتین و 
 1لیبراتی

(4100) 

شاخص 
توسعه 
 انسانی

ی کشورها فناوریانتقال 
 درحال توسعه

روش گشتاورهای 

 (GMM) 6یافتهتعمیم

نهادها تاثیر مثبت 
 توسعهشاخص بر 

 دارد انسانی
 9دوالر و کری

(4114) 
GDP  نقش قانون در

 جامعه
 حداقل مربعات معمولی --------

 متغیرهای ابزاری
نهادها تاثیر مثبت 

 دارد GDPبر 
 1نک و کیفر

(0991) 
GDP های داده  9ات ثابتاثر کشور 31 حقوق مالکیت

 01تابلویی
نهادها تاثیر مثبت 

 دارند GDPبر 
 00بنرجی و آیر

(4111) 
های داده اثرات ثابت هندوستان حقوق مالکیت وریبهره

 تابلویی
نهادها تاثیر مثبت 

 دارد وریبهرهبر 
 (4101) 04آیر

 
وری و بهره

-سرمایه

 گذاری

شاخص ترکیبی 
از قوانین 
 انگستان

 مربعات معمولیحداقل  هندوستان

 متغیرهای ابزاری
نهادها تاثیر مثبت 

وری و بهرهبر 
 دارد گذاریسرمایه

آسم اوغلو و 
 4104همکاران )

 (4103و 

نابرابری، 
 و تحصیل

 بهداشت

 حداقل مربعات معمولی کلمبیا داریبرده
-داده 03اثرات تصادفی

 02های تابلویی

داری تاثیر برده
 پیامدهای منفی بر

 توسعه دارد

 

                                                 
0 Ordinary Least Squares 
4 Two-Stage Least Suares 
3 Rodrik et al 
2 Trew  
1 Costantini & Liberati  
1 Generalized Method of Moments 
9 Dollar & Kraay 
1 Knack & Keefer 
9 Fixed Effect 
01 Panel Data 
00 Banerjee & Iyer 
04 Iyer  
03 Random Effect 
02 Panel Data 
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بیان شده است عمده شاخص درنظر گرفته شده برای نشان  0مانگونه که در جدول ه

دادن توسعه، شاخص تولید ناخالص داخلی است که با توجه به درنظرگرفتن تنها بعد 

درآمدی توسعه، به نظر شاخص جامعی برای این امر نیست. همچنین شاخص مطروحه 

تنها یک بعد سیاسی یا اجتماعی و یا  برای نهادها، عمدتاً بصورت تک بعدی است یعنی

دهد. در همین راستا در مطالعه حاضر به منظور پوشش دادن ابعاد قضایی را نشان می

بخش( برای متغیر  01شاخص در  49مختلف توسعه از شاخص ترکیبی ساخته شده )

گردد. همچنین شاخص چند بعدی حکمرانی منتشره توسط بانک توسعه  استفاده می

 رای نشان دادن نهادها در نظر گرفته  گرفته شده است.جهانی ب

 شناسی تحقیق، متغیرهای مورد استفاده و روشالگو -3

نهادها بر توسعه و متغیرهای  اثر شاخصدر این بخش معادله مورد استفاده برای تخمین 

 عهتوسهای شود. ازجمله متغیرهای مهم که تقریباٌ در تمام معادلهاستفاده شده معرفی می

 عمده یکی از عوامل گذاریوجود دارد، متغیر انباشت سرمایه فیزیکی است. سرمایه

 که هاییهزینه تمام از عبارت استآن  معنی و آیدمی بشمار اقتصادی و توسعه پیشرفت

شود )فیورمن می ایجاد درآمد همچنین و تولید هایظرفیت افزایش یا و ابقا حفظ، موجب

ی تولید مبتنی بر دانش و فناوری است و توسعه دانش و فناوری (. بطورکل4112، 0و هایس

پذیرد. از دیگر سو، دستیابی به توسعه علمی نیز بر پایه خالقیت و نوآوری صورت می

ای هامکانات و تسهیالت مادی بیشتر به فعالیتتخصیص مستلزم افزایش و تجمیع منابع، 

انباشت سرمایه کلید رشد و توسعه  آموزشی و پژوهشی است. از دیدگاه نظریه کالسیک،

و  (a,b4113)4لین و رابرتسون(. الندون0311، باباو سپهبان قره اقتصادی است )الماسی

 اند.از این متغیر در کار خود استفاده کرده (4103)3ایواساکو و فوتاگامی

 ومهمف داشت اعتقاد دیگر متغیر موجود در معادله، متغیر سرمایه انسانی است. کوزنتس

 ایدب لذا، نارساست. و ناقص مفهومید شومی شامل را فیزیکی تنها سرمایه که سرمایه

 رمایهگوید: سمی ارتباط این در او آیند. حساب به دو سرمایه فیزیکی هر و انسانی سرمایه

 اندوخته کهبل نیست کشور آن صنعتی ادوات و ابزارها پیشرفته، صنعتی کشور یک انسانی

 ارک به برای کشور آن افراد و کارآموختگی آمده دست به هاآزمایش از هک است هاییدانش

                                                 
0 Furman and Hayes 

4 Landon-Lane and Robertson 
3 Iwaisako and Futagami 
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 سرمایه نظریه پدر (0910) 0شولتز (. همچنین0390، هاست )سبحانیدانش این بردن

 رمایهس در گذاریطریق سرمایه از که کار نیروی کیفیت بهبود نقش بود معتقد انسانی

 سنتی هایتولید در تحلیل کنندهتعیین لعوام از یکی عنوان به شودمی حاصل انسانی

 از دلیل گروهی همین به است. شده فراموش اقتصادی رشد و توسعه بر مؤثر عوامل

انسانی  مایهسر سطوح باالتر وسیله بهمعتقدند  بخش از بهبود فرایند توسعه   اقتصاددانان

اعث ب ایه انسانی،سرم سطوح افزایش کهنگونه است ای هانل آاستدال .شودتوضیح داده می

 یافراد بالقوه هایتوانایی و اضافی هایمهارت غیررسمی در و رسمی آموزش نتایجشود می

 جودو درنتیجه .باشد مستتر دهند،می ا تشکیلر انسانی سرمایه و بوده کار بازار در که

 یتدرنها و رود باالهای افراد جامعه و توانایی ظرفیت شودمی موجب دیدهآموزش افراد

 2(، گالیگو و ودبری4119)3(، بکر و ویسمن4111)4سیکونی و پری بسترساز توسعه شود.

 مطالعات تجربی( در 4102اوغلو و همکاران )( و آسم4103(، گینائولی و همکاران )4101)

 اند.خود از این متغیر استفاده کرده

 الی ای فیزیکی و مه، کمبود سرمایه کشورهابرخی از یکی از عوامل کمتر توسعه یافتگی 

خارجی مستقیم گذاری ، سرمایهسرمایه این کمبود نمودن های برطرفو ازجمله راهاست 

است که به عنوان مکمل سرمایه داخلی باید در نظر گرفته شود و برای اثرگذاری موثر آن 

های های جذب آن از جمله داشتن زیرساختبر توسعه کشورهای میزبان، باید زمینه

های خارجی به کشورهای انسانی مهیا گردد. از جمله مزایای ورود سرمایه فیزیکی و

 ،1)دیکامانا و وریک منابع مالی، انتقال دانش و فناوری و مدیریت استمیزیان، افزایش 

گذاری خارجی همچنین باعث انتقال فناوری، سرمایه .(4101 ،1و میتز و همکاران4119

یز نو در نهایت بهبود سطح توسعه وری ایش بهرهتقویت سرمایه انسانی و افزمدیریت، 

 (.4101 ،9و فائوزل و همکاران 4100 ،1پناه و کرمی، سلطان4111 ،9شود )لیمی

                                                 
0 Schultz 
4 Ciccone & Peri 
3 Becker & Woessman 
2 Gallego & Woodberry 
1 Ndikumana & Verick 
1 Mitze et al 
9 Lee 
1 Soltanpanah & Karami 
9 Fauzel et al 
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که تاثیر آن بر توسعه بررسی شده است، برابری است. بر مبنای فرضیه  دیگری متغیر

واهد داد و کوزنتس، در جریان رخ دادن رشد اقتصادی کشورها، نابرابری درآمدی رخ خ

در ادامه کاهش خواهد یافت. اما طبق دیدگاه اقتصاددانان توسعه، وجود نابرابری بین افراد 

واند تشود و همین امر نیز میجامعه باعث دسترسی نابرابر افراد جامعه به منابع تولیدی می

وسعه را تتواند در بلندمدت فرایند زمینه را برای افزایش فقر و نابرابری ایجاد کند که می

های اجتماعی فراوان از و باعث نابسامانی (4103 ،0به تاخیر بیندازد )انسوبی و همکاران

 (.4104 ،3و چینتراکارن و هرزر 4119 ،4جمله جرم و جنایت شود )اسکورزفاو و سوارز

-ایهبا سرمایه انسانی و سرمی هادن الزم به ذکر است به منظور بررسی اثرات متقابل متغیر

خارجی بر توسعه، حاصلضرب این متغیرها در معادله گنجانده شده است. ستقیم مگذاری 

شود، اثرات مستقیم هر کدام از همچنین هنگامیکه اثرات متقابل در معادله بررسی می

این کار به منظور اثرگذاری نهادها از طریق متغیرهای  شود.متغیرها در معادله لحاظ نمی

 گیرد تا نشان دهیمسرمایه انسانی بر توسعه انجام میگذاری مستقیم خارجی و سرمایه

تری برخوردارند، با تاثیر نهادها بر متغیرهای مورد در کشورهایی که از نهادهای مناسب

گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نظر، موجب اثرگذاری بیشتر متغیرهای سرمایه

ال و تبیین رابطه نهادها و توسعه در با توجه به مطالب ارائه شده در با شود.بر توسعه می

 بخش ادبیات موضوع، معادله در نظر گرفته شده در این بخش بصورت زیر است:

  
ititititit

itititititit
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  :است توضیح متغیرهای مورد استفاده بشرح زیر

 ( 2توسعهDEV :)ایهبا توجه به اینکه توسعه شامل بهبود شرایط تمام  جنبه 

ن ایشود اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط پیرامون  آن می

متغیر از ده بخش و میانگین بیست و هفت متغیر تشکیل شده است که فهرست 

الزم به ذکر است انتخاب متغیرهای مورد استفاده  آمده است. 0آنها در پیوست 

ورت گرفته است و منبع مورد نیاز ص هایبر اساس محدودیت دسترسی به داده

                                                 
0 Ncube et al 
4 Scorzafave & Soares 
3 Chintrakarn & Herzer 
2 Development 
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های ( در رابطه با شاخص و زیرشاخص4119) 0این انتخاب گزارش سازمان ملل

 باشد.توسعه پایدار می

 ( سرمایه فیزیکیKاین متغیر با استفاده از شاخص انباشت سرمایه ثابت :) 

 شود.نشان داده می 4111به قیمت ثابت سال  4ناخالص

 ( برابریEQU3:) های فقر و نابرابری درآمدی تنها از شاخص در بیشتر مطالعات

شود در حالیکه فقر را ناتوانی در تامین برای نشان دادن این متغیر استفاده می

نج پمیانگین کنند. به همین منظور در این مطالعه از نیازهای اساسی تعریف می

نسبت افراد فقیر  -0 :شودبرای نشان دادن این متغیر استفاده میزیر شاخص 

سهم  -3 ،ثروتمند جامعهافراد درصد  41سهم درآمدی  -4 ،امعه به کل جامعهج

درصد جمعیت با دسترسی به آب سالم  -2 ،فقیر جامعهافراد درصد  41درآمدی 

 درصد جمعیت با دسترسی به فاضالب. -2و 

 مستقیم گذاری سرمایه( خارجیFDI2 برای نشان دادن این متغیر از شاخص :)

خارجی بصورت درصدی از مستقیم گذاری ن ورودی سرمایهانباشت خالص جریا

GDP شود.استفاده می 

 ( سرمایه انسانیHC1(های : برای نشان دادن این متغیر از شاخص متوسط سال

 شود.سال استفاده می 41تحصیل افراد باالی 

 ( نهادهاINS1برای نشان دادن این متغیر از شاخ :)کمرانی که توسط بانک ص ح

شود. شاخص کلی بصورت میانگین حسابی استفاده می ،ئه گردیده استجهانی ارا

تر، شش شاخص در شود. در ادامه برای بررسی دقیقاز شش شاخص حاصل می

 شوند.بندی میسه گروه بصورت زیر طبقه

شوند. این الف( فرآیندی که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تعویض می

دو شاخص شفافیت و پاسخگویی و ثبات سیاسی بدون حضور  بخش از میانگین حسابی

 (.V&P9شود )خشونت حاصل می

                                                 
0 United Nations 

 .شود( استفاده میPerpetual Inventory Method) PIMبرای محاسبه این متغیر از روش  4
3 Equality 
2 Foreign Direct Investment 
1 Human Capital 
1 Institutions 
9 Voice and Political 
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های درست. این ب( ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست

اصل گری مقررات حبخش از میانگین حسابی دو شاخص اثربخشی دولت و کیفیت تنظیم

 (.E&R0شود )می

ن و دولت به نهادهایی که تعامالت اجتماعی و اقتصادی میان آنها را ج( احترام شهروندا

کنند. این بخش از میانگین حسابی دو شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد اداره می

 (.R&C4شود )حاصل می

it دهنده جزء خطا، نشانi دهنده کشور و نشانt ن دهنده زمان است. همچنینشان

-4102شود. الزم به ذکر است دوره زمانی مطالعه معادله بصورت لگاریتمی بکار برده می

شامل  هشت نمونه آماری شامل هفت کشور از هشت کشور عضو گروه دیاست و  0991

تمامی ماخذ آماری . و 3استایران، بنگالدش، اندونزی، مصر، مالزی، پاکستان و ترکیه 

ماخذ آماری ( است. 4101مایه انسانی پایگاه بانک جهانی )ها به استثنای متغیر سرداده

 2بارو و لیپایگاه سال و باالتر(  41های تحصیل افراد متغیر سرمایه انسانی )متوسط سال

 ( است.4101)

های متفاوت هستند امکان دارد برخی از هنگام کار با متغیرهایی که دارای مقیاس

اف کنند. برای اجتناب از این کار، در این مطالعه ها، ضرایب تخمینی را دچار انحرشاخص

برای محاسبه شاخص توسعه  (4102) 1سازمان مللبرنامه توسعه روش به پیروی از 

 :گردیده است انسانی، تمام متغیرها بصورت زیر نرمال

10*
)minmax(

)min(

VV

ViV
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: minVو  یشترین مقدار متغیر در نمونهبi :maxV: مقدار متغیر برای کشورiVدر رابطه باال 

 است. کمترین مقدار متغیر در نمونه

 ذااست ل با توجه به اینکه مقدار کمتر برخی از متغیرها مانند تورم و نابرابری مطلوب 

 : گردیده است رابطه باال بصورت زیر تعدیل
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0 Effectiveness and Regulatory 
4 Rule and Corruption 

های آماری کشور نیجریه وجود ندارد، هنگام تخمین از نمونه حذف گردیده داده ابه علت اینکه در برخی متغیره 3
 است.

2 Barro & Lee 
1 United Nations Development Program  
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دهنده وضعیت بهتر و اعداد بزرگتر نشان بوده  01تا  1نرمال شده متغیرها بین  مقادیر

 .است متغیر مورد نظر

های بر اساس رویکرد بین کشوری است و از روش اقتصادسنجی داده حاضر مطالعه

های تابلویی با . استفاده از روش دادهگردیده است برای برآورد روابط استفاده 0تابلوبی

 شود:آزمون لیمر بصورت زیر بررسی می استفاده از

(2) 

ضریب تعیین حاصل از مدل مقید )روش حداقل مربعات معمولی(  RR2در آزمون باال 

تعداد  Nهای تابلویی( است. ضریب تعیین حاصل از مدل نامقید )روش داده URR2و 

تعداد مشاهدات در طول زمان است. پس از  T تعداد متغیرهای توضیحی و Kواحدها، 

 هایهای تابلویی، با استفاده از آزمون هاسمن یکی از روشتعیین استفاده از روش داده

 2شود )گرینبرای برآورد مدل بصورت زیر مشخص می 3و یا اثرات تصادفی 4اثرات ثابت

(4111 ،)491-314 .) 

  
































)(

)(1))((

GLSREVarbVar

GLSREbGLSREbH

FE

FEFE







         )1( 

نشان داده  4همانگونه که در جدول حاضر ه ذکر است در تمام برآوردهای مطالعه الزم ب

های تابلویی به روش اثرات و هاسمن، استفاده از روش داده Fشده است با استفاده از آماره 

 شود.تصادفی تأیید می

 برآورد و تحلیل نتایج -4
متغیرها ممکن است به هنگام کار با متغیرهای سری زمانی، وجود ریشه واحد در این 

های جعلی منجر شود و نتایج بدست آمده قابل اتکا نباشند. از این رو قبل نتایج رگرسیون

اضر حاز هر گونه تخمین و تجزیه و تحلیل، باید ایستایی متغیرها بررسی شود. در مطالعه 

ها آزمون شود. در ایناستفاده می 1چو -لین -برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون لوین

                                                 
0 Panel Data 

4 Fixed Effect 
3 Random Effect 
2 Greene 
1 Levin-Lin-Chu 

)/()1(

)1/()(
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شود مالحظه می 4متغیرها دارد. همانطور که در جدول0داللت بر ناایستایی 0Hفرضیه 

پس از بررسی ایستایی متغیرها، نتایج  ایستا هستند. (I(0)یعنی )تمام متغیرها در سطح

 برآورد معادله معرفی شده در بخش قبلی در جدول  ارائه شده است. 

 متغیرهانتایج آزمون ایستایی  (:2)جدول 

 

 متغیر

 گیریبا یک مرتبه تفاضل در سطح

 با عرض از مبدا با عرض از مبدا و روند با عرض از مبدا با عرض از مبدا و روند

Levin, lin and chu Test Levin, lin and chu Test 
Dev **11/4- 09/0 *2/1- *1/01- 

INS 
**92/0- **14/0- *1/1- *0/1- 

V&P **01/4- **19/0- *1/03- *1/1- 

E&R **11/4- 93/1- *9/2- *9/1- 

R&C *11/4- **91/0- *14/1- *4/1- 

K *3/1- *11/1- *9/43- *1/02- 

HC *19/1- *2/01- *1/01- *1/9- 

FDI **4/4- *1/4- *3/1- *0/01- 

EQU 
*9/4- 39/1 **1/0- **91/0- 

 صد دارددر 1و  0دار بودن در سطح ** به ترتیب داللت بر معنیو *  

 های تحقیق: یافتهمنبع

مثبت و  کشورهای دی هشت بر توسعه ینهادشاخص تأثیر  3جدول  براساس نتایج

دار است. وجود نهادهای مناسب در هرجامعه از طریق سهیم کردن هرچه بیشتر معنی

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پاسخگو کردن بیشتر مسئوالن در مردم در فعالیت

هایشان، زمینه را برای افزایش توسعه فراهم کند. همچنین ایجاد یک محیط تقبال فعالی

گذاران و های اقتصادی برای دادن اطمینان به سرمایهامن و بدون خشونت برای فعالیت

های مثبت داشتن یک محیط نهادی مناسب گذاری از دیگر ویژگیکاهش ریسک سرمایه

-د از طریق وضع قوانین شفاف و محرک فعالیتتوانبرای توسعه است. نهادها همچنین می

های فعالیت و کافی از حقوق مالکیت افراد، انگیزه های مناسبهای اقتصادی و حمایت

تر افزایش دهد. از دیگر وظایف نهادها بویژه ای توسعه یافتهاقتصادی را برای داشتن جامعه

کنترل فساد است. این کار نهادهای رسمی، وظیفه نظارتی و اجرایی آنها برای کاهش و 

                                                 
0 Non-Stationary 
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، های با بازدهی باالترتواند با جلوگیری از اتالف منابع و هدایت آنها به سمت فعالیتمی

 زمینه را برای توسعه فراهم کند.

 کشورهای دی هشت دار بر توسعه( تأثیر مثبت و معنیKمتغیر انباشت سرمایه فیزیکی )

ارائه امکانات الزم برای بسط مودن زیرساختها و زیرا از طریق سرمایه گذاری و مهیا ندارد. 

-های جدید در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود و فعالیتفعالیت

 0گردد. این نتیجه با کارهای ژیائوکین توسعهبستر ساز تواند های مهم برای جامعه می

 همسو است. (2102) 2ایواساکو و فوتاگامی( و 4111)

کشورهای دی  ( بر توسعهEQU، تأثیر متغیر برابری )3نتایج ارائه شده در جدولبر اساس 

( و باجی و 4104) 3این نتیجه با کارهای راوالیندار است. مثبت و معنی هشت

فعالیت  وجود نابرابری در جامعه از طریق کاهش انگیزه( همسو است. 4103)2ویجنار

ن توسعه گردد. در همی انعتواند مکانات میاقتصادی و عدم دسترسی مناسب به منابع و ام

نابراین ت. بسراستا یکی از اهداف توسعه، کاهش نابرابری و ایجاد برابری بیشتر در جامعه ا

تواند به عنوان ابزار توسعه و هدف آن عنوان شود. در نتیجه ایجاد متغیر برابری هم می

باعث سهیم شدن افراد بیشتر در  تواندبرابری در دسترسی افراد به امکانات در جامعه می

های قدیمی، محور توسعه بر مبنای در نگرش توسعه گردد. و های گوناگون جامعهفعالیت

های جدید، محور توسعه را بر استفاده از تمام سرمایه فیزیکی قرار داشت اما نگرش

ی سهیم ای بواسطه برابری افراد برادهد و چنانچه در جامعههای جامعه قرار میظرفیت

-بتوان از بخش بیشتری از ظرفیت ...های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و شدن در فرصت

 های بالقوه جامعه استفاده کرد، فرایند توسعه با سرعت بیشتر به جلو هدایت خواهد شد.

شاخص ( بر FDIخارجی )مستقیم گذاری سرمایهخالص جریان ورودی تأثیر متغیر انباشت 

سائینی و این نتیجه با کارهای آزمندار است. مثبت و معنی هشتکشورهای دی  توسعه

، شکاف کمبود منابع مالی( همسو است. 4102) 1( و میلنیک و همکاران4101) 1همکاران

 شود. یکی ازعلل توسعه نیافتگی کشورها بیان میجمله از  فناوری، مدیریت و دانش

خارجی است. این کار ضمن ستقیم مگذاری ، سرمایههاهای برطرف کردن این کمبودراه
                                                 

0 Xiaoqing 
4 Iwaisako and Futagami 
3 Ravallion 
2 Bagchi and Svejnar 
1 Azman-Saini et al. 
1 Melnyk et al. 
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انتقال فناوری و ارتقاء سرمایه انسانی از کانال تواند برطرف کردن کمبود منابع مالی، می

ای که در اینجا الزم به ذکر است نقش نکته شود.موجب توسعه وری کل عوامل و بهره

قیم ی مستگذارتعیین کننده متغیر نهادها در چگونگی مدیریت و هدایت جریان سرمایه

-گذاری خارجی میچنانچه این مدیریت بطور صحیح صورت گیرد، سرمایه .خارجی است

 عوامل تولید ووری کل باعث ارتقاء بهره وتواند نقش مکمل سایر عوامل تولید را داشته 

گذاری مستقیم خارجی نقش صورت سرمایه گردد. در غیر اینبهبود شاخص توسعه 

 شاهد اثرگذاری مفید آن نخواهیم بود. و هرا به خود گرفت های داخلیجایگزین سرمایه

نشان داده شده است، سرمایه انسانی  3که تأثیر آن بر توسعه در جدول  یر دیگریمتغ

(HCاست که تأثیر مثبت اما بی )ه با این نتیج دارد. کشورهای دی هشت معنی بر توسعه

ئناً یکی از عوامل مهم اثرگذار مطم ( همسو است.4103) 4( و کانایو4111) 0کارهای چی

بر فرایند توسعه، سرمایه انسانی است. اما نباید فراموش کرد متغیر سرمایه انسانی نیز 

، دارای دو طرف عرضه و تقاضا است و در صورتیکه اقتصادی همانند بیشتر متغیرهای دیگر

تر بود. در بیش بین دوطرف توازن برقرار نباشد، شاهد اثرگذاری ناچیز این متغیر خواهیم

شاهد آن هستیم که طرف عرضه سرمایه انسانی مورد مطالعه کشورهای درحال توسعه 

عی  های طبیبه کمک منابع مالی ناشی از صادرات ثروت و عمدتاًهای دولتی بواسطه حمایت

های کالن اقتصادی سمت بواسطه عدم هماهنگی سیاستحال آنکه است،  گسترش یافته

ابل و شکاف ق ی سرمایه انسانیتقاضاای آموزشی، شاهد پایین بودن هتقاضا با سیاست

 اثرگذاری مناسبموجب فقدان و همین امر خواهیم بود  آنتوجه مابین عرضه و تقاضای 

  .است شدهمورد مطالعه  در فرایند توسعه در کشورهای درحال توسعهسرمایه انسانی 

تغیر با دو م نهادهامطالعه اثرات متقابل بیان شد، در این  الگوهمانطور که در بخش معرفی 

خارجی و سرمایه انسانی که تاثیر کمتری بر توسعه در مقایسه با مستقیم گذاری سرمایه

تا اثرات غیرمستقیم نهادها از طریق این دو متغیر شود بررسی می ،دیگر متغیرها دارند

با  نهادهاات متقابل نشان داده شده است، اثر 3همانطور که در جدول نیز بررسی شود. 

 دار است کهمثبت و معنی بر توسعه کشورهای دی هشت خارجی مستقیم گذاریسرمایه

توسعه  بر شاخصخارجی، اثرات بیشتری مستقیم گذاری متغیر سرمایهگزینه در مقایسه با 

بر شاخص توسعه کشورهای دی هشت، با سرمایه انسانی  نهادهاتاثیر متقابل اما دارد. 

                                                 
0 Chi  
4 Kanayo  
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، ای مختلف تخمینه، ثبات مقادیر ضرایب در حالت3در جدول  معنی است.بیمثبت و 

 .باشدهای مناسب تصریح خوب معادله تخمینی و انتخاب شاخصنشان دهنده تواند می

 نتایج تخمین تأثیر نهادها بر توسعه (:3)جدول 

8 7 6 5 4 3 2 1  

*19/0 *91/1 *14/0 *12/1 *10/0 *90/1 *12/0 *12/1 C 

*40/1 *03/1 *04/1 *03/1 *04/1 *03/1 *04/1 *03/1 K 

**
02/1 

**
00/1 

***
01/1 

**
03/1 

**
02/1 

**
01/1 

***
02/1 

**
02/1 EQU 

----- 
**

113/1 ----- 
*

112/1 ----- 
**

110/1 ----- 
**

114/1 FDI 

----- 2111/1 ----- 1011/1 ----- 114/1 ----- 1011/1 HC 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
*

131/1 INS 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 
**

112/1 ----- INS*FDI 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 110/1 ----- INS*HC 

----- ----- ----- ----- ----- 
**

122/1 ----- ----- V&P 

----- ----- ----- ----- ***
111/1 ----- ----- ----- V&P*FDI 

----- ----- ----- ----- 1119/1 ----- ----- -----  V&P*HC 

----- ----- ----- 119/1 ----- ----- ----- ----- E&R 

----- ----- **
119/1 ----- ----- ----- ----- ----- E&R*FDI 

----- ----- 1111/1 ----- ----- ----- ----- ----- E&R*HC 

----- **
1119/1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- R&C 

**
111/1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- R&C*FDI 

1119/1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- R&C*HC 

19/1 19/1 11/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 
2

R  

 آزمون لیمر 3/440* 0/410* 1/414* 4/490* 0/439* 1/419* 14/411* 0/411*

 آماره هاسمن 9/0 1/2 1/0 4/1 0/3 4/9 3/0 9/4

 تعداد کشورها 9 9 9 9 9 9 9 9

 تعداد مشاهدات 033 033 033 033 033 033 033 033

 درصد دارد 1و  0دار بودن در سطح ** به ترتیب داللت بر معنیو  *

 های تحقیق: یافتهمنبع

 گیری و پیشنهادات سیاستینتیجه -5
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توجه در میان اقتصاددانان توسعه که طی چند سال اخیر توجه  یکی از موضوعات مورد

ای را به خود اختصاص داده است، بحث نهادها است. در همین راستا در این مطالعه ویژه

-0991تأثیر نهادها بر توسعه برای کشورهای مسلمان عضو گروه دی هشت طی بازه 

، از شاخص حکمرانی که توسط . برای نشان دادن متغیر نهادهاگردیده است بررسی 4102

شاخص  49شود، استفاده شده است و متغیر توسعه نیز با استفاده از بانک جهانی ارائه می

 هدار نهادها بر توسعدهنده تاثیر مثبت و معنیدر ده بخش ساخته شده است. نتایج نشان

 خالصاست. همچنین متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت  کشورهای دی هشت

ر دار بخارجی و برابری دارای تأثیر مثبت و معنیمستقیم گذاری سرمایهجریان ورودی 

 تاثیر متغیر سرمایه انسانی بر توسعهدرحالیکه هستند.  کشورهای دی هشت توسعه

و  نهادهامعنی است. همچنین تأثیر متقابل متغیر ، مثبت و بیکشورهای مورد بررسی

ایه و سرم متغیر نهادها دار و تأثیر متقابلت و معنیخارجی، مثبمستقیم گذاری سرمایه

 ود:شمعنی است. در راستای نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه میانسانی، مثبت و بی

 انه گهای شششود شاخصبا توجه به تأثیر مثبت نهادها بر توسعه، پیشنهاد می

خشی ت، اثربحکمرانی )شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون حضور خشون

 و گری مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد( تقویت گردددولت، کیفیت تنظیم

فاصله زیاد کشورهای مورد مطالعه با کشورهای توسعه یافته در اجزای این 

 کاهش یابد  شاخص

 رسی گردد زمینه برای دستبا توجه به تأثیر مثبت برابری بر توسعه پیشنهاد می

ای هاز جمله راه مهیا گردد. و اجتماعی و امکانات اقتصادی افراد بیشتر به منابع

های طرف تقاضا با ایجاد برابری اجتماعی و اقتصادی، هماهنگی سیاست

های آموزشی است تا از این طریق بازار سرمایه انسانی بسط داده شود و سیاست

اف کهای اقتصادی، شاز کانال بخدمت گرفتن گسترده سرمایه انسانی در فعالیت

 توسعه مابین کشورهای توسعه یافته با کشورهای مورد مطالعه پر گردد.

 خارجی بر توسعه پیشنهاد میمستقیم گذاری با توجه به تأثیر مثبت سرمایه-

ال خارجی برای انتقمستقیم گذاری گردد زمینه برای جذب هرچه ببیشتر سرمایه

های نهادی ود شاخصو مکمل بودن با سرمایه داخلی که از کانال بهب فناوری

 فراهم گردد. پذیر است،امکان
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 های تشکیل دهنده متغیر توسعهشاخص :1 پیوست

 بخش متغیر

 هوا GDPانتشار دی اکسید کربن به ازای هر دالر از 

حاکیهای های خاکی حفاظت شده بصورت درصدی از محدودهمحدوده  تنوع زیستی 

های آبیهای آبی حفاظت شده بصورت درصدی از کل محدودهمحدوده ساحل -دریا -اقیانوس   

های قابل کشت بصورت هکتار به ازای هر نفرزمین  زمین 

های خاکیهای جنگلی بصورت درصدی از محدودهمحدوده  

بصورت درصدی از  سال( 11و بیشتر از  01جمعیت وابسته )کمتر از 

 جمعیت فعال

 جمعیت

 نرخ ساالنه رشد جمعیت

سال و بیشتر 41های تحصیل افراد متوسط سال   

 GDPمخارج عمومی برای آموزش بصورت درصدی از  آموزش

نفر 011استفاده کنندگان از اینترنت به ازای هر   

گذاری خارجی بصورت درصدی از خالص جریان سرمایه GDP  

های جهانی مشارکت

اقتصادی در امور  

های دریافتی برای توسعهخالص کمک  

 GDPتجارت بصورت درصدی از 

  GDPمخارج صرف شده برای بهداشت بصورت درصدی از 

ماه( 43تا  04واکسیناسیون )درصدی از کودکان  بهداشت و سالمت  

 امید به زندگی در بدو تولد

تولد 0111سال به ازای هر  1نرخ مرگ و میر افراد زیر   

  نسبت جمعیت در حال اشتغال به کل جمعیت

 

 توسعه اقتصادی
4111تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال   

 GDPتشکیل سرمایه ناخالص ثابت بصورت درصدی از 

ایصادرات با تکنولوژی باال بصورت درصدی از صادرات کارخانه  

المللیمخارج ناشی از گردشگری بین  

اضالب بصورت درصدی از جمعیت با دسترسیدسترسی آسان به ف   

 

 فقر و نابرابری
 بهبود منابع آبی بصورت درصدی از جمعیت با دسترسی

درصد فقیر جامعه 41سهم درآمدی   

درصد ثروتمند جامعه 41سهم درآمدی   

 افراد فقیر جامعه طبق خط فقر ملی بصورت درصدی از کل جمعیت
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