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 چکیده
های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین در سال

نوان دموکراسی به عاندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات 
ر تهای اقتصادسنجی وارد شده است و کمیک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل

به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش 
ویکرد ربه بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسالمی با 

 -2102 ها در دوره زمانیاقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن
دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می 2110
 داری بر دموکراسی نداشتهداری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنیمعنی

اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه  است. همچنین،
های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت تائید شده است ولی کمک

منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت 
  کند.تأیید میجغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را 

، فاصله جغرافیایی، تجارت خارجی، اقتصادسنجی فضایی، دموکراسی های کلیدی:واژه
 .کشورهای منتخب اسالمی

 .JEL: P16 ،F14 ،D72 یبندطبقه
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 ...   بر یو تجارت خارج ییایفاصله جغراف ییاثرات فضا یبررس  

 مقدمه -1

های جوامع سیاسی امروزی، نزدیکی سیستم حکومتی به مردم و احترام ترین آرماناز مهم

ط بین دموکراسی و متغیرهای کالن اقتصادی، موضوع به حقوق افراد جامعه است. ارتبا

مورد مطالعه بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. برخی از نظریات 

 ؛0313، 0اند )لیپستتأثیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی را مورد تأکید قرار داده

ماعی با دموکراسی بررسی رابطه بین سطح توسعه اقتصادی و اجت (.0330، 2هنینگتون

گذاران و محافل میالدی به موضوع اصلی بحث سیاست 0391و  0321هایطی دهه

یک (. 0322، 4؛ مور0329، 9؛ آلموند و وربا0313دانشگاهی تبدیل شده بود )لیپست، 

هایی از جمله حق انتخاب، رعایت حقوق شهروندی، جامعه دموکراتیک دارای شاخص

ها، زنان، کودکان و معلوالن، وجود نهادهای حقوق اقلیت آزادی عقیده و بیان، رعایت

های مستقل و...است. فقدان هر یک از این مدنی کارآمد، احزاب، مطبوعات، رسانه

شود و این کشور با تواند به تضعیف دموکراسی در یک کشور منجر میها میشاخص

کشورهای دموکراتیک  تواند از این نظر بهها، میبرخورداری از هر یک از این ویژگی

های اولیه لیپست، تمرکز ثروت بر اساس تحلیل(. 4211، 1تر شود )گالسر وساکسنزدیک

شرط اولیه وجود دموکراسی در یک کشور است. بسیاری از محققان دیگر نیز معتقدند که 

شرط دموکراسی است. ظهور این رویکرد به دموکراسی، رشد و توسعه اقتصادی پیش

ر ساختار طبقاتی، توسعه اقتصادی، افزایش شهرنشینی، توسعه تجارت و نتیجه تحول د

 سایر عوامل فرهنگی و مذهبی بوده است. 

یکی از کمبودهای موجود در مطالعات قبلی در زمینه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر 

سطح دموکراسی، در نظر نگرفتن اثرات وابستگی فضایی بین کشورهای مورد مطالعه بوده 

اند با توهای اقتصادی و سیاسی، سطح دموکراسی در یک کشور میبر اساس تئوری است.

توجه به فضا تغییر نماید، به این صورت که کشورهایی که در مجاورت و همسایگی هم 

قرار دارند و یا دارای روابط تجاری گسترده باهم هستند، از سطح دموکراسی کشورهای 
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 2بک و همکاران .(2114، 0پذیرند )کروزت و کویینیمجاور یا شرکای تجاری خود تأثیر م

( با در نظر گرفتن این دو ارتباط فضایی یعنی اثرات جغرافیایی و حجم تجارت 2112)

 بسیاری از مطالعات قبلی را به چالش کشیدند. 

های اخیر تغییرات سیاسی متعددی در کشورهای اسالمی رخ داده است که در دهه

عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موجود در این کشورها و نیز تأثیرپذیری ها را به توان آنمی

در  رسدکه تاکنون مطالعه دقیقیمتقابل سیاسی بین این کشورها نسبت داد و به نظر می

 این زمینه صورت نگرفته است.

-های دموکراتیک در بلندمدت نرخ رشد مطمئنتحقیقات متعدد نشان داده است که نظام

ای هها از ثبات کوتاه مدت بیشتری برخوردار بودند و شوكمچنین این نظامتری دارند. ه

های دموکراتیک کنند. در نهایت اینکه نظامخارجی منفی را بهتر کنترل و اداره می

پیامدهای توزیعی و عادالنه بهتری دارند، به عبارت دیگر زندگی اقتصادی در نظام 

بینی ناپذیر مواجه بوده و با رشد و رفاه نانی و احتماالت پیشتر با نااطمیدموکراتیک، کم

ترین عوامل موثر بر اش همراه است. از جمله مهماقتصادی بیشتر برای مردم جامعه

توان به عوامل اقتصادی اشاره کرد. در مطالعات صورت گرفته تأثیر پذیری دموکراسی می

ه ها امری نادیدرافیایی و تجارت بین آندموکراتیک جوامع از یکدیگر به خاطر مجاورت جغ

گرفته شده است. اغلب کشورهای اسالمی، بیشتر اجزای دموکراسی همچون حاکمیت 

قانون و نفی استبداد، مشارکت سیاسی و شرکت آزادانه مردم در انتخابات توأم با رقابت، 

شرع را آزادی بیان و قلم و مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض در چارچوب قانون و 

راستا با مفاهیم دینی خود دانسته و دموکراسی را به عنوان یکی از اهداف سیاسی و هم

اند. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثرات فضایی فاصله اجتماعی خود در نظر گرفته

جغرافیایی، تجارت خارجی، کمک های خارجی و رشد اقتصادی بر دموکراسی در 

استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی دوره زمانی  کشورهای منتخب اسالمی با

 پردازد. می 2110 -2102

ی شده است. در ادامه و در بخش دوم، ادبیات موضوع دهسازمانمقاله حاضر در پنج بخش 

 گیرد. بخش سوم از مقالهبه لحاظ مبانی نظری و شواهد تجربی مورد بررسی قرار می
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های پژوهش ارائه یابد. در بخش چهارم، یافتهص میحاضر به معرفی روش پژوهش اختصا

 شود.گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته میشوند و در بخش پنجم، به نتیجهمی

 ادبیات موضوع -2

 مبانی نظری  -2-1
عوامل اقتصادی و غیراقتصادی متعددی بر دموکراسی یک کشور اثر گذار است. از 

های خارجی و تجارت خارجی شد اقتصادی، کمکتوان به رترین عوامل اقتصادی میعمده

 اشاره کرد.

 رشد اقتصادی و دموکراسی  -2-1-1 

 0های اخیر ادبیات تحقیق در مورد تأثیر رشد اقتصادی بر فرآیند مدرنیزاسیونطی دهه

ه مدرنیزاسیون، رشد اقتصادی )ک ای گسترش یافته است. بر اساس نظریهبه طور فزاینده

تواند فرآیند دموکراسی را شود( میگیری میسطح درآمد سرانه اندازهعمدتاً به وسیله 

اسی ای در علوم سیتحریک کند.ارتباط بین دموکراسی و رشد اقتصادی، ادبیات گسترده

( است.وی این ایده 0313و اقتصادی دارد. اولین نظریه در این خصوص متعلق به لیپست )

کنند، احتمال گذار به اقتصادی را تجربه می هایی که رشد باالیرا گسترش داد که رژیم

ها بیشتر است. پس از لیپست، رابطه بین رشد اقتصادی و دموکراسی دموکراسی در آن

ترین نظریات جامع در همواره از موضوعات جذاب مورد مطالعه بوده است. یکی از مهم

نها دو دلیل ( است. آ0399) 2زمینه رشد و دموکراسی مربوط به پرزورسکی و لیمونگی

-کنند: دلیل اول درونعمده برای ارتباط بالقوه بین رشد اقتصادی و دموکراسی مطرح می

شود با احتمال بیشتری شبیه کشورهای توسعه زایی است که کشوری که دموکراتیک می

زایی است که کشورهای دموکراتیک، به طور یافته از نظر اقتصادی است. دلیل دوم برون

کنند. آنان عقیده داشتند که د و توسعه اقتصادی باالتری را ایجاد میمستقل، سطح رش

شانس افزایش و بقای دموکراسی در یک کشور ثروتمند و با رشد اقتصادی باال، بیشتر 

( معتقد بود در سطوح پایین درآمدی، رشد اقتصادی موجب کاهش 0332) 9است. بارو

به یک آستانه خاص، رشد اقتصادی شود، اما پس از رسیدن سطح درآمد دموکراسی می
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( نیز معتقد هستند که به 2113) 0دهد. عجم اوغلو و همکاراندموکراسی را افزایش می

لحاظ تاریخی افزایش رشد اقتصادی و سطح درآمد موجب افزایش سطح دموکراسی در 

جهان شده است. بسیاری از پژوهشگران دیگر نیز معتقدند که احتمال گذار به دموکراسی 

؛ 0333، 9؛ بارو0330؛ هانتینگتون، 0390، 2در بین کشورهای ثروتمند بیشتر است )داهل

(. اما به نظر برخی دیگر از 2112، 1؛ اپستین و همکاران2119، 4بویکس و استوکس

باشد پژوهشگران اقتصاد سیاسی، نقش رشد اقتصادی بر روی دموکراسی بسیار محدود می

 (. 0339)رزورسکی و لیمونگی، 

 کمک های خارجی و دموکراسی  -2-1-2

های خارجی است. در مورد یکی دیگر از عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر دموکراسی کمک

( 0332) 2های خارجی و دموکراسی نظریات و مطالعات اندکی وجود دارد. بونرابطه کمک

های خارجی بر دموکراسی در بین انواع مختلف کشورها معتقد است که تأثیر کمک

های خارجی موجب افزایش سطح ( معتقد است که کمک0333) 9تفاوت است. سونسونم

-کند که از آنجایی که کمکشود. وی دلیل این مسئله را این گونه ذکر میدموکراسی می

یرد، گهای خارجی، که غالباً از طریق کشورهای ثروتمند با سطح دموکراسی باال صورت می

ها موجب و مدنی کشور هدف است، فلذا این کمکهای سیاسی مشروط به سطح آزادی

( نیز نظریات 2111) 1شود. آلسینا و دالرارتقا سطح دموکراسی در کشورهای هدف می

( معتقد است که عدم دموکراسی )استبداد( 2119) 3کنند. کوزاكسونسون را تأیید می

-د که کمکداشود. نتایج مطالعه وی نشان میهای خارجی میاثر شدن کمکموجب بی

ها های خارجی در کشورهای دموکراتیک اثر مثبت بر کیفیت زندگی دارد، اما این کمک

ایی با هدر کشورهای استبدادی اثر منفی بر کیفیت زندگی دارند. به عبارت دیگر،در رژیم
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-های خارجی به نفع نخبگان حاکم استفاده مینهادهای دموکراتیک ضعیف، کمک

های خارجی در جهت هایی با نهادهای دموکراتیک قوی، کمککه در رژیمشود،درحالی

-گیرند. با این وجود در هر دو حالت کمکبهبود وضعیت شهروندان مورد استفاده قرار می

( 2102) 0توانند برای تقویت دموکراسی مورد استفاده قرار گیرند. بجیالهای خارجی می

ثیر های خارجی تأکراسی باال، کمکنیز به این نتیجه رسید که در کشورهای با سطح دمو

های دموکراسی و کیفیت زندگی دارد، اما در کشورهای با سطح مثبتی بر ارتقا شاخص

 های خارجی تأثیر منفی بر شاخص دموکراسی دارد.دموکراسی پایین، کمک

 اثرات فضایی و دموکراسی  -2-1-3

توسعه دموکراسی بدون در بسیاری از مطالعات صورت گرفته، نقش عوامل اقتصادی در 

در نظر گرفتن اثرات فضایی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بر اساس نظریه های جدید 

تواند متأثر از اثرات فضایی نیز اقتصادی و سیاسی، سطح دموکراسی در یک کشور می

باشد، به این صورت که کشورهایی که دموکراسی در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای 

تجاری گسترده با هم هستند،از سطح دموکراسی کشورهای مجاور یا شرکای تجاری  روابط

پذیرند. در ادامه به مبانی نظری مربوط به اثرات فضایی مجاورت جغرافیایی و تأثیر می

 شود.تجارت بین کشورها بر دموکراسی پرداخته می
ده ت نادیده گرفته شمیالدی، توزیع فضایی دموکراسی در بسیاری از مطالعا 0311تا دهه 

جوار ( نقش عوامل فرهنگی، وقایع تاریخی، رویدادهای کشورهای هم0313بود. لیپست )

عنصر مهم و تأثیرگذار بر استفاده یک در تعیین سطح دموکراسی مهم ارزیابی کردند. 

فاصله جغرافیایی بین این مناطق است. این امر  میزان منطقه از سرریزهای مناطق دیگر

کند، به این صورت که بهبود وضعیت دموکراسی در دموکراسی نیز صدق می در مورد

مناطقی که از نظر جغرافیایی فاصله کمتری از کشورهای با سطح دموکراسی باال دارند، 

گیرد، چرا که فاصله کمتر جغرافیایی باعث سهولت انتشار به صورت بهتری صورت می

شود که این خود امکان آموزش بیشتر را دانش و آگاهی بین مردمان جوامع مجاور می

نماید و با آموزش بیشتر افراد یک جامعه احتمال بهبود برای افراد یک جامعه فراهم می

(.در مطالعه لگلین و 0333، 2)کانیل و وارسپگنشوددموکراسی در آن جامعه بیشتر می

 -0334طی دوره ، اثرات فضایی جغرافیایی در توزیع دموکراسی و اقتدارگرایی 9همکاران
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( نیز دریافت که احتمال تغییرات دموکراتیک در 0333) 0مشاهده گردید. گلیتچ0341

 کشورها به تغییرات دموکراسی در کشورهای مجاور کامالً وابسته است.

 تجارت و دموکراسی  -2-1-4

تواند دارای تأثیر فضایی بر تجارت بین کشورها نیز یکی دیگر از عواملی است که می

کراسی کشورها باشد، بدین مفهوم که داشتن تجارت بیشتر یک کشور با کشورهای دمو

تواند منجر به ارتقا سطح دموکراسی در آن کشور شود. دارای سطح دموکراسی باالتر می

های در چند دهه اخیر به دلیل اثر مثبت تجارت بر تسریع دموکراسی و همگرایی

ر است. د ای پیدا کردهین کشورها اهمیت ویژهها و گفتگوهای تجاری بای، پیمانمنطقه

توان دریافت که ارتقا دموکراسی در کشورهای با سطح دموکراسی یک بررسی بلندمدت می

باال تا حد زیادی به دلیل وجود تجارت گسترده بین این گونه کشورها بوده است. )لوپز و 

رت یک کشور بر سطح (. فارغ از بحث اثرات فضایی، تأثیر حجم تجا2112، 2همکاران

 9اوغلو و رابینسوندموکراسی آن کشور محل منازعه بوده است. به عنوان مثال عجم

( معتقد هستند که تجارت بیشتر یک کشور موجب توزیع درآمد بهتر و در نتیجه 2113)

گردد. البته شواهدی های سیاسی و افزایش دموکراسی آن کشور میکاهش کشمکش

یشتر، موجب بدتر شدن توزیع درآمد بین نیروی کار ماهر و غیر وجود دارد که تجارت ب

( معتقد هستند که اثر تجارت بر دموکراسی مبهم و 2119) 4ماهر شده است. لی و رئونی

( نیز به این نتیجه دست یافتند که اثر تجارت 2114) 1نامشخص است. ریگون و رودریک

باشد. ت فضایی، بحث اندکی متفاوت میبر دموکراسی منفی است. اما با در نظر گرفتن اثرا

بدین مفهوم که وجود تجارت با حجم باال بین دو کشور باعث تأثیرپذیری فضایی 

 شود.دموکراتیک این کشورها از یکدیگر می

 پیشنه پژوهش -2-2

، به بررسی 0311-0339کشور دنیا طی دوره زمانی  31ای برای ( در مطالعه0332) 2بارو 

ی پرداخت. در این مطالعه از یک رگرسیون غیر خطی و دموکراسقتصادی رابطه بین رشد ا

                                                 
0 Gleditsch 
2 Loopez, et al. 
9 Acemoglu and Robinson 
4 Li and Reuveny 
1 Rigobun and Rodrik 
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دهد که در سطوح پایین درآمد، اثر یمبرای بررسی رابطه مذکور استفاده شد. نتایج نشان 

رشد اقتصادی بر دموکراسی منفی است، اما پس از رسیدن سطح درآمد به یک آستانه 

-( در مطالعه2110) 0شود. رز و همکارانخاص، اثر رشد اقتصادی بر دموکراسی مثبت می

-0333ای به بررسی اثر درآمدهای نفتی بر دموکراسی در کشورهای نفتی طی دوره زمانی 

ه دهد کیمپرداختند. نتایج این مطالعه نشان ه یافتبه روش گشتاورهای تعمیم  0311

ن ته است. ایدرآمدهای نفتی اثر منفی بر سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه داش

ویی گبا اتکا به درآمدهای نفتی پاسخ هادولتگر آن است که در کشورهای نفتی، نتایج بیان

کشور دنیا به بررسی  091ای برای ( در مطالعه2114) 2ناكتری در برابر مردم دارند. کم

های اقتصادی دموکراسی با تاکید بر نقش تجارت خارجی پرداخت. نتایج این کنندهیینتع

انجام شده است،  0319-2111مطالعه که به روش داده های تابلویی و برای دوره زمانی 

داری بر سطح دموکراسی در کشورهای مورد های خارجی اثر معنیدهد که کمکیمنشان 

اوغلو و عجمدار بوده است. مطالعه نداشته است، اما اثر تجارت خارجی مثبت و معنی

بررسی رابطه درآمد سرانه و دموکراسی پرداختند. نتایج  ( در پژوهشی به2113همکاران )

داری بین تغییرات در یمعنمثبت و  رابطهسال اخیر  111دهد که در یمپژوهش نشان 

( در 2113) 9پرسون و تالبینیدرآمد و دموکراسی در بین کشورهای مختلف وجود دارد. 

کشور دنیا طی دوره  91در های خارجی بر سطح دموکراسی ای به بررسی اثر کمکمطالعه

های خارجی اثر دهد که کمکیمپرداختند. نتایج این مطالعه نشان  0331-2114زمانی 

( 2113) 4لسون و دینمنفی بر سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه داشته است. 

 -2111 یزمانکشور طی دوره  091در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر دموکراسی در 

هد که دیماساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی پرداختند. نتایج حاصله نشان بر  0111

یر مثبت دارد. تأثمجاورت جغرافیایی بر انتشار دموکراسی در کشورهای مورد بررسی 

یر عوامل اقتصادی بر دموکراسی تأثای به بررسی ( در مطالعه2100) 1کرداس و لوادیگ

با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته  4039-2114کشور دنیا طی دوره زمانی  31در 
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دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می 0سیستمی

یر مثبت بر سطح دموکراسی داشته است. همچنین کشورهایی که از نظر جغرافیایی تأث

 تدر فاصله کمتری از کشورهایی با سطح دموکراسی باالتر قرار دارند از نظر وضعی

دموکراسی در وضعیت بهتری نسبت به کشورهایی که در فاصله دورتری قرار دارند، 

های خارجی ای به بررسی رابطه بین دموکراسی و کمک( در مطالعه2102) 2بجیال. هستند

 0321-2100یافته طی دوره زمانی کشور دنیا به روش گشتاورهای تعمیم  011در 

-دهدکه در کشورهای با سطح دموکراسی باال، کمکیمپرداخت. نتایج این مطالعه نشان 

های دموکراسی و کیفیت زندگی دارد، اما در یر مثبتی بر شاخصتأثهای خارجی 

یر منفی بر شاخص دموکراسی تأثهای خارجی یین، کمکپاکشورهای با سطح دموکراسی 

ر اث باشد که رشد اقتصادی و تمرکز ثروتیمداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن 

 مثبت بر سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه داشته است. 

 ودرآمدهای نفتی، دولت رانتی  متقابل یرتأث ی به بررسیامطالعه( در 0913عسکری )

باشد که نتایج حاکی از آن می .ی برای کشورهای با درآمد نفتی پرداخته استدموکراس

یک پیشین، آماده نبودن کشورها در به خاطر دالیلی همچون نبود یک ساختار دمکرات

درآمدهای نفتی و نیز عدم نیاز دولت به درآمدهای مالیاتی، عمدتاً  حجم باالیپذیرش 

نظر به ا اند. از این رو در این گونه کشورههای مذکور به مردم خود نیازمند نبودهدولت

 ترفیضع یرانتی هاتر شدن دولتو مشارکت مردم با هرچه بزرگ یجامعه مدن رسد کهیم

ورها ی در این کشو سطح دموکراس ینفت یدرآمدها شیافزا نیارتباط معکوس بیک شده و 

 .وجود دارد

با توجه به نقش مهم دموکراسی در توسعه اقتصادی کشورها، اغلب جوامع به دنبال 

باشند. اما در این میان خود یمی مختلف دموکراسی هاجنبهدسترسی هر چه بیشتر به 

توان به یمین این عوامل ترمهمباشد. از جمله یعوامل میر برخی تحت تأثسی دموکرا

ر با این حال، اغلب مطالعاتی که تاکنون د عوامل اقتصادی موثر بر دموکراسی اشاره کرد.

ثرات فضایی را نادیده ، ااندیرفتهپذیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی صورت تأثزمینه 

یر پذیری دموکراتیک جوامع از یکدیگر به خاطر تأثکه  اند. این در حالی استگرفته

 باشد. اغلب کشورهاییمهای جغرافیایی و نیز تجارت بین آنها امری مورد انتظار یکینزد

                                                 
0 Generalized Method of Moment System 

2 Bjella 
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حاکمیت قانون و نفی استبداد، مشارکت سیاسی  جهان، بیشتر اجزای دموکراسی همچون

مطبوعات، اجتماعات  و قلم و ی بیانآزاد ،و شرکت آزادانه مردم در انتخابات توأم با رقابت

پذیرفته و دموکراسی را به عنوان یکی از اهداف سیاسی و حق اعتراض در چارچوب قانون 

 یر عواملتأث. بر همین اساس، مطالعه حاضر به بررسی اندگرفتهو اجتماعی خود در نظر 

ایی جی فضفضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی با استفاده از رویکرد اقتصاد سن

 پردازد.یم

 مدل و متغیرهای تحقیق -3 
 اثرات فضایی فاصلههمان طور که پیش تر نیز ذکر گردید، هدف تحقیق حاضر بررسی 

بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسالمی با استفاده از  جغرافیایی و تجارت خارجی

فته از برگر باشد. برای این منظور مدل این تحقیق کهرویکرد اقتصادسنجی فضایی می

 باشد، به صورت زیر است:( می2112مطالعه بک و همکاران )
 

𝐷𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝐾1𝑊𝑖𝑡
𝐴Dt + +𝐾2𝑊𝑖𝑡

𝐵Dt + 𝜀𝑖𝑡                                                    (0              )  

گر سال بوده و متغیرهای تحقیق به بیان t دهنده کشور و اندیسنشان iکه در آن اندیس 

 شوند: صورت زیر تعریف می

Dگر شاخص دموکراسی است.: بیان 

X: گر بردار عوامل اقتصادی موثر بر دموکراسی است که شامل رشد اقتصادی و بیان

 های خارجی است.کمک

WAسی مورد بررگر ماتریس فاصله جغرافیایی کشور مورد نظر با بقیه کشورهای : بیان

 است.

WB :.بیانگر ماتریس مجاورت تجاری کشور مورد نظر با بقیه کشورهای مورد بررسی است 

β  بردار پارامترهای عوامل اقتصادی بوده و :K1  وK2 یر تأث یبضرادهنده ه ترتیب نشانب

 باشند.فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی می

 رهای تحقیقگیری متغیاندازه نحوه -3-1

 ت:پذیرفاز طریق دو روش زیر صورت میمحاسبه شاخص دموکراسی تر یشپ: دموکراسی

های مدنی و در نظر گرفتن عواملی مانند آزادی بیان و تشکل، یآزادی ریکارگبهبا  -0 

وجود قوه قضاییه مستقل و قدرت حاکمیت قانون، امنیت و حقوق مالکیت، استقالل 

 تی، قومی، و غیره(، برابری در مقابل قانون.شخصی و اجتماعی )جنسی
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های سیاسی مانند: انتخابات آزاد یآزادشاخص دموکراسی با در نظر گرفتن  محاسبه -2

ی سیاسی، حضور مخالفان و پتانسیل برای هاسازمانو عادالنه، قوه مقننه مستقل، حقوق 

 ختاری و استقالل.یابی به خود مگروه های مجزا در داخل هر کشور، به منظور دست

با در نظر گرفتن هر دو روش فوق، اقدام به محاسبه  0آزادی خانه، 0392در اوایل سال 

یی، گرایک شاخص دموکراسی که در برگیرنده معیارهایی همچون روند انتخابات و کثرت

های مدنی پرداخت. مقدار یآزادعملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، 

باشد، که هر چقدر میزان آن باالتر باشد، به یمخص بین یک تا صد محاسباتی این شا

باشد. امروزه شاخص دموکراسی یمدموکراسی کشور مورد نظر  درجهمعنای باالتر بودن 

 بندیپذیرد و بر اساس نتایج حاصله، رتبهمزبور برای همه کشورها ساالنه صورت می

در مطالعه حاضر نیز از شاخص  شود.کشورهای مختلف از نظر دموکراسی انجام می

دموکراسی محاسبه شده توسط خانه آزادی برای کشورهای اسالمی منتخب طی دوره 

 استفاده خواهد شد.  2110 -2102زمانی 

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در  رشد اقتصادی:

که در مطالعه حاضر به صورت لگاریتم ، یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه

 گیری شده است. طبیعی تولید ناخالص داخلی اندازه

 سازمان مالی از یک کشور یا های خارجی به مفهوم انتقال منابعکمک ی خارجی:هاکمک

 (.0912باشد)صمدی، هدف می کشورهای هدف و یا بخشش بدهی المللی به کشوربین

اصله مکانی پایتخت یک کشور از پایتخت هر یک از دیگر به صورت ففاصله جغرافیایی: 

 شود.گیری میکشورهای مورد مطالعه اندازه

به صورت مجموع صادرات و واردات یک کشور با هر یک از دیگر  تجارت خارجی:

 .کشورهای مورد مطالعه

 هاروش تجزیه و تحلیل داده -3-2

یایی و تجارت خارجی موثر بر در این تحقیق به بررسی اثرات فضایی فاصله جغراف 

این تکنیک مدعی شود. پرداخته می 2دموکراسی با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی

است که دارای قابلیت و کاربرد بهتری نسبت به اقتصاد سنجی مرسوم در مطالعات مکانی 

دیگر توان فاصله هر نقطه در فضا را از نقطه ای است. بر اساس این روش میو منطقه
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اقتصادسنجی فضایی یکی از زیر مجموعه های (. 2104، 0تعیین نمود )الهورست

اقتصادسنجی است که با اثرات متقابل میان واحدهای جغرافیایی سروکار دارد. واحدها 

، نواحی، استان، دولت، حوزه قضایی، کشورها و غیره هایشهردارکد پستی، شهر،  تواندیم

واند تهای اقتصادسنجی فضایی همچنین میستگی دارد. مدلباشد که به ماهیت مطالعه ب

ا هبرای توضیح رفتار کارگزاران اقتصادی و واحدهای جغرافیایی دیگر از قبیل افراد، شرکت

ها از طریق شبکه با یکدیگر مرتبط باشند، این نوع تحقیق، ها استفاده شود، اگر آنیا دولت

ی زمانی هایسر و متونست. در حالی که ادبیات تر رایج اهرچند رشد یافته است اما کم

𝑡بر وابستگی میان مشاهدات در طی زمان متمرکز است و از عالمت  − برای نشان  1

کند. متون اقتصادسنجی فضایی به وابستگی زمانی استفاده می ریتا خدادن متغیرهای 

ی توصیف برا 𝑊میان مشاهدات در سراسر فضا توجه دارد و از ماتریس وزنی فضایی 

که  شودیم. در اینجا تأکید کندیمترتیب واحدهای جغرافیایی در نمونه استفاده 

. یک دباشینمهای زمانی به دو بعد اقتصادسنجی فضایی بسط ساده اقتصادسنجی سری

ر توانند متقابالً بر یکدیگر اثر بگذارند دتفاوت آشکار این است که دو واحد جغرافیایی می

اه دیدگ بر اساستوانند بر یکدیگر اثر بگذارند. ده در طی زمان نمیحالی که دو مشاه

گیری است که برای ( ، عامل پیچیده دیگر تنوع گسترده واحدهای اندازه2119) 2جتیس

سازی وابستگی فضایی )همسایگی، فاصله، روابط و غیره( قابل انتخاب است که با مدل

 شود.مقیاس وابستگی زمانی)زمان( مقایسه می

های اقتصادسنجی فضایی در ادبیات اقتصادی مطرح هستند. نسل اول سه نسل از مدل

 4لساگ و پیس (،0311) 9های مبنی بر داده های مقطعی زمانی است آنسلینشامل مدل

های است. نسل دوم شامل مدل  (2111آنسلین و همکارن)و  (2112) 1آربیا ،(2111)

و  های مقطعیتوانند دادهمیها های ترکیبی فضایی است. این مدلغیر پویا مبنی بر داده

ها اغلب فضای تصادفی یا ثابت و یا اثرات فضایی های زمانی را ادغام نمایند اما آنسری

هایی را با یک معادله برای کنند. تعداد محدودی از مطالعات مدلدوره زمانی را کنترل می

ند توا( میدهد که شیب ضرایب متغیرهای توضیحی )مستقلهر واحد در نمونه نشان می

                                                 
0 Elhorst 
2 Getis 

9 Anselin 
4 Lessage and Pace 

1 Arbia 
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دوباره ثابت یا تصادفی فرض شود. مدل چند سطحی با هر دو ضریب ثابت و تصادفی 

بندی شود.در مطالعات اقتصاد سنجی مجموعه ای از ها طبقهتواند به این گروه از مدلمی

معادالت یک مجموعه برای هر دوره زمانی یا یک مجموعه برای متغیرهای وابسته متعدد 

ود ششوند و هر معادله که شامل اثرات متقابل فضایی است بسط داده میدر نظر گرفته می

 2( فضایی معروف هستند )الهورست،SUR) 0های به ظاهر نامرتبطکه به عنوان مدل

2104.) 

های پویا با داده های ترکیبی های اقتصادسنجی فضایی شامل مدلنسل سوم از مدل

ها وجود ای برای این نوع از مدلن سادهفضایی است. در آغاز این قرن هیچ روش تخمی

با  ایپو ریغهای های پویا اما غیر فضایی و مدلهایی برای مدلنداشت. به این منظور روش

 9های ترکیبی فضایی ابداع شدند. نمونه های از مطالعات اخیر پارتریج و همکارانداده

( به 2102) 2و فینگلتون( و کرادو 2102) 1(، مک میلن2102) 4(، گیبونز و اورمن2102)

در این .اندهای اقتصادسنجی فضایی ترکیبی نقش ایفا کردهخوبی در گسترش این مدل

های ترکیبی های غیر پویا مبنی بر دادهشامل مدلها، مطالعه، از نسل دوم این روش

 استفاده شده است.  فضایی

 ر است:های فضایی در این مطالعه در چند مرحله به صورت زیانتخاب مدل

( برای وجود LM( آزمون ضریب الگرانژ )2110مرحله اول: با استفاده از روش الهورست )

 های ترکیبی حداقل مربعات معمولی آزمون شده است. یا عدم وجود اثرات فضایی در مدل

 مرحله سوم: با آزمون هاسمن، نوع مدل اثرات ثابت یا تصادفی انتخاب شده است.

 ها و تفسیر نتایج پرداخته شده است.و تحلیل یافتهمرحله چهارم:به تجزیه 

 هابرآورد مدل و تجزیه و تحلیل داده -4

  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق -4-1

 در جدول زیر آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه شده است:

 (: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول )

                                                 
0 Seemingly Unrelated Regressions 

2 Elhorst 
9 Partridge et al. 

4 Gibbons and Overman 
1 McMillen 

2 Corrado and Fingleton 
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 ماکزیمم مینیمم میانگین متغیر
 92/13 21/01 91/11 دموکراسی

 43/29 -91/09 41/4 رشد اقتصادی
 42/11 14/09 30/041 (GDPتجارت خارجی )درصداز 

 0042 9912 0394 های خارجیکمک
 منبع: نتایج تحقیق

دهد که میانگین شاخص دموکراسی در نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان می

منه نوسانات این شاخص در بین بوده است. همچنین دا 11کشورهای مورد مطالعه حدود 

در تغییر بوده است. همچنین میانگین نرخ رشد  13تا  01کشورهای مورد مطالعه از 

درصد  11/4اقتصادی در طی دوره زمانی مورد بررسی در کشورهای مورد مطالعه حدود 

در تغییر بوده است. بیشترین  -09درصد تا  29بوده است. دامنه نوسانات این متغیر نیز 

نرخ رشد اقتصادی مشاهده شده در بین کشورهای مورد مطالعه در کشورهای صادر کننده 

( GDPنفت است. میانگین شاخص باز بودن اقتصاد )تجارت خارجی به صورت درصدی از 

دهد حجم واردات و صادرات در کشورهای مورد بوده است که نشان می 11نیز حدود 

امنه نوسانات این متغیر به صورت درصدی از درصد باالیی بوده است. د GDPنسبت به 

GDP  های خارجی در درصد در نوسان بوده است. میانگین کمک 041تا  09نیز از

-میلیون دالر بوده است که به طرق مختلف و در قالب 0394کشورهای مورد مطالعه نیز 

 . ها یا سایر کشورها ارائه شده استهای مختلف به کشورهای مختلف توسط سازمان

 پایایی -4-2

ماتریس فضایی مورد استفاده در این تحقیق، ماتریس فاصله جغرافیایی  که نیابا توجه به 

 شود. آزمونها یک ماتریس متقارن محسوب میروش تجزیه و تحلیل داده بر اساساست ، 

پایایی در متغیرهای غیر فضایی مدل به تنهایی کافی است و نیازی به بررسی پایایی 

ند و از افضایی ندارد. بر اساس نتایج آزمون پایایی، متغیرها در سطح ایستا بودهماتریس 

( 2نتایج پایای متغیرها در جدول ) رو، در برآورد معادله مشکلی وجود نخواهد داشت.این

 ارائه شده است. 

  (: نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین )سطح(2جدول ) 

 ییتاسینا اایستایی یا  احتمال ی آزمونمارهآ روش ارزیابی متغیر

 Trade سطح
 ایستا 92/1 92/0 مقدار ثابت

 19/1 19/0 مقدار ثابت و روند
Aid ایستا 112/1 -21/2 مقدار ثابت 
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 21/1 011/0 مقدار ثابت و روند

Growth 
 ایستا 29/1 11/2 مقدار ثابت

 00/1 -190/0 مقدار ثابت و روند

Demo 
 ایستا 111/1 -41/4 مقدار ثابت

 111/1 -92/9 مقدار ثابت و روند
 منبع: نتایج تحقیق 

 بررسی وجود یا عدم وجود اثرات فضایی -4-3

و ضریب  (LMبرای بررسی وجود یا عدم وجود اثرات فضایی، آزمون ضریب الگرانژ )

ر این آزمون ( پیشنهاد شده است. فرضیه صف2119الگرانژ پرقدرت توسط الهورست )

 گردد. در صورتگر عدم وجود اثرات فضایی بر متغیر وابسته و جمالت خطا آزمون میبیان

( نتایج آزمون 9رد فرضیه صفر مدل مبنی بر وجود اثرات فضایی تائید خواهد شد. جدول )

های مختلف ترکیبی شامل مدل تلفیقی، وجود یا عدم وجود اثرات فضایی را بر روی مدل

فضایی، اثر ثابت زمانی، اثر ثابت زمانی و فضایی، اثر تصادفی زمانی و اثر تصادفی  اثر ثابت

 دهد. فضایی و ثابت زمانی نشان می

 (: نتایج آزمون وجود یا عدم وجود اثرات فضایی3جدول )
 LMآماره  احتمال

111/1 49/04 
 منبع: نتایج تحقیق

ر عدم وجود اثرات فضایی رد مبتنی ب LM(، فرض صفر آزمون 9با توجه به جدول ) 

 .شودشود و وجود اثرات فضایی در مدل تائید میمی

، روش اثرات ثابت فضایی کاراتر از روش اثرات (4در جدول ) براساس نتایج آزمون هاسمن

نتایج برآورد رگرسیون فضایی با اثرات ثابت و تصادفی فضایی در  .تصادفی فضایی است

 ( ارائه شده است.1جدول )

 (: نتایج آزمون هاسمن فضایی4ل )جدو
 احتمال آماره آزمون نوع آزمون

 111/1 24/24 آماره آزمون فضایی
 منبع: نتایج تحقیق

 (: نتایج برآورد رگرسیون فضایی با اثرات ثابت5جدول )

 اثرات تصادفی اثرات ثابت 

 احتمال tآماره  ضریب احتمال tآماره  ضریب متغیر

 01/1 21/0 1492/1 01/1 29/0 193/1 رشد اقتصادی

 02/1 -12/0 -1120/1 41/1 -23/1 -113/1 های خارجیکمک
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 119/1 30/2 1210/1 11/1 11/2 121/1 تجارت خارجی

 111/1 19/3 42/1 111/1 92/1 413/1 فضایی )فاصله جغرافیایی( ریتأخمتغیر 

 11/1 94/3 29/41 11/1 41/9 921/1 عرض از مبدأ

R2= 1/13     DW=0/13 R2= 1/99     DW=0/11 

 منبع: نتایج تحقیق

های دهد که مدل برآورد شده تا حد زیادی از نظر شاخص( نشان می1نتایج جدول )

قرار  1/0-1/2آماری در وضعیت مناسبی قرار دارد. آماره دوربین واتسن در بازه قابل قبول 

ی مدل است. همچنین هاگر عدم وجود خود همبستگی در باقیماندهگرفته است که بیان
2R گر قدرت توضیح دهندگی خوب مدل است.                                                                                            بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

دار به دست آمده است، فضایی مثبت و معنی ریتأخ(، متغیر 1با توجه به نتایج جدول )

سطح دموکراسی در کشورهای مجاور  بر یمثبتدرواقع مجاورت کشورها با یکدیگر اثر 

در مناطقی که از نظر جغرافیایی  با این تفاسیر، بهبود وضعیت دموکراسیداشته است. 

-به صورت بهتری صورت میدارند،  سطح دموکراسی باالاز کشورهای با  فاصله کمتری

گیرد، چرا که فاصله کمتر جغرافیایی باعث سهولت انتشار دانش و آگاهی بین مردمان 

شود که این خود امکان آموزش بیشتر را برای افراد یک جامعه فراهم یمجوامع مجاور 

وکراسی در آن جامعه بیشتر نماید و با آموزش بیشتر افراد یک جامعه احتمال بهبود دمیم

  .شودیم

دار بر سطح دموکراسی همچنین بر اساس سایر نتایج تجارت خارجی اثری مثبت و معنی

طور که بیان شد، تجارت بین کشورها نیز در کشورهای مورد مطالعه داشته است. همان

اشد.حجم ب یر فضایی بر دموکراسی کشورهاتأثتواند دارای یمیکی دیگر از عواملی است که 

جر تواند منیمباالی تجارت خارجی یک کشور با کشورهای دارای سطح دموکراسی باالتر 

به ارتقا سطح دموکراسی در آن کشور شود. در چند دهه اخیر به دلیل اثر مثبت تجارت 

ها و گفتگوهای تجاری بین کشورها یمانپی، امنطقههای ییهمگرابر تسریع دموکراسی و 

توان دریافت که ارتقا یماست. در یک بررسی بلندمدت  کردهپیدا  اییژهواهمیت 

زیادی به دلیل وجود تجارت  تا حددموکراسی در کشورهای با سطح دموکراسی باال 

های تافزایش سطح فعالیگسترده بین این گونه کشورها بوده است. بر اساس مبانی نظری 

را چه در بخش سیاسی د دولت تجاری، قدرت بیش از ح هایمحدودیتتجاری و کاهش 

افزایش جریان تجارت آزاد به طوری که  .دهدیر قرار میتحت تأثو چه در بخش اقتصادی 

مردم و به ویژه نیروی کار کشورها درگیر از طریق تأثیری که بر افزایش سطح آموزش 
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یج این انت .سازدیرپذیری دموکراتیک از یکدیگر را فراهم میتأثکه این مساله  داردتجارت 

(، 2101) 2یو(، 2112) 0لوپز و همکاران (،0333پژوهش با مطالعات پیشین از جمله بارو )

 می باشد.( 2109، 4(، برگر و همکاران2101) 9اوروك و تیلور

همچنین، رشد اقتصادی اثر معنی داری بر دموکراسی در کشورهای مورد بررسی نداشته 

های خارجی بر سطح دموکراسی در ر کمکاست. همچنین بر اساس سایر نتایج تحقیق اث

 دار نبوده است. کشورهای مورد مطالعه منفی بوده است، اما این ضریب معنی

 گیرینتیجه -5

ه و احترام ب به مردم نزدیکی سیستم حکومتی امروزی،جوامع سیاسی  اهدافترین از مهم

تصادی، موضوع مورد ارتباط بین دموکراسی و متغیرهای کالن اقحقوق افراد جامعه است. 

هاست که سالمطالعه بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. 

و، سشوند. از یکدموکراسی و توسعه، به عنوان اهدافی جهانی در کنار هم به کار برده می

رشد اقتصادی و از سوی دیگر، دموکراسی توجه بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان را 

ترین سؤاالت موجود در این زمینه که جلب کرده است. با این وجود، یکی از مهم به خود

ی دموکراسی از متغیرهای کالن اقتصادی ریرپذیتأثچگونگی تر بدان پرداخته شده، کم

رو هدف این مطالعه بررسی است که بسیار محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. از این

منتخب تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای  اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و

بود. نتایج این مطالعه  2110-2102اسالمی رویکرد اقتصاد سنجی فضایی طی دوره زمانی 

سی از اردموک کردیم انیبگر تائید نظریه لیپست در کشورهای مورد مطالعه بود که بیان

طالعه د. بر اساس نتایج این مپذیرمی ریتأثمتغیرهای کالن اقتصاد و به ویژه رشد اقتصادی 

اند. همچنین اثر تجارت خارجی و رشد اقتصادی اثر مثبت و قوی بر دموکراسی داشته

های خارجی دموکراسی در مجاورت فضایی بر دموکراسی مثبت است. همچنین کمک

 قرار نداده است. ریتحت تأثکشورهای مورد مطالعه را 

  

                                                 
0 Loopez, et al. 
2 Yu 
9 Orourke and Taylor 

4 Berger 
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