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مقدمه
بیشتر مطالعات مقدماتی بینالمللی درباره اثرات اقتصااد و اجتماایی «حکمرانای
خوب» نشان میدهد که کیفیت مؤسسات مورد مطالعه بسایار مها اسات و بارا
مثال استراتژ حاکمیت خوب بانک جهانی بر اساس شواهد صحیح استوار اسات
دولتای مایتواناد

حکمرانی خوب با تمرکا بار کیفیات نناد ی افاراد در بخا

حکومت بهتر را ایجاد کند یالوه بر این ،با توجه باه اینکاه نهادهاا و افاراد (در
یمومی) همکار میکنند؛ بهینوان مثال در تنظای دساتور کاار یماومی یاا

بخ

فرایند تصمی یر در سیاست ،می توان ان طریق نظارت باه نتاایب بهتار دسات
یافت پیشرفت در حکمرانی خوب فقط با تغییرات ،آنمای

و یااد یر اف ایشای

به دست می آید حکمرانی خوب نه تنها مسئولیت حکومات مرکا

اسات ،بلکاه

به صراحت مسئولیت مشترک همه الیه ها حکومتی ان جملاه دولات هاا محلای
است ( )Zouridis & Steur, 2017با ذشت چندین قرن ،چال ها در حال ظهور
خارجی ،اصالحات مهمی را در سطح یمومی دولت ها تقویت کرده است نیان باه
سترش همکار میان یوامل مختلف سیاسات اذار وجاود دارد و پایادار و
نگرانی در مورد نیانها نسل ها آینده سترش یافته و حکمرانی خوب در بحث
توسعه اقتصاد و سیاسی به موضوع اصلی تبدیل شاده اسات (

Carcaba & et al,

)2017
حکمرانی خوب در مورد تعامل بین دولت ها و دیگر سانمان هاا اجتماایی،
ارتباط با شهروندان ،تصمی یر و پاسخگویی است دولاتهاا نقا

کلیاد در

این شبکه دارند؛ نیرا حکمرانی خوب باه مادیریت اماور یماومی در یاک روش
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شفاف ،پاسخگو ،مشارکتی و یادالنه کمک میکند ()Santiso, 2001
اماارونه نقا

دولااتهااا در دسااتیابی بااه توسااعه مطلااوب و تحقااق اهااداف

استراتژیک آن ،بسیار حیاتی اسات مطالعاات تجربای در ماورد فرایناد توساعه و
یملکرد دولت ها در دستیابی به سطوح باالتر آن میتواند مبنا قضااوت یملکارد
دولت ها باشد درباره نق

و اندانه دولت در اقتصاد دو دید اه وجاود دارد یاک

نظر این است که اندانه دولت ب رگتر ان یک حد بهینه ،اثر منفی بر اقتصااد دارد و
در نقطه مقابل این دید اه ،برخی ها ایتقاد دارند که نق

دولت در مراحل مختلف

توسعه ،حیاتی است و بر اساس این نظریه ،مصرف دولت اثر ف ایندها بر تقاضا
کل دارد و دولت ب رگتر همانند موتور توسعه قو برا اقتصاد است
امرونه همه پذیرفتهاند که در هر جامعه سانمانیافتها باید حکمرانای خاوب
و دولت وجود داشته باشد و با توجاه باه اینکاه بسایار ان تحاوالت کشاورها
جهان سوم تحت تأثیر حکومت و دولت آنهاا قارار دارد ،امارونه در ا لان ایان
کشورها ان جمله در کشور ما تالشها نیاد در جهت تعیین اندانه بهینه دولات
صورت می یرد در این مطالعات تأثیر اندانه دولت و حکمرانی خوب باهصاورت
مج ا بر جنبهها مختلف اقتصاد کشور ان جمله رشد اقتصاد  ،اشاتغال و کاارایی
بررسی شده است؛ اما تاکنون به تأثیر اندانه دولت و حکمرانی خاوب باهصاورت
ه نمان بر توسعه انسانی ،بهینوان یکی ان برجستهترین ابعاد توساعه کمتار توجاه
شده است ان این رو در این تحقیق هدف ما بررسی تجربی ایان رابطاه اسات در
این مقاله پس ان مقدمه و مبانی نظار باه پیشاینه داخلای و خاارجی ،سا س باه
روششناسی و نتایب آن و سرانجام به نتیجه یر پرداخته میشود
 .1مبانی نظری
حفظ سالمتی افراد جامعه یکی ان واقعیت ها مه اقتصاد اسات در ذشاته ان
 GDPسرانه به ینوان معیار برا اندانه یر اساتفاده مای شاد؛ اماا حقیقتاا
سرانه نمیتواند کیفیت نند ی را بهخوبی نشان دهد

(2011

GDP

 )Pradhan,ایان معیاار

تنها برخی ان مالحظات را در نظر می یرد ایراد اساسی این دید اه بیتاوجهی باه
مفهوم یدالت در داشتن فرصت ها واقعی فرد است .توجه صِرف بر درآماد در
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سطوح فرد و انبوه ،یوامل مختلفی را که منجر به ایجاد تفااوت در فرصاتهاا
واقعی افراد می شود ،نادیده می یرد و فرض می کند که درآمد بایث افا ای

رفااه

می شود در واقع توسعه انسانی مبتنی بر این ایده اساسی است که پیشرفت جواماع
انسانی را نمی توان تنها با درآمد سرانه اندانه یر کارد ،بلکاه النماه دساتیابی باه
نند ی بهتر یالوه بر داشتن درآمد باالتر ،پرورش و بسط استعداد و ظرفیات هاا
انسانی است؛ بنابراین برا توصیف آن باه یاک شااخ

چندبعاد اجتماایی -

اقتصاد نیان است که تماامی مالحظاات را شاامل شاود ( )Clarke et al, 2006در
این شاخ

به جا تمرک بر اندانه یر رفاه انسانی ،رویکارد تمرکا بار ساطح

آمونش ،طول یمر و درآمد به منظور دستیابی به یک نند ی طوالنی ،سال و فعاال
مدنظر است ()Komlos & Snowdon, 2005
 .1-1شاخص توسعه انسانی

«شاخ

توسعه انسانی» 1معیاار خالصاه بارا ارنیاابی پیشارفت در ساه بعاد

اساسی توسعه انسانی است« :نناد ی طاوالنی و ساال »« ،دسترسای باه دانا » و
«سطح مناسن نند ی» یک نند ی طوالنی و سال با امیاد باه نناد ی در هنگاام
تولد اندانه یر می شود ساطح دانا

باا میاانگین ساال هاا آماونش در میاان

ب رگساالن اندانه یر میشود که میانگین تعداد ساالهاا تحصایالت در طاول
نند ی افراد  25ساال و بااالتر اسات و دسترسای باه یااد یر و دانا

توساط

سالها انتظار برا تحصیالت برا کودکاان در سان مدرساه تعریاف مایشاود
()Human Development Report, 2016
 .2-1ارتباط حکمرانی خوب و دولت با توسعه انسانی

کارایی بخ

یمومی در رشد و توسعه اقتصاد و همچنین رفاه اجتمایی هماواره

مورد توجه اقتصاددانان بوده است اساسا یکی ان محورهاا مها ایان مطالعاات،
تعیین اندانه مطلوب و بهینه دولت است با توجه به معیارها و شاخ
در توسعه انسانی ،میتوان فت که دولت در شاخ

ها مدنظر

هاا اقتصااد  ،آمونشای و
1. HDI
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بهداشااتی نقا
شاخ

بسا ایی ایفااا ماایکنااد و بااهطااور ویااژه اثر ااذار مسااتقیمی در

ها آمونشی و بهداشتی دارد بسایار ان اقتصااددانان ،اهمیات دولات و

سیاست ها آن را امر انکارناپذیر مایدانناد؛ چاون فعالیاتهاا آن در توساعه
انسانی یک کشور و تأمین امنیت و در راساتا ایجااد نیرسااختهاا اقتصااد ،
اجتمایی ،بهداشتی ،آمونشی و بسیار مه است هرچند که این نق
حضور پررنگ دولت در اقتصاد و به یبارتی اف ای
به کاه

رقابت در بخ

میتواند باا

اندانه دولت در اقتصاد منجار

خصوصی و به حاشیه راندن این بخ

مه اقتصااد و

همچنین ناکارایی در ساختار اقتصاد کشورها شود
بنابراین با توجه به توسعه انسانی و مفهوم آن که چندبعاد اسات ،انادانه و
جایگاه دولت در اقتصاد یکی ان یوامل کلید در توسعه انسانی کشاورها اسات و
النمه اف ای

و بهبود توسعه انساانی در کشاورها مشاارکت و حضاور ساه نهااد

دولت ،جامعه مدنی و بخ

خصوصی است دولت با ایجاد یک محیط سیاسای و

حقوقی مناسن و ایجاد امنیت و همچنین انجام سرمایه ذار در خدمات یمومی،
جامعه مدنی با تعامل سیاسی و اجتماایی اروههاا و نهادهاا مختلاف و بخا
خصوصی با ایجاد اشتغال و درآمد نق

مهمی در پویاایی شااخ

هاا مختلاف

توسعه به خصوص توسعه انسانی دارد حکمرانی خوب که حاصل تعامل سه نهااد
مذکور است و فراتر ان دولت تعریف میشاود ،نقا

بسا ایی در توساعه انساانی

کشورها ایفا میکند (رفیعی دارانی و شاهنوشی)1393 ،
النمه توسعه انسانی یک حکومت مردمی اسات کاه ان طریاق سیاسات هاا
جایگ ینی قدرت ایتراض مردم را در امور داخلی کشور سترش دهد و تضامینی
برا پاسخ به ایتراضات داشته باشد
نیان به حکمرانی خوب برا تبیین توسعه انسانی در دهاه آخار قارن بیسات
مورد توجه محققین قرار رفت اهمیت مسئله برمی ردد به اینکه دولات باه طاور
مؤثر منابع را در بخ

یمومی تخصی

دهد و این امار مای تواناد یاک بهباود

جمعی برا افراد جامعه تلقی شود .وجود کاال یماومی ،احتمااال انتخااب هاا
یمومی را در یک محیط مردمی بیشتر کرده و نمینه ها توسعهیافتگی را در قالان
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حکمرانی خوب نمایان میساند ()Karl,1998
 .1-2-1تعریف حکمرانی خوب

بر اساس تعریف حکمرانی خوب میتواند با ارائاه خادمات یماومی باه شایوها
کارآمد ،مشارکت بیشتر به روهها خاصی در جمعیات مانناد فقارا و اقلیاتهاا،
تقرین نده شود و تضمین اینکه شهروندان فرصت کنترل و توانن در دولت ،ایجاد
و اجرا ضوابط برا حمایات ان شاهروندان و اماوال آنهاا و وجاود نظاامهاا
مستقل قضائی را دارند ()Grindle,2004
حکمرانی خوب تعاریف ستردها دارد و یافتن تعریفی منحصربهفرد در این
رابطه دشوار است دو بعد «ظرفیت دولت» و «خودمختار » بارا واجاد شارایط
بودن حکمرانی خوب یا بد وجود دارد که هر دو مکمال یکادیگر هساتند؛ یعنای
نمانی که دولت توانایی بیشتر دارد ،برا مثال ان طریق جمعآور مالیاات ،بایاد
استقالل بیشتر وجود داشته باشد ،نیرا کارمندان قادر به انجام امور خاوب بادون
آمونش با ج ئیات نیاد هستند با این حاال ،در حالاتهاا باا قابلیات کمتار،
تفکیکپذیر کمتر و مقررات بیشتر مطلوب است ()Fukuyama, 2013
ان آنجا که یکی ان اهداف دولتها ارائه کاالها یمومی به شهروندان اسات،
هیچ راه بهتر برا فکر کردن درباره حکمرانی خوب بهج ان طریق تولید وجود
ندارد که دقیقا همان چی

است که شهروندان خواستار آن هساتند؛ مانناد امنیات،

بهداشت ،آمونش ،آب ،اجرا قراردادها ،حفاظت ان محیطنیست و توانایی آنهاا
برا رأ دادن و پرداخت دستم د یادالنه ()Rotberg, 2014
بر اساس تعریف بانک جهانی ،1حکمرانی خوب ان شا

شااخ

کلای باه

دست میآید که یبارتاند ان -1 :حق اظهارنظر و پاسخگویی؛  -2ثباات سیاسای؛
 -3کارایی و اثربخشی دولت؛  -4کیفیت قوانین و مقاررات؛  -5حاکمیات قاانون؛
 -6کنترل فساد ()World Bank Institute, 2018

1. World Bank
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 -حق اظهارنظر و پاسخگویی

دولت باید سیاستی اجرا کند که بر مردم تأثیر بگذارد ،مردم بتوانند دولت ان ساؤال
کنند و او را مورد بانخواست قرار دهند ()World Bank Institute, 2018
 -ثبات سیاسی و مقابله با خشونت

این شاخ

به می ان ثبات رژی حاک و رهبران آن ،درجه احتماال تاداوم حیاات

مؤثر دولت و تداوم سیاستها جار در صورت مرگومیار یاا تغییار رهباران و
دولتمردان فعلی میپرداند ()World Bank Institute, 2018
 -اثربخشی دولت

بیانگر کارآمد دولت در انجام وظایف محولاه اسات کاه شاامل مقاوالت ذهنای
همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات یمومی یا کیفیت نظاام ادار  ،صاالحیت و
شایساتگی کااار اران و اساتقالل خاادمات همگااانی ان فشاارها سیاساای اساات
()World Bank Institute, 2018
 -کیفیت مقررات

بر رو سیاستها ناسان ار با بانار تمرک دارد ()World Bank Institute, 2018
 -قانونمداری

می ان احترام یملی که دولتمردان و شهروندان کشور برا نهادهاایی قائال هساتند
که با هدف وضع و اجرا قانون و حال اخاتالف ایجااد شادهاناد (

World Bank

)Institute, 2018
 -کنترل فساد

کنترل فساد به معنی جلو یر ان استفاده ان قدرت و امکاناات یماومی در جهات
منافع شخصی است ()World Bank Institute, 2018
سانمان ملل معتقد است حکمرانی خوب تضامینکنناده کمیناه شادن فسااد،
احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسینپذیر در انجام تصمی یر اسات و در قباال
نیانها کنونی و آینده جامعه مسئول است بر این اسااس 9 ،شااخ

را معرفای
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میکند که یبارتاند ان (:)Carcaba & et al, 2017
 .1مشارکت

مشارکت شاهروند بانتاابی ان قادرت شاهروند اسات مشاارکت ساترده در
دسترسی به تصمی یر  ،شامل مشارکت مردم در فراینادها اقتصااد  ،سیاسای،
فرهنگی و اجتمایی است که بر آنها تأثیر می ذارد ()Arnstein, 1969
راه مقابله با مشارکت ،بهتدریب ان یک تعهد شهروند باه یاک حاق ابتادایی
شهروند تبدیل شده است که نه تنها شهروندان ،بلکه جامعه مادنی ،ساانمان هاا
دولتی و مؤسسات را ه شامل میشود

)(Hickey & Mohan, 2005

همه مردان و ننان باید به طور مستقی یا ان طریق نهادها مشروع میانجی کاه
منافع آنها را نمایند ی میکنند ،در تصمی یر ساهی باشاند (

Carcaba & et al,

.)2017
 .2حاکمیت قانون

چارچوب قانونی باید منصفانه و بیطرفانه اجرا شود ()Carcaba & et al, 2017
 .3شفافیت

جریان مناسن را برا اطالیات اقتصااد  ،اجتماایی و سیاسای باه موقاع و قابال
اطمینان ارائه میدهد که باید برا همه ذ نفعان قابل دسترسی باشد (

Vishwanath

)& Kaufmann,1999
در بخ

یمومی ،شفافیت باه معنای باان باودن سیسات حکاومتی ان طریاق

فرایندها روشن و روش ها و دسترسی آسان به اطالیات یمومی برا شهروندان
است ()Kim & et al, 2005
این در جریان آناد اطالیات سااخته شاده اسات پروساه هاا ،مؤسساات و
اطالیات باید به طاور مساتقی بارا کااربران ذ صاالح قابال دسترسای باشاد و
اطالیات کافی برا درک و نظارت مؤثر ارائه شود ()Carcaba & et al, 2017
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 .4مسئولیتپذیری

حکمرانی خوب ،وجود یک دولت پاسخگو را نشان می دهد تصمی

یرناد ان در

دولت به مردم پاسخگو هستند و متقاضیان مختلف ممکن است دولت و نمایند ان
آن را برا مسائل مختلف (حفظ منابع ،بهره ور یا ریایت قوانین) پاسخگو بدانند
()United Nations Development Program1, 1997
جا تعجن نیست ،مسئولیت پذیر در اداره یمومی نی دید اهها مختلفای
دارد مفهوم محدود آن را می توان بهینوان «تعهد به توضیح و توجیه رفتار» تعریف
کرد ()Bovens,2007
تصمی

یرند ان در دولت ،بخ

خصوصی و سانمان ها جامعه مدنی بایاد

به ذ نفعان نهاد پاسخ دهند
 .5جهتگیری مقبول عامه

حکمرانی خوب باید بتواند منافع متضاد را میانجیگر کند تا بتواند به یاک توافاق
وسیع در مورد آنچه در بهترین منافع روه است ،دست یابد
 .6عدالت

همه مردان و ننان باید فرصت هایی برابر برا بهبود یا حفظ کیفیت نناد ی خاود
داشته باشند
 .7پاسخگویی

نهادها و فرایندها باید در خدمت تمام ذ نفعان باشند
 .8اثربخشی و کارایی دولت

فرایندها و نهادها باید نتایجی تولید کنند که نیانها را بارآورده مای کنناد و بهتارین
منابع ممکن را استفاده کنند
 .9چشمانداز استراتژیک

رهبران و مردم باید دیاد اه وسایع و بلندمادت را در ماورد حکمرانای خاوب و
1. UNDP
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توسعه انساانی ،هماراه باا احساساات النم بارا چناین توساعه ا داشاته باشاند
()Carcaba & et al, 2017
شاخ

ها ارائاه شاده توساط باناک جهاانی و ساانمان ملال تاا حادود

ه پوشانی دارند و شاخ

هایی مانند حق اظهارنظر ،حاکمیت قانون و اثربخشی و

کارایی دولت در هر دو مورد وجود دارد
 .3-1ارتباط نرخ شهرنشینی و توسعه انسانی

شهرنشینی بهینوان «فرایند جمعیت شناختی تعریف میشود که بهموجن آن ساه
بیشتر ان جمعیت ملی در مناطق شهر نند ی می کنند» اکثریت ساکنین منااطق
شهر  ،معیشت خود را ان مشا ل یر کشاورن به دست می آورند شهرنشینی در
طول تاریخ ،یک نیرو کلید در توسعه اقتصااد و انساانی باوده اسات اناواع
کانال ها وجود دارد که شهرنشینی ان طریق آن می تواند بر رشد اقتصاد و توساعه
انسانی تأثیر بگذارد و اکثر مطالعات نشان میدهد که شهرنشینی باید تأثیر مثبتی بار
رشد اقتصاد و توسعه انسانی داشته باشد ()El Hedi Arouri & et al, 2014
بنابراین -1 ،شهرها با ارائه فرصتهاایی بارا تحصایل ،اشاتغال و خادمات
بهداشتی ،نقشی حیاتی در ساختار اقتصاد و اجتمایی کشاورها توساعهیافتاه و
در حااال توسااعه دارنااد ساارمایه آمونشاای ،توانااایی یااک ملاات را باارا توسااعه
فنا ور ها جدید و اتخاذ تکنولوژ ها موجود تشکیل می دهاد  -2شهرنشاینی
بایث کاه

ه ینه ها تولید می شود و اجانه می دهد کاه اقتصااد باا ه یناه هاا

خارجی کاهنده روبه رو شود ،ه ینه ها معامالت را کاه

دهاد تاا تخصا

در

میان شرکتها با ه ینهها تولید پایین ،ایجاد شود  -3شهرنشینی یامال اصالی
کارآفرینی است جمعیت شهر دسترسی به بخ

مالی دارند و به راحتی ایده ها

خود را ترویب می دهناد و تاا حاد یاک باانار محلای (باانار شاهر باا تاراک
مصرفکننده باالتر ) دارند تا تجارت کنناد شارکتهاا شاهر ساود آورتار ان
شرکت ها روستایی هستند کاه

فقر می تواند باا تبادیل شادن افاراد تواناا باه

کارآفرینان و ایجاد کسن وکار شخصی خود همراه باشد این تغییر در رفتار بایاث
می شود مناطق شهر برا کارآفرینان و کاارآفرینی جاذاب تار شاوند  -4اثارات
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جانبی یا اثرات جانبی مثبات توساعه شاهر در منااطق روساتایی وجاود دارد ان
طریق مهاجرت ،انتقال پول و فعالیت ها تعاملی بین منااطق شاهر و روساتایی،
شهرنشینی میتواند تأثیر مثبتی بر سرمایه ذار و سرمایه انسانی داشته باشاد (

El

)Hedi Arouri & et al, 2014
 .4-1ارتباط آموزش و توسعه انسانی

هر کشور برا ایجاد توسعه انسانی به ریشاهکانساان فقار و رشاد اقتصااد
بلندمدت ان طریق بهبود سالمت و آمونش وپرورش نیانمند اسات مرک یات ایان
امر به وضوح در نتیجه کنفرانس ها جهانی سانمان ملل در دهاه ذشاته مانعکس
شده است برا تقویت پیشرفت در این نمینه ،سیاست ها آمونش وپرورش نق
اساسی دارند جامعه جهانی به این ترتین خود را در باالترین سطح متعهد می کناد
تا با کاه

فقر و کاه

مرگ ومیر کودکان و مباارنه باا ساترش بیماار ایادن،

ماالریا و سایر بیمار ها ،توسعه انسانی را ایجاد کند و نق

آماونشوپارورش در

این نمینه حیاتی و اساسی است کنفرانسها و نشستها سانمان ملال متحاد در
دهه  1990منجر به یک دید جامع ان توسعه شد که بر رو انسان متمرکا اسات
آن ها ریشه کن کردن فقر را به ینوان هدف اصلی جامعۀ بین المللی تأیید کرده اند که
آمونشوپرورش برا کاه

فقر و رسنگی در آن نق

حیاتی داد باا توجاه باه

رویکرد جامع در جهت توسعه که در دهه  1990شکل رفت ،توسعه منابع انسانی
به منظور مشارکت در توسعه ظرفیت ها انساانی ،کسان دانا  ،توانمندساان و
مشارکت ،به مشا ل سترده اجتمایی و اقتصاد و سیاست یماومی تبادیل شاده
است ان طریق تغییرات نهاد و اصالحات سیاسی ،توسعه منابع انسانی باه منظاور
ارتقا معیشت پایدار و فراه کردن فرصت برا همه افاراد صاورت مای یارد
()Khan, 2002
 .2پیشینه تحقیق
 .1-2پیشینه داخلی

«مؤذن جمشید و همکاران» ( ،)1390در پژوهشی با ینوان «تحلیال تاأثیر انادانه
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دولاات باار توسااعۀ انسااانی در کشااورها ( OICرهیافاات ر رساایون ونناای
جغرافیایی »)GWR،به تحلیل تاأثیر انادانه

دولات بار شااخ

توساعه انساانی

پرداختااهانااد نتااایب باارآورد ماادل نشااان داد کااه اسااتفاده ان روشهااا معمااول
اقتصادسنجی برا این نوع داده ها که مکانمند هستند فاقد ایتبار بوده و ال اما بایاد
ان روش ها اقتصادسنجی فضایی بهره رفت کاه روش وننای جغرافیاایی کاامال
منطبق بر داده ها مورد استفاده اسات نتاایب حاصال ان روش وننای جغرافیاایی
نشان داد که اندانه دولت تأثیر مثبت و معنادار بر توساعه انساانی در کشاورها
مورد مطالعه دارد
«شیرینبخ

و همکاران» ( ،)1391در پژوهشی با ینوان «بررسی تأثیر انادانه

دولت (سه مخارج مصرفی و سرمایه ذار دولت ان تولید ناخال

داخلای) بار

توسعه انسانی :با استفاده ان الگو دادهها تابلویی» با استفاده ان دادههاا سااالنه
مربوط به  52کشور برا بانه نمانی  1990-2006و استفاده ان روش پانل دیتاا باه
تأثیر اندانه دولت بر توسعه انسانی پرداخته و نشان دادهاند که هار دو متغیار ساه
مخارج مصرفی و سرمایه ذار دولت ان تولید ناخاال
معنادار بر شاخ

داخلای اثارات مثبات و

توسعه انسانی دارند

«رفیعیدارانی و شاهنوشی» ( ،)1393در پژوهشی با ینوان «تأثیر اندانه دولات
و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بهکار یر ر رسیون مونون جغرافیایی» باه
بررسی اثر اندانه دولت و حکمرانی خوب بر توساعه انساانی کشاورها مختلاف
برا سالها  2005 ،2000و  2010با اساتفاده ان ر رسایون ماونون جغرافیاایی
پرداخته و نتیجه رفتهاند که اندانه دولات و حکمرانای خاوب اثارات مثبتای بار
توسعه انسانی دارند
«مکیان و بیباک» ( ،)1394در پژوهشی با ینوان «تأثیر حکمرانای بار توساعه
انسانی :یک تحلیل بین کشور » به بررسی اثر حکمرانی خوب بر شاخ

توسعه

انسانی در دو روه کشورها منتخن اسالمی و  OECDبرا باانه نماانی -2012
 2005بااا اسااتفاده ان روش  FGLSپرداختااهانااد نتااایب نشااان داده اساات کااه در
کشورها

OECD

رابطه مثبت و معنادار بین شاخ

حکمرانی خاوب و آناد
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اقتصاد با توسعه انسانی وجود دارد؛ اما در کشورها اسالمی این رابطاه ان نظار
آمار معنادار نیست
«منصور و افقه» ( ،)1396در پژوهشای باا یناوان «بررسای اثرهاا متقابال
آناد و حکمرانی بر توسعۀ انسانی (رویکارد دادههاا تاابلویی در دور -2015
 »)1995بااا اسااتفاده ان شاااخ
حکمرانی و شاخ

هااا آناد اقتصاااد  ،آناد سیاساای ،کیفیاات

توسعۀ انسانی در  172کشور جهان و برا سال هاا -2015

 1995به بررسی اثرها متقابل بین انواع آناد و توسعۀ انساانی کاه ماورد تأکیاد
«آمارتیاسن» است ،با استفاده ان رهیافت داده ها تاابلویی و یلیات «دومیترساکو-
هورلین» پرداختهاند بر اساس نتایب بهدستآمده مشخ

شده که آناد و توساعه

ارتباط بسیار ن دیکی دارند و شاید بدون بهباود شااخ

هاا آناد  ،رسایدن باه

توسعه امر

مراه کننده باشد بر اساس این نتایب ،آناد اقتصاد  ،آناد سیاسی،

کیفیت حکمرانی و توسعۀ انسانی بر همدیگر به صورت متقابال اثر اذار هساتند و
ارتباط مستقی دارند نتایب یلیت نشان داد که توسعۀ انسانی و کیفیات حکمرانای
دو رکن مه در بهباود شااخ

هاا آناد هساتند؛ ولای آناد هاا سیاسای و

بهخصوص آناد اقتصاد یلت توسعۀ انسانی و کیفیت حکمرانی نشده

است.

«کاظمی و همکاران» ( ،)1396در پژوهشی با ینوان «بررسی رابطه یلّای باین
توسعه انسانی و حکمرانی خوب؛ کاربرد ان روش پانل یلیت» به بررسای رابطاه
یلّی میان توسعه انسانی و حکمرانی خوب برا کشورها در حال توسعه آسیایی
با استفاده ان روش پانل یلیت برا باانه نماانی  1996-2013پرداختاهاناد نتاایب
تحقیق نشان داده است که در بلندمدت باین حکمرانای خاوب و توساعه انساانی
رابطه یلی دوطرفه وجود دارد؛ ولی در کوتاه مدت یک رابطه یک طرفه و ان ساو
توسعه انسانی به حکمرانی خوب وجود دارد
 .2-2پیشینه خارجی

«یاواس» ،) 1998( 1در پژوهشای باه بررسای ارتبااط میاان انادانه دولات و رشاد
اقتصاد پرداخت نتایب نشان داد که ا ر اقتصاد ،کمتر توساعهیافتاه باشاد ،انادانه
1. Yavas
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دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصاد دارد؛ ولی ا ر اقتصاد ،توسعهیافتاه باشاد ،انادانه
دولت بر رشد اقتصاد اثر منفی دارد
« ومانی و همکاران» ،)2005( 1در پژوهشی با استفاده ان دادهها  104کشور
برا بانه نمانی  1971-2000به بررسی تأثیر کمکها و مخارج دولتای بار ساطح
رفاه جامعه پرداخته و در مطالعه خود ان نرخ مرگ ومیر نونادان و شاخ

توساعه

انسانی برا اندانه یر رفاه استفاده کردهاند نتایب نشان داده است که رابطه مثبتی
میان کمکها و مخارج دولتی با سطح رفاه وجود دارد
«رودرا و سانیال» ،)2011( 2در پژوهشی باه بررسای ارتبااط میاان حکمرانای
خوب و توسعه انسانی در هندوستان با استفاده ان دادههاا تاابلویی پرداختاهاناد
نتایب نشان میدهد که حکمرانی خوب و توسعه انساانی دورههاا پیشاین بایاث
ایجاد توسعه انسانی فعلی میشود
«پرادهان و همکاران» ،)2011( 3در پژوهشی باا یناوان « حاکمیات خاوب و
توسعه انسانی :شواهد ان کشورها هند» به بررسی ارتباط میان حکمرانی خوب و
شاخ

توسعۀ انسانی هند پرداختند نتایب تحقیق نشان داد کاه حکمرانای خاوب

یک پتانسیل مه در اف ای

شاخ

توسعۀ انسانی کشور هند است

«ذوالفقار و همکاران» ،)2012( 4در پژوهشی با ینوان « حاکمیت اقتصااد و
توسعه انسانی :شواهد ان پاکستان» ،ارتبااط میاان حکمرانای خاوب و شااخ
توسعۀ انسانی را در پاکستان برا بان نمانی  1976-2009بررسی کردهاناد نتاایب
تحقیق نشان داده که ارتباط مثبت و معنادار میاان حکمرانای خاوب و شااخ
توسعۀ انسانی وجود دارد
«تورن و همکاران» ،)2016( 5در پژوهشای باا یناوان « فنااور اطالیاات و
ارتباطات ملی ،آناد اقتصاد و توسعه انسانی :یک تج یه و تحلیل پانل دیتا پویا
1. Gomanee and et al
2. Rudra Pradhan and Sanyal
3. Pradhan and et al
4. Zulfigar and et al
5. Turen and et al
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کشور» با استفاده ان روش پانل دیتا باه بررسای تاأثیر فنااور اطالیاات و آناد
اقتصاد بر شاخ

توساعۀ انساانی  118کشاور بارا باان نماانی 2000-2011

پرداخته اند نتایب تحقیق نشان داده است که آناد اقتصااد و فنااور اطالیاات
اثر مثبت بر شاخ

توسعۀ انسانی دارند

«کارکابا و همکاران» ( ،)2017در پژوهشی با ینوان « ارتباط حکمرانی خاوب
با کیفیت نند ی چگونه است؟» به بررسی ارتباط میان حکمرانی خاوب و کیفیات
نند ی در سطح شهر اس انیا برا سال  2011پرداخته و ان سه شاخ

شفافیت،

مشارکت و پاسخگویی برا اندانه یر حکمرانی خوب استفاده کاردهاناد نتاایب
نشان می دهد که بین کیفیت نند ی باا مشاارکت و پاساخگویی رابطاه معناادار
وجود دارد؛ ولی بین کیفیت نند ی و شفافیت ارتباطی وجود ندارد
در مطالعه پی
دولت با شااخ

رو به بررسی ارتباط میان شاخ

حکمرانی خاوب و انادانه

توساعه انساانی در ایاران بارا باانه نماانی  1375الای 1395

بهصورت فصلی پرداخته می شود برا بررسی ارتباط یلیت میان متغیرها ان روش
یلیت تودا -یاماماتو ،برا به دست آوردن ضراین بلندمدت ان آنمون جوهانسن-
جوسیلیوس و برا به دست آوردن ارتباط کوتاهمدت ان  ECMاستفاده شد نتاایب
روش یلیت تودا -یاماماتو نشان مایدهاد کاه یاک رابطاه یلیات دوطرفاه میاان
متغیرها مستقل تحقیق با شاخ

توسعه انساانی وجاود دارد و همچناین نتاایب

روش جوهانسن -جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرها حکمرانی خاوب ،انادانه
دولت ،نرخ باسواد و نرخ شهرنشینی بر توسعه انسانی مثبت است باا توجاه باه
اینکه در ایران مطالعه و بررسی در نمینۀ ارتباط حکمرانی خوب و اندانه دولت باا
شاخ

توسعۀ انسانی بهطور ه نمان صورت نگرفته است و در انادک مطالعااتی

که موجود است ،این مقوله را بهصورت مج ا بررسی کردهاند و در اکثار مطالعااتی
که در نمینۀ شاخ

توسعۀ انسانی انجام شده اسات ،باه جنباۀ حکمرانای خاوب

توجه بیشتر شده است؛ بنابراین در این مطالعه تالش شده که ارتبااط حکمرانای
خوب و اندانه دولت با شاخ
بررسی قرار یرد

توسعۀ انساانی ایاران در قالان یاک مادل ماورد
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 .3روششناسی تحقیق
 .1-3روش علیت تودا -یاماماتو

تودا و یاماماتو در سال ( ،)1995روش سادها بهصورت تخمین یاک مادل

VAR

تعدیل یافته برا بررسی رابطه یلیت رنجر پیشنهاد دادند و استدالل کردند کاه
این روش حتی در شرایط وجود یک رابطه همجمعی بین متغیرها نی معتبر اسات
در این روش ابتدا باید تعداد وقفهها بهینه ( )Kمدل  VARرا تعیین کارد ،سا س
درجااه همگرایاای ماااک یم ( )dmaxو یااک ماادل  VARرا بااا تعااداد وقفااههااا
( )K+dmaxتشکیل داد البته فرایند انتخاب وقفاه ،نماانی معتبار خواهاد باود کاه
 K≥dmaxباشد در ایان تحقیاق  K =2و  dmax =1کاه ایان شارط برقارار اسات
()k≥dmax؛ بنابراین ا ر یلیت را دوطرفاه در نظار بگیاری  ،آنماون یلیات تاودا-
یاماماتو را برا متغیرها تحقیق میتوان بهصورت نیر مشخ

کرد:

 .1-1-3علیت میان حکمرانی خوب و توسعه انسانی
𝑘

𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑘

𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑡𝐻𝐷𝐼𝑡 = 𝐵1𝑖 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + 𝐵2𝑗 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑦1𝑖 ∑ 𝐼𝑁𝑆𝑡−𝑖 + 𝑦2𝑗 ∑ 𝐼𝑁𝑆𝑡−𝑗 + 𝑒1
𝑖=1

𝑗=𝑘+1
𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑗=𝑘+1
𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑘

𝑖=1
𝑘

𝑡𝐼𝑁𝑆𝑡 = 𝜆1𝑖 ∑ 𝐼𝑁𝑆𝑡−𝑖 + 𝜆2𝑗 ∑ 𝐼𝑁𝑆𝑡−𝑗 + µ1𝑖 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + µ2𝑗 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑒2
𝑗=𝑘+1

 :HDIشاخ

𝑖=1

𝑖=1

𝑗=𝑘+1

توسعه انسانی

 :INSحکمرانی خوب
 .2-1-3علیت میان اندازه دولت و توسعه انسانی
𝑘

𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑘

𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑡𝐻𝐷𝐼𝑡 = 𝐵1𝑖 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + 𝐵2𝑗 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑦1𝑖 ∑ 𝐺𝑡−𝑖 + 𝑦2𝑗 ∑ 𝐺𝑡−𝑗 + 𝑒1
𝑗=𝑘+1

𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑖=1

𝑘

𝑗=𝑘+1

𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑖=1

𝑘

𝑡𝐺𝑡 = 𝜆1𝑖 ∑ 𝐺𝑡−𝑖 + 𝜆2𝑗 ∑ 𝐺𝑡−𝑗 + µ1𝑖 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + µ2𝑗 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑒2
𝑗=𝑘+1

 :HDIشاخ

توسعه انسانی

 :Gاندانه دولت

𝑖=1

𝑗=𝑘+1

𝑖=1
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 .3-1-3علیت میان نرخ باسوادی و توسعه انسانی
𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑘

𝑘

𝑡𝐻𝐷𝐼𝑡 = 𝐵1𝑖 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + 𝐵2𝑗 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑦1𝑖 ∑ 𝐸𝐷𝑈𝑡−𝑖 + 𝑦2𝑗 ∑ 𝐸𝐷𝑈𝑡−𝑗 + 𝑒1
𝑗=𝑘+1
𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑗=𝑘+1
𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑖=1
𝑘

𝑖=1
𝑘

𝑡𝐸𝐷𝑈𝑡 = 𝜆1𝑖 ∑ 𝐸𝐷𝑈𝑡−𝑖 + 𝜆2𝑗 ∑ 𝐸𝐷𝑈𝑡−𝑗 + µ1𝑖 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + µ2𝑗 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑒2
𝑗=𝑘+1

 :HDIشاخ

𝑗=𝑘+1

𝑖=1

𝑖=1

توسعه انسانی

 :EDUنرخ باسواد
 .4-1-3علیت میان نرخ شهرنشینی و توسعه انسانی
𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑘

𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑘

𝑡𝐻𝐷𝐼𝑡 = 𝐵1𝑖 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + 𝐵2𝑗 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑦1𝑖 ∑ 𝑈𝑅𝐵𝑡−𝑖 + 𝑦2𝑗 ∑ 𝑈𝑅𝐵𝑡−𝑗 + 𝑒1
𝑗=𝑘+1
𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑖=1
𝑘

𝑗=𝑘+1
𝑥𝑎𝑚𝑑

𝑖=1
𝑘

𝑡𝑈𝑅𝐵𝑡 = 𝜆1𝑖 ∑ 𝑈𝑅𝐵𝑡−𝑖 + 𝜆2𝑗 ∑ 𝑈𝑅𝐵𝑡−𝑗 + µ1𝑖 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑖 + µ2𝑗 ∑ 𝐻𝐷𝐼𝑡−𝑗 + 𝑒2
𝑗=𝑘+1

 :HDIشاخ

𝑖=1

𝑗=𝑘+1

𝑖=1

توسعه انسانی

 :URBنرخ شهرنشینی
باارا اناادانه یاار شاااخ

حکمراناای خااوب ان میااانگین شا

شاااخ

معرفیشده بانک جهانی برا حکمرانی خوب استفاده ردید و برا انادانه یار
اندانه دولت ان نسبت ه ینهها مصرفی دولت به تولید ناخال

داخلی بهره برده،

متغیرها نرخ باسواد و نرخ شهرنشینی بهینوان متغیرهاا کنترلای باهکاار یر
شد
بانه نمانی تحقیق ان سال  1375تا  1395بهصاورت فصالی اسات دادههاا
مربوطه ان بانک جهانی و بانک مرک

ردآور شدند

آماره آنمون مورد استفاده ،آماره والد است کاه تونیاع  X2مجاانبی باا درجاه
آناد برابر با تعداد محدودیتها صفر دارد م یت این روش این است که ماا را
ان ل وم اطالع داشتن ان ویژ یها همجمعی سیست بینیان میکند و تنها اطالع ان
رتبه مدل  VARو درجه همگرایی ماک یم متغیرها برا انجام این آنماون کفایات
میکند.
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 .2-3پایایی و آزمون ریشه واحد

در مدل سان اقتصاد و اقتصادسنجی ،باید پایایی متغیرها سار نماانی ماورد
بررساای قاارار یاارد یکاای ان انااواع مهاا دادههااا آمااار مااورد اسااتفاده در
تج یه وتحلیلها تجربی ،دادهها سر نماانی اسات؛ نیارا ایان ناوع دادههاا
آمار  ،ویژ ی ها خاصای بارا پژوهشاگران در اقتصادسانجی دارد .هار سار
نمانی را می توان محصول تولید یک فرایناد استوکاساتیک یاا تصاادفی دانسات و
مجمویه پیوسته ا ان داده ها یک تحقق واقعی ان فرایناد تصاادفی اصالی هساتند
وجه تمای و تفاوت بین فرایند استوکاستیک و تحقق واقعی آن بسیار شبیه به وجه
تمای بین جامعه و نمونه آن در داده ها مقطعی است .همان ونه کاه ان داده هاا
نمونه برا استنباط یک جامعه استفاده میشود ،در سر ها نماانی نیا ان تحقاق
واقعی برا استنباط در مورد فرایند استوکاستیک استفاده میشود بار ایان اسااس،
میانگین و واریانس متغیرهاا در طاول نماان ثابات و مساتقل ان نماان اسات؛ اماا
بررسی هایی که ان سال  1990به بعد انجام شده ،نشان داده است که فارض پایاایی
در مورد بسیار ان متغیرها سر ها نمانی اقتصاد کالن نادرست باوده ،ا لان
این متغیرها وابسته به نمان بوده و ناایستا هستند مطالعاات نشاان داده اناد کاه در
صورت یدم تحقق فرض پایایی ،استفاده ان آماره  Fو

t

مراهکننده است و احتمال

اینکه نتایب بهدستآمده تنها یک ر رسیون جعلی باشد و هیچ ونه رابطه اقتصااد
واقعی تعادلی نداشته باشد ،اف ای

می یابد؛ بنابراین النم اسات پایاایی و ناپایاایی

متغیرها بررسی شود با توجه به اینکاه در روش تاودا -یامامااتو باه اطالیااتی در
خصوص درجه پایایی متغیرها و وقفه بهینه نیانمندی  ،ان این رو ابتدا با اساتفاده ان
روش دیکی فولر تعمی یافته ،پایایی متغیرها آنمون شده است
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 .4نتایج روشها
 .1-4نتایج آزمون دیکی فولر تعمیمیافته
جدول  .١نتایج آزمون دیکی فولر تعمیمیافته

متغیر
HDI
INS
G
EDU
URB
DHDI
DINS
DG
DEDU
DURB

فرضیه صفر
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی

احتمال بهدستآمده
.99
.23
.98
.68
.92
.01
.00
.00
.00
.00

نتیجهگیری
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود نامانایی
وجود مانایی
وجود مانایی
وجود مانایی
وجود مانایی
وجود مانایی

منبع :نتایب پژوه

همانطور که مشاهده میشود تمام متغیرها ناپایا هستند و با یکباار تفاضال یار
پایا میشوند؛ بنابراین متغیرها الگو ،ه انباشته ان درجه یک ) I(1هستند
 .2-4تعیین وقفه بهینه مدل

نخستین مسئله در مدلها خود ر رسیون بردار  ،تعیین طول وقفه بهیناه اسات
در اینجا برا تعیین طول وقفاه ان معیارهاا « »SC« ،»AIFو « »HQاساتفاده شاده
است
جدول  .2تعیین تعداد وقفه بهینه
HQ

SC

AIC

Lag

-16.30316
-27.40818
-30.32913
-30.30758
*-31.00715

-16.21397
-26.87305
*
-29.34806
-28.88058
-29.13421

-16.36284
-27.76631
-30.98571
-31.26261
*-32.26062

0
1
2
3
4

منبع :نتایب پژوه

یالمت ستاره باال ایداد به معنا وقفه بهینه است ،همانطور که مشاخ

اسات

بر اساس معیارها «آکائیک» و «هنان کوئین» ،وقفه بهینه ،وقفه چهارم اسات و بار
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اساس معیار «شوارت بی ین» ،وقفه بهینه ،وقفه دوم اسات ان آنجاایی کاه هار چاه
تعداد وقفهها کمتر باشد ،درجه آناد کمتر را ان دسات خاواهی داد ،در نتیجاه
وقفۀ دوم بهینوان وقفه بهینه انتخاب شد
 .3-4نتایج آزمون علیت تودا -یاماماتو

برا انجام آنمون یلیت رنجر متعارف بررسی رابطه بلندمدت و همجمعی بین
متغیرها ضرور است ،درحالیکه در آنمون یلیت تودا -یامامااتو اطاالع در ماورد
ویژ یها همجمعی سیسات ضارور نیسات .باهمنظاور بررسای رابطاه یلیات
رنجر ان آنمون یلیت تودا -یاماماتو برا بررسای رابطاه یلّای باین متغیرهاا
تحقیق استفاده شده است
جدول  .٣نتایج آزمون والد برای متغیرهای حکمرانی خوب و توسعه انسانی

متغیر وابسته

متغیر تأثیرگذار

HDI

INS

INS

HDI

فرض H0
عدم وجود علیت
عدم وجود علیت

آماره والد ()X2
53
53

P-Value

.0000
.0000

نتیجهگیری
علیت وجود دارد.
علیت وجود دارد.

منبع :نتایب پژوه

همان طور که نتایب نشان می دهد فرض «صفر» مبنی بر یادم یلیات بارا هار دو
متغیر رد میشود و فرض «یک» مبنی بر وجود یلیت پذیرفته مایشاود ،در نتیجاه
یک یلیت دوطرفه وجود دارد؛ یعنای حکمرانای خاوب یلیات توساعه انساانی و
توسعه انسانی یلیت حکمرانی خوب است
جدول  .4نتایج آزمون والد برای متغیرهای اندازه دولت و توسعه انسانی

متغیر وابسته

متغیر تأثیرگذار

HDI

G

G

HDI

فرض H0
عدم وجود علیت
عدم وجود علیت

آماره والد ()X2
57
57

P-Value

.0000
.0000

نتیجهگیری
علیت وجود دارد.
علیت وجود دارد.

منبع :نتایب پژوه

همان طور که نتایب نشان می دهد فرض «صفر» مبنی بر یادم یلیات بارا هار دو
متغیر رد میشود و فرض «یک» مبنی بر وجود یلیت پذیرفته مایشاود ،در نتیجاه
یک یلیت دوطرفه وجود دارد؛ یعنی اندانه دولت یلیت توساعه انساانی و توساعه
انسانی یلیت اندانه دولت است
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جدول  .٥نتایج آزمون والد برای متغیرهای نرخ باسوادی و توسعه انسانی

متغیر وابسته

متغیر تأثیرگذار

HDI

EDU

EDU

HDI

فرض
عدم وجود علیت
عدم وجود علیت
H0

آماره والد ()X2
20
20

P-Value

.0000
.0000

نتیجهگیری
علیت وجود دارد.
علیت وجود دارد.

منبع :نتایب پژوه

همان طور که نتایب نشان می دهد فرض «صفر» مبنی بر یادم یلیات بارا هار دو
متغیر رد میشود و فرض «یک» مبنی بر وجود یلیت پذیرفته مایشاود ،در نتیجاه
یک یلیت دوطرفه وجود دارد؛ یعنی نرخ باسواد یلیت توسعه انساانی و توساعه
انسانی یلیت نرخ باسواد است
جدول  .6نتایج آزمون والد برای متغیرهای نرخ شهرنشینی و توسعه انسانی

متغیر وابسته

متغیر تأثیرگذار

HDI

URB

URB

HDI

فرض
عدم وجود علیت
عدم وجود علیت
H0

آماره والد ()X2
248
248

P-Value

.0000
.0000

نتیجهگیری
علیت وجود دارد.
علیت وجود دارد.

منبع :نتایب پژوه

همان طور که نتایب نشان می دهد فرض «صفر» مبنی بر یادم یلیات بارا هار دو
متغیر رد میشود و فرض «یک» مبنی بر وجود یلیت پذیرفته مایشاود ،در نتیجاه
یک یلیت دوطرفه وجود دارد؛ یعنی نرخ شهرنشینی یلیت توسعه انسانی و توسعه
انسانی یلیت نرخ شهرنشینی است
 .4-4نتایج روش جوهانسن -جوسیلیوس

با توجه به اینکه متغیرها مدل ه انباشته ان مرتبه «یک» هستند ،میتوان ان آنماون
همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس جهت تعیین بردارها همگرایی استفاده کرد بر
اساس انتخاب مقدار وقفه بهینه «دو» بهینوان وقفه بهینه مدل خود توضیح باردار
با استفاده ان آنمونها ماتریس اثر و حداکثر مقدار ویژه به تعیین تعداد بردارهاا
ه انباشتگی پرداخته شده است جدول شماره  7نتاایب مرباوط باه تعیاین تعاداد
بردارها همگرایی این دو آنمون را نشان میدهد
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راهبرد اقتصادی ♦ سال پنجم ♦ شماره هجدهم ♦ پاییز ١٣٩٥
جدول  .7نتایج تعیین تعداد بردارهای همانباشتگی
Quadratic

Linear

Linear

None

None

Data Trend

Intercept
Trend

Intercept
Trend

Intercept
No Trend

Intercept
No Trend

No Intercept
No Trend

Test Type

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

Trace
Max-Eig

منبع :نتایب پژوه

ان میان این پنب الگو ،معموال الگو نخسات و پانج مناسان نیساتند و ان آنهاا
استفاده نمی شود و در این تحقیق الگو سوم که یک الگو خطی اسات انتخااب
شد؛ در نتیجه تعداد بردارها ه انباشتگی «دو» است
ا ر بای

ان یاک باردار ها انباشاتگی داشاته باشای بادان معناسات کاه در

بلندمدت ،متغیرها به شیوهها متفاوتی با ها ارتبااط دارناد در چناین شارایطی،
شناسایی یک رابطه تعاادلی بلندمادت بادون ایماال قیاود اضاافی کاه ان تئاور
اقتصاد ناشی میشاود یارممکن اسات وقتای « »r>1باشاد کاه  rهماان تعاداد
بردارها ه انباشتگی است ،تعداد قیود النم برا شناسایی هار باردار برابار «»r-1
است در این تحقیق برا هر بردار ه انباشته یک قید ایمال شد البته بایاد شارط
« »k≥r-1برقرار باشد؛ که در این تحقیق  k=2و  r=2است و این شرط برقرار است
نتایب مربوط به ضراین بلندمدت مدل نیر در جدول  8آورده شده است:
HDI=c+αINS+βG+µEDU+£URB+e

 :HDIشاخ

توسعه انسانی

 :cیرض ان مبدأ
 :INSحکمرانی خوب
 :Gاندانه دولت
 :EDUنرخ باسواد
 :URBنرخ شهرنشینی
در این تحقیق ان متغیرها نرخ باسواد و نرخ شهرنشینی بهینوان متغیرها
کنترلی استفاده شده است
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جدول  .8نتایج مربوط به ضرایب بلندمدت با استفاده از روش جوهانسن -جوسیلیوس

متغیرها

HDI

INS

.41
.70
.35
4
-4
R2= .77
F= 19.9

G
EDU
URB
C

منبع :نتایب پژوه

بر اساس نتایب بهدستآمده ،ا ر حکمرانی خوب یک واحد اف ای
توسعه انسانی  41یک واحد اف ای
پیدا کند ،شاخ

واحد اف ای

پیدا میکند و بهتر میشود ا ر اندانه دولات یاک

توسعه انسانی  70یک واحد افا ای

بهتر میشود ا ر نرخ باسواد یک واحد اف ای
یک واحد اف ای
پیدا کند شاخ

پیدا کناد شااخ

پیدا کند شاخ

پیادا مایکناد و
توسعه انساانی 35

پیدا میکند و بهتر میشود ا ر نرخ شهرنشینی یاک واحاد افا ای
توسعه انسانی  4واحد اف ای

پیدا میکند و بهتر میشود

در مرحله بعد الگو تصحیح خطا بردار نسبت به متغیر که توسط نرمافا ار
بهینوان متغیر وابسته (شاخ

توسعه انسانی) انتخابشده آورده شده است

جدول  .٩نتایج مربوط به ضریب جمله تصحیح خطا

نام متغیر
ECM

ضریب
-.28

انحراف معیار
.036

t

-7.68

منبع :نتایب تحقیق

مالحظه میشود که ضرین جمله تصحیح خطا معنادار است و بین ایاداد صافر و
منفی یک قرار دارد و  - 28به دست آمده است این یدد بیانگر این مطلان اسات
که در هر دوره (هر فصل)  28ان یدم تعادل کوتاهمدت بارا رسایدن باه تعاادل
بلندمدت تعدیل میشود
 .5-4واکنش متغیرها به شوکها

توابع واکن

به تکانه ان جمله اب ارهاایی اسات کاه ان طریاق آنهاا مایتاوان باه

حرکات پویا متغیر پی برد در این تابع اثر برون یک انحراف معیار شوک در هار
یک ان متغیرها انتخابی سیست بر کل متغیرها سیست ارنیابی میشود
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 واکنش متغیرها به شوکها.١ نمودار
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of HDI to HDI

Response of HDI to I NS

Response of HDI to G

Response of HDI t o EDU

Response of HDI to URB
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همان ونه که این نمودارها نشان میدهند تأثیرات ناشی ان شوک وارده ان ساو تقریباا تماامی
این متغیرها بر رو ه طی دوره  15فصلی ان بین میرود و سیست به تعادل میرسد
نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله ،حکمرانی خوب و اندانه دولت با ه و در قالن یاک مادل بررسای و
توساعه انساانی در ایاران

به ارتباط میان حکمرانی خوب و اندانه دولت با شااخ

برا بانه نمانی  1375تا  1395بهصورت فصلی پرداخته شد در این پاژوه
اندانه یر شاخ

حکمرانی خوب ان میانگین شا

شااخ

بارا

معرفایشاده باناک

جهانی برا حکمرانی خوب استفاده ردیاد و بارا انادانه یار انادانه دولات ان
نسبت ه ینهها مصرفی دولت به تولید ناخال

داخلی بهره بارده ،متغیرهاا نارخ

باسواد و نرخ شهرنشینی بهینوان متغیرها کنترلی بهکار یر شاد بارا بررسای
ارتباط یلیت میان متغیرها ان روش یلیات تاودا-یامامااتو و بارا باه دسات آوردن
ضراین بلندمدت ان آنمون جوهانسان -جوسایلیوس و بارا دساتیابی باه ارتبااط
کوتاهمدت ان  ECMاستفاده شد نتایب روش یلیت تودا -یاماماتو نشان داد کاه یاک
رابطه یلیت دوطرفه میان متغیرها مستقل تحقیق با شاخ

توسعه انساانی وجاود

دارد نتایب روش جوهانسن -جوسیلیوس نی نشان داد که اثار متغیرهاا حکمرانای
خوب ،اندانه دولت ،نرخ باسواد و نرخ شهرنشینی بر توسعه انسانی مثبت است
در این مطالعه همچناین تأثیر اذار انادانه دولات و حکمرانای خاوب بار شااخ
توسعه انسانی بررسی شد و نتایب نشان داد که رابطه میان انادانه دولات و حکمرانای خاوب
با شاخ
در بخ

توسعه انسانی مثبت است به این ترتین نق

دولات و جایگااه آن باهخصاوص

آمونش و بهداشت اهمیت بس ایی دارد و با توجه به نتاایب باهدساتآماده ،نحاوه

حضور دولت در اقتصاد باید مورد باننگر قرار بگیرد؛ به یبارت دیگار ،تأثیر اذار انادانه
دولت بر شاخ

توسعه انسانی در ایران طی تحقیقاات مختلاف متفااوت باوده و در واقاع

محققان به نتایب متفاوت و اه متناقض دست یافتهاناد؛ بناابراین در شارایط فعلای ،نیاان باه
تغییر نگرش درباره اندانه دولت وجود دارد بار اسااس نتاایب باهدساتآماده در ماورد اثار
حکمرانی خوب بر شاخ

توسعه انسانی ،بهبود ش

جهانی معرفی شده ،اهمیت نیاد در اف ای

نیرشااخ

آن کاه ان طارف باناک

توسعه انسانی در ایران دارد
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