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  چکیده
میالدي به بعد  90هاي مبادله و نااطمینانی و ریسک، موجب شد از دهه تاثیر نهادها در کاهش هزینه

گذاري، تورم و توجه به نهادها در تاثیرگذاري بر دیگر متغیرها از جمله رشد و توسعه اقتصادي، سرمایه
نابرابري و غیره مورد توجه محققان قرار گیرد. در همین راستا بررسی عوامل موثر بر نهادها نیز از 
اهمیت خاصی برخوردار است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله متغیرهاي اثرگذار بر 

ط شاخص حکمرانی توان توسعه را نام برد. در این مطالعه تاثیر توسعه بر نهادها (که توسنهادها، می
با استفاده از روش  ،1996-2014طی دوره  D8شود) براي کشورهاي اسالمی عضو گروه نشان داده می

دار توسعه بر دهنده تاثیر مثبت و معنیخودرگرسیون برداري بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان
-ه ترتیب تاثیر مثبت و معنینهادها است. همچنین متغیرهاي سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی نیز ب

  دار بر نهادها دارند.دار و منفی و معنی

  .D8کشورهاي اسالمی گروه  ؛منابع طبیعی ؛سرمایه انسانی ؛نهادها ؛توسعهها: کلید واژه 
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 و بیان مسأله مقدمه - 1
هاي طراحی شده از طرف انسان براي شکل دادن به تعامالت انسانی است نهادها محدودیت

با توجه ). 1990، 1هاي نسبی است (نورثت آن ناشی از تغییر ترجیحات افراد و قیمتکه تغییرا
وري هاي مبادله، افزایش بهرهبه اثرگذاري نهادها در کاهش ریسک و نااطمینانی، کاهش هزینه

میالدي توجه به عوامل نهادي به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر متغیرهاي  90از دهه و غیره، 
سیاسی و اجتماعی مورد توجه ویژه محققان قرار گرفت. در همین راستا مطالعات  اقتصادي،

یرهاي کالن اقتصادي صورت گرفته است. براي غزیادي در رابطه با تاثیر عوامل نهادي بر مت
)، حمدي و 2013( 4)، صدیقی و احمد2013( 3)، لو و همکاران2012( 2مثال دیاز و تبالدي

اند. ) تاثیر نهادها بر رشد و توسعه اقتصادي را بررسی کرده2014( 6واوغلمعج) و 2013( 5سبیا
چانگ و ) تاثیر نهادها بر تورم و 2012( 9آسونگوو  )9200( 8)، مینیا و ویلیو2000( 7المرهوبی

تاثیر نهادها بر فقر و ) 2014( 12) و می و لیو2012( 11دینسر و گونالپ و )7200(10گرادستین
. با توجه به نقش بسیار مهم نهادها در تعیین متغیرهاي 13اندررسی کردهنابرابري درآمدي را ب

ترین عوامل موثر بر نهادها چه عواملی هستند؟. شود که مهماین سوال مطرح میجامعه، 
مانند سرمایه انسانی و اجتماعی، وفور منابع طبیعی و  بررسی عوامل موثر بر نهادهابنابراین 

ارهایی براي بهبود عملکرد آنها و اثرگذاري مطلوب نهادها بر دیگر به منظور ارائه راهک 14غیره
در این میان با توجه به مزایاي توسعه یافتگی . کندمی پیدامتغیرهاي جامعه اهمیت خاصی 

هاي مهم که مورد توجه یکی از حوزهشامل افزایش درآمد و کاهش فقر و نابرابري و غیره، 
                                                        

1 North 
2 Dias & Tebaldi 
3 Law et al 
4 Siddiqui & Ahmed 
5 Hamdi & Sbia 
6 Hisamoglu 
7 Al-Marhubi 
8 Minea & Villieu 
9 Asongu 
10 Chong & Gradstein 
11 Dincer & Gunalp 
12 Mi & Liu 

در رابطه با تاثیر نهادها بر دیگر متغیرهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی نیز مطالعات زیادي صورت گرفته است  13
 عه امکان بررسی و ذکر آنها نیست. که در این مطال

گردد، تعیین هاي آن جامعه برمیبا توجه به اینکه بخش زیادي از نهادهاي هر جامعه به آداب و رسوم و سنت 14
 هاي نهادهاي هر جامعه متفاوت از جامعه دیگر است.کننده
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ا و توسعه است. مطالعات زیادي در رابطه با تاثیر نهادها بر محققان قرار گرفته است بحث نهاده
توسعه صورت گرفته است و اغلب آنها بر علیت یکسویه از سمت نهادها به سمت توسعه داللت 

اما مطالعات بسیار اندکی در رابطه با تاثیر توسعه بر نهادها صورت گرفته است. در همین  دارند.
 1996-2014ثیر شاخص توسعه بر شاخص نهادها طی دوره راستا هدف این مطالعه بررسی تا

شود: توسعه تاثیر است. همچنین فرضیه زیر آزمون می 1D8براي کشورهاي اسالمی عضو گروه 
  نهادها دارد. بهبود مثبت بر 

  پییشینه پژوهش - 2
در اغلب تحقیقات صورت گرفته در رابطه با ارتباط نهادها و توسعه، تنها علیت از سمت 

هایی مانند افزایش دها به توسعه بررسی شده است و اثرگذاري نهادها بر توسعه از کانالنها
وري کل عوامل تولید، بهبود سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، کاهش عدم اطمینان و بهره

 ؛2005 ،3بنرجی و آیر ؛4200، 2رودریک و همکارانهاي مبادله بررسی شده است (هزینه
اما با توجه به اینکه . )2014 ؛2012 ،5اوغلو و همکارانعجم؛ 4201، 4تیکوستانتین و لیبرا

تواند از سمت توسعه به نهادها نیز ، جهت علیت می6کنندنهادها در فرایند توسعه تغییر می
تواند هم ). تاثیر توسعه بر نهادها می2011، 8چانگ ؛2000، 7برقرار باشد (چونگ و کالدرون

مستقیم (از طریق تاثیر توسعه بر دیگر متغیرهاي موثر بر نهادها مانند مستقیم باشد و هم غیر 

                                                        
نزي، ایران، مالزي، نیجریه، بنگالدش، مصر، اندودر حال توسعه  اسالمیر کشوهشت شامل  D8کشورهاي  گروه 1

با اهدافی از جمله تقویت و ارتقاء جایگاه کشورهاي اسالمی درحال  1996ژوئن  15که در  است پاکستان و ترکیه
هاي جدید در جهت گسترش روابط تجاري، افزایش توسعه در اقتصاد جهانی، متنوع ساختن و ایجاد فرصت

ن استانداردهاي زندگی بهتر و افزایش سطح توسعه اقتصادي و الملل، تامیمشارکت همه جانبه در سطح بین
 اجتماعی کشورهاي عضو تاسیس شد.

2 Rodrik et al 
3 Banerjee & Iyer 
4 Costantini & Liberati  
5 Acemoglu et al. 

نند توانند در زمان کوتاهی تغییر کنند اما نهادهاي غیررسمی مانهادهاي رسمی مانند قوانین و مقررات می 6
ها و رفتارهاي مذهبی براي تغییر به زمان نسبتا طوالنی احتیاج دارند. بنابراین هنجارهاي جامعه، سنت

  .(Jutting, 2003)سیاستگذاران باید از سازگاري اصالحات سیاسی و اقتصادي با هنجارهاي جامعه مطمئن باشند 
7 Chong & Calderon 
8 Chang 
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اثرات مستقیم توسعه بر  سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت منابع طبیعی و غیره).
  توان به شرح زیر بیان کرد: نهادها را می

(براي مثال تقاضاي بیشتر براي نهادهاي با کیفیت باالتر شود  منجر بهتواند توسعه می -
ها تر و پاسخگوتر). یکی از تعاریف توسعه به افزایش ظرفیتتقاضا براي نهادهاي سیاسی شفاف
که جامعه به سطح مناسبی از توسعه رسید به دلیل افزایش در تمام ابعاد اشاره دارد. هنگامی

 یابد.ش میي نهادهاي کاراتر افزایاآگاهی مردم نسبت به حقوق خود و وظایف نهادها، تقاضا بر
تر کند. نهادها را مقرون به صرفه عملکرد تواند بهبودافزایش ثروت ناشی از توسعه می -

بر هستند و ارائه کیفیت باالتر این نهادها هزینه نهادها اغلب براي تاسیس و اداره، هزینه
 بیشتري در بر دارد.

امعه شود. براي مثال تواند منجر به خلق نهادهاي جدیدتر و سازگار با شرایط جتوسعه می -
شد در حالیکه در داري حمایت میدر قرن هجدهم میالدي توسعه بانکداري در مقابل زمین

هاي نوزدهم و بیستم افزایش قدرت طبقه کارگر منجر به ایجاد نهادهاي حمایتی از قوانین قرن
 ).476 :2011داري شد (چانگ، کار در مقابل قوانین سرمایه

هاي جامعه خواهیم ها در تمام بخشکشورها، شاهد افزایش ظرفیت با بهبود سطح توسعه -
بود. همین افزایش ظرفیت منجر به فشار به نهادها براي افزایش کارایی براي هماهنگی بیشتر با 

 شود. سطح توسعه می
یکی از متغیرهایی که بر نهادها تاثیرگذار است، متغیر فراوانی منابع طبیعی است. در این 

دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول بر تاثیر منفی وفور منابع طبیعی بر نهادها داللت دارد.  رابطه دو
توان در سه سازوکار بیان کرد. سازوکار اول نحوه تاثیر منفی وفور منابع طبیعی بر نهادها را می

ا گردد. در این حالت بواسطه وفور منابع طبیعی و وجوه حاصل از فروش آنهجویی برمیبه رانت
ها نیاز کمتري به مالیات اشخاص پیدا کرده و این امر مانع از توسعه یک نظام سیاسی دولت

گردد به اینکه امکان دارد دولت از این منابع شود. سازوکار دوم برمیکارامد و پاسخگو می
خدادادي براي سرکوب حقوق شهروندان و مطالبه تغییر رژیم سیاسی استفاده کند. سازوکار 

این اثر توجه دارد از آنجا که مدیران صنایع بزرگ به واسطه حفظ منافع اقتصادي بنگاه سوم به 
هاي اقتصادي و گیريهاي قدرت، خواهان مشارکت در تصمیمخود و توانایی نفوذ در الیه
محور ممکن است نوسازي ساختار کل اقتصاد را به هاي منابعسیاسی کشور هستند، دولت
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تواند منابع طبیعی میفراوانی در دیدگاه دوم،  .)2010، 2ویسنت ؛2001، 1تأخیر بیندازند (راس
تاثیر مثبت بر نهادها داشته باشد. نهادها براي تاسیس و اداره به منابع مالی نیاز دارند که این 

منابع فراوانی تواند از وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی تامین گردد. همچنین منابع می
تواند منجر به بهبود نیز می و سرمایه اجتماعی یر مثبت بر سرمایه انسانیطبیعی از طریق تاث

توان و امکانات مناسبتري تر باشد، یافتهتوسعه ايجامعهکیفیت نهادها شود. بنابراین هر چه 
براي استفاده مطلوب از فراوانی منابع طبیعی و تبدیل ثروتهاي تجدیدناپذیر به تجدیدپذیر 

  ین امر نیازمند بهبود نهادها متناسب با درجه توسعه یافتگی است.گردد که احاصل می
توان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر توسعه یاد کرد (پوزگا و از سرمایه انسانی می

را ). برخی هم آن2014اوغلو و همکاران، عجم ؛2012، 5گالور ؛2010، 4سان ؛2009، 3کرنکوویچ
دانند و بر این باورند که توسعه بر انباشت سرمایه انسانی یکی از پیامدهاي مفید توسعه می

 توان اینگونه توضیح داد:اثرگذار است. این اثرگذاري را می
گذاري در کشورها در نتیجه بهبود سطح توسعه آنها، سرمایه يبا افزایش سطح درآمدها 

یاید افزایش میبراي بهبود توسعه بهداشت و آموزش به عنوان اجزاي اصلی سرمایه انسانی 
). این 2014سن،  ؛2013، 8مهرآرا و موسایی؛ 2000، 7حمودي و ساچس ؛1996، 6(مینسر

تواند با نفوذ در نهادهاي جامعه موجب افزایش کارایی و بهبود افزایش سرمایه انسانی می
در توان آنرا آگاهی بیشتر افراد عملکرد آنها نیز گردد. همچنین افزایش سرمایه انسانی که می

 ،پذیري و پاسخگویینظر گرفت، موجب باالرفتن سطح انتظارات افراد جامعه براي مسئولیت
و بهبود کیفیت  نهادها، کنترل فساد، افزایش اثربخشی دولت بیشتر عملکرد و بهبود شفافیت

  شود.قوانین و حاکمیت قانون می
گذار باشد، سرمایه اجتماعی تواند بر نهادها تاثیرهایی که توسعه از طریق آن میاز دیگر راه

هاي اجتماعی دانست توان مجموعه هنجارهاي موجود در سیستماست. سرمایه اجتماعی را می

                                                        
1 Ross 
2 Vicente 
3 Pozega & Crnkovic 
4 Son 
5 Galor 
6 Mincer 
7 Hamoudi & Sachs 
8 Mehrara & Musai 
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شود که موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي جامعه و پایین آمدن هزینه مبادالت می
د جامعه تواند از طریق اثرگذاري مثبت بر حس اطمینان افرا). این تاثیر می2001، 1(فوکویاما

نسبت به همدیگر، احساس مسئولیت نسبت به همدیگر، افزایش انباشت سرمایه انسانی و 
، 3ماراکو و پاسی ؛9200، 2اتفاق بیفتد (ساباتینی اقتصادي و رشد و توسعه ورياثرگذاري بر بهره

تواند بصورت غیرمستقیم و از طریق انباشت سرمایه . در نتیجه توسعه می)1020، 3پاسی
  بهبود عملکرد نهادها در جامعه شود. اجتماعی موجب

بنابراین با تاثیرگذاري توسعه بر نهادها، منابع انسانی و مالی کشورهاي درحال توسعه که 
هایی از ، ممکن است صرف سیاست4شودنهادهاي استاندارد جهانی صرف می بکاربردنبراي 

شود که مستقیما توسعه را هاي صنعتی هاي زیرساختی و یا یارانهگذاريجمله آموزش، سرمایه
  آورد.دهند و بطور غیر مستقیم توسعه نهادي را بوجود میتحت تاثیر قرار می

اغلب تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط نهادها و توسعه، تنها علیت از سمت نهادها به توسعه 
رت گرفته کنند و مطالعات بسیار اندکی در مورد اثرگذاري توسعه بر نهادها صورا بررسی می

در بررسی مطالعات شاهد آن هستیم که تنها  است که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.
برونکر ها یا پیامدهاي توسعه و عوامل نهادي در نظر گرفته شده است. براي مثال یکی از جنبه
کنند. نتیجه را گزارش میرشد اقتصادي بر ریسک سیاسی منفی ) تاثیر 2015( ٥و گرادستین

آموزش و درآمد بر حقوق مالکیت کشورهاي مثبت تاثیر حاکی از ) 2013( ٦بداسومطالعه 
باتاچاریا و و ) 2012( ٧آسیوتیسمطالعات . است لیبریا، کامرون، کنیا، سریالنکا، مالزي و کویت

دهند. این دو مطالعه داراي تاثیر افزایش درآمد بر فساد را مورد بررسی قرار می) 2010( ٨هودلر
افزایش درآمد یجه یکسانی نیستند بطوریکه نتیجه مطالعه اول حاکی از اینست که داراي نت

دهنده تاثیر منفی درآمد بر فساد است. و مطالعه دوم نشان دهدالزاما فساد را کاهش نمی
کشور ارتباط بین شاخص حکمرانی و  175هاي ) با استفاده از داده2002( ٩کافمن و کري

                                                        
1 Fukuyama 
2 Sabatini 
3 Marrocu & Paci 

المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین برخی از کشورهاي درحال توسعه با توجه به رهنمودهاي نهادهاي بین4
  .هادها دارندهاي اعالمی توسط این نبین المللی پول، سعی در اتخاذ سیاست

5 Brückner & Gradstein 
6 Bedasso  
7 Assiotis 
8 Bhattacharyya & Hodler 
9 Kaufman & Kraay 
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نتایج این مطالعه حاکی از آنست علی رغم اینکه حکمرانی باعث  کنند.توسعه را بررسی می
 شود اما توسعه اثر منفی بر شاخص نهادي حکمرانی دارد.بهبود سطح توسعه (سطح درآمد) می

هاي گوناگون نهادي، رابطه علیت بین ) با استفاده از شاخص2000چونگ و کالدرون (مطالعه 
یسندگان همچنین با تقسیم کل نمونه به کشورهاي توسعه کند. نونهادها و توسعه را بررسی می

تر رابطه بین نهادها و توسعه دارند. نتایج مطالعه یافته و درحال توسعه سعی در بررسی دقیق
  حاکی از آنست که بین نهادها و توسعه رابطه علیت دوسویه وجود دارد.

  روش تحقیق - 3
در رابطه با تاثیر توسعه و دیگر متغیرهاي با توجه به مبانی نظري ارائه شده در بخش دوم 

  باشد:هاي نهادها بصورت زیر میکنندهموثر بر نهادها، معادله مورد نظر در رابطه با تعیین

)1(
  

  توضیح معادله باال بصورت زیر است:
) که از مجموعه PRS): براي نشان دادن این متغیر از شاخص ریسک سیاسی (INSنهادها (

، بدلیل پوشش ) استICRG) (2015( 1ص راهنماي ریسک بین المللی کشورهاهاي شاخداده
شود. این استفاده می دادن ابعاد گسترده نهادي و همچنین ارائه داده براي کشورهاي مختلف

ثبات سیاسی و عدم  - 2شفافیت و پاسخگویی - 1هاي زیر تشکیل شده است: شاخص از مولفه
کنترل فساد.  - 6تأمین قضایی و  - 5گري مقررات ظیمکیفیت تن -4اثربخشی دولت -3خشونت 

شود. در ادامه براي بررسی ) بصورت میانگینی از شش مولفه حاصل میPRSشاخص کلی (
  شوند.بندي میتر، شش مولفه ریسک سیاسی در سه گروه بصورت زیر طبقهدقیق

ور الف) میانگین حسابی دو شاخص شفافیت و پاسخگویی و ثبات سیاسی بدون حض
 ).V&P(2خشونت

  ).E&R(1گري مقرراتب) میانگین حسابی دو شاخص اثربخشی دولت و کیفیت تنظیم
                                                        

1 International Country Risk Guide. 
2 Voice and Political 
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  ).R&C(2ج) میانگین حسابی دو شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد

) در رابطه با 2007( 3گزارش سازمان مللبه پیروي از ): این شاخص DEVتوسعه ( 
بخش و  10هاي زیرشاخص از میانگین دادهاده و با استفهاي توسعه پایدار شاخص و زیرشاخص

  . 4شودبیست و هفت متغیر به شرح زیر ساخته می

  اجزاء تشکیل دهنده شاخص توسعه :1 جدول
  بخش متغیر  منبع  به پیروي از مطالعات

 5فستوس و آدکوال
) و ساویوتی و 2015(

  )2016( 6همکاران

 7بارو ولی
)2010(  

سال و  25هاي تحصیل افراد متوسط سال
 بیشتر

  
 آموزش

بانک جهانی 
)2015(  

مخارج عمومی براي آموزش بصورت درصدي 
 GDPاز 

بانک جهانی 
)2015(  

 100استفاده کنندگان از اینترنت به ازاي هر 
 نفر

) و موترجا 2014( 8پاپسکو
  )2014( 9و همکاران

بانک جهانی 
)2015(  

گذاري خارجی خالص جریان ورودي سرمایه
   GDPي از بصورت درصد

هاي مشارکت
جهانی در امور 

 اقتصادي

بانک جهانی 
  هاي دریافتی براي توسعهخالص کمک  )2015(

بانک جهانی 
 GDPتجارت بصورت درصدي از   )2015(

 2004(  10بلوم و همکاران
  )2005و 

بانک جهانی 
)2015(  

مخارج صرف شده براي بهداشت بصورت 
 GDPدرصدي از 

  
بهداشت و 

انک جهانی ب  سالمت  23تا  12واکسیناسیون (درصدي از کودکان 

                                                                                                                                  
1 Effectiveness and Regulatory 
2 Rule and Corruption 
3 United Nations 

مورد نیاز  هايها و متغیرهاي مورد استفاده بر اساس محدودیت دسترسی به دادهشالزم به ذکر است انتخاب بخ ٤
 صورت گرفته است.

5 Festus & Adekola 
6 Saviotti et al 
7 Barro and Lee 
8 Popescu 
9 Mutreja et al. 
10 Bloom et alk 
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  ماه)  )2015(
بانک جهانی 

 امید به زندگی در بدو تولد  )2015(

بانک جهانی 
)2015(  

سال به ازاي هر  5نرخ مرگ و میر افراد زیر 
 تولد 1000

) و چاپارو و 2009( 1آکال
  )2015( 2کولکارنی

بانک جهانی 
)2015(  

ل اشتغال به کل نسبت جمعیت در حا
 جمعیت

  
  

 توسعه اقتصادي

بانک جهانی 
)2015(  

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 
2005 

بانک جهانی 
)2015(  

تشکیل سرمایه ناخالص ثابت بصورت درصدي 
 GDPاز 

بانک جهانی 
)2015(  

صادرات با فناوري باال بصورت درصدي از 
 ايصادرات کارخانه

بانک جهانی 
 المللیمخارج ناشی از گردشگري بین  )2015(

اوغلو و همکاران عجم
-، کاستیلیس)2007(

  )2017( 3کوینتانا و رویوال

بانک جهانی 
)2015(  

دسترسی آسان به فاضالب بصورت درصدي از 
 جمعیت با دسترسی

  
  

 فقر و نابرابري

بانک جهانی 
)2015(  

بهبود منابع آبی بصورت درصدي از جمعیت 
 با دسترسی

بانک جهانی 
 درصد فقیر جامعه 20سهم درآمدي   )2015(

بانک جهانی 
 درصد ثروتمند جامعه 20سهم درآمدي   )2015(

بانک جهانی 
)2015(  

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

 4فرهانی و بن رجب
)2012(  

بانک جهانی 
)2015(  

هر دالر از انتشار دي اکسید کربن به ازاي 
GDP  هوا 

) و 1994( 1سلدن و سانگ بانک جهانی  هاي خاکی حفاظت شده بصورت محدوده  تنوع زیستی

                                                        
1 Akal 
2 Chaparro & Kulkarni 
3 Castells-Quintana & Royuela 
4 Farhani & Ben Rejeb 
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کونستانتینی و 
  )2006(2مونی

  هاي حاکیدرصدي از محدوده  )2015(

بانک جهانی   )2010( 3آالق
)2015(  

هاي آبی حفاظت شده بصورت محدوده
  هاي آبیدرصدي از کل محدوده

 - ادری - اقیانوس
 ساحل

  )2003( 4و کاکس باربیر

بانک جهانی 
)2015(  

هاي قابل کشت بصورت هکتار به ازاي زمین
  هر نفر

بانک جهانی  زمین
)2015(  

هاي جنگلی بصورت درصدي از محدوده
  هاي خاکیمحدوده

) و کوستانتینی 2010آیر (
  )4201( 5و لیبراتی

بانک جهانی 
)2015(  

 65بیشتر از و  15جمعیت وابسته (کمتر از 
بانک جهانی  جمعیت  سال)بصورت درصدي از جمعیت فعال

  نرخ ساالنه رشد جمعیت  )2015(

  

هاي مربوط به شاخص توسعه ): براي نشان دادن این متغیر از دادهHCسرمایه انسانی (
  ) استفاده شده است.2014انسانی ارائه توسط سازمان ملل (

ان دادن این متغیر از مجموع مبالغ حاصل از فروش ): براي نشRESمنابع طبیعی (فراوانی 
نفت، گاز، زغال سنگ، مواد معدنی و جنگلی بصورت درصدي از تولید ناخالص داخلی استفاده 

  ) است.2015هاي بانک جهانی (ههاي این متغیر پایگاه دادشود. منبع دادهمی
دهنده زمان است. همچنین معادله اننش tدهنده کشور و نشان iدهنده جزء خطا، نشان 

  باشد.می 1996 - 2014شود و بازه زمانی این مطالعه، بصورت لگاریتمی بکار برده می
هاي ) با استفاده از روش خود رگرسیون برداري براي داده1با توجه به اینکه معادله (

 .استت زیر شود، الگوي مورد استفاده براي تخمین بصوربرآورد می VAR-P(6ترکیبی (
 ، وقفه بهینه، یک تعیین شد.7زتهمچنین با استفاده از آماره شوار

                                                                                                                                  
1 Selden & Song 
2 Constantini & Monni 
3 Alagh 
4 Barbier and Cox 
5 Costantitni & Liberati 
6 Panel Vector Auto-Regrressive 
7 Schwarz 
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)2(  
  

 
  هاي پژوهشیافته - 4

هاي هنگام کار با متغیرهاي سري زمانی، ناایستایی متغیرها ممکن است به نتایج رگرسیون
تخمین و جعلی منجر شود و نتایج بدست آمده قابل اتکا نباشند. از این رو قبل از هر گونه 

تجزیه و تحلیل، باید ایستایی متغیرها بررسی شود. در مطالعه حاضر براي بررسی ایستایی 
داللت بر  0Hفرضیه  شود. در این آزموناستفاده می 1چو -لین - متغیرها از آزمون لوین

شود تمام متغیرها در سطح ایستا مالحظه می 2متغیرها دارد. همانطور که در جدول  2ناایستایی
  ).I(0)( ستنده
 

  آزمون ایستایی متغیرهاي مورد مطالعه :2جدول

  گیريبا یک مرتبه تفاضل  در سطح  متغیر
 با عرض از مبدا و روند با عرض از مبدا با عرض از مبدا و روند  با عرض از مبدا

PRS 7/0- *5/3- *8/18- *05/4- 
VP 62/0- ***5/1- *9/6- *6/2- 
ER  *4/3- *4/10- *8/5- *7/6- 
RC *04/2- *7/2- *2/6- *9/7- 

DEV  *4/2- *3/2- *05/7- *5/9- 
HC  4/4 *2/18- 3/16 1/12 
RES **06/2- 2/1- *9/11- *03/15- 

  درصد دارد 10و  5، 1دار بودن در سطح *، ** و *** به ترتیب داللت بر معنی
  

هاي ترکیبی اري دادهپس از بررسی ایستایی متغیرها، با استفاده از روش خود رگرسیون برد
  :استبصورت زیر  3. نتایج این برآورد در جدول گردیده استاقدام به برآورد الگوي مورد نظر 

ز، مقدار وقفه بهینه مدل، یک تعیین تهمانطور که قبال نیز بیان شد با استفاده از آماره شوار
نشان  3ر که در جدول شوند. همانطوشد. بنابراین تمام متغیرها با یک وقفه در مدل ظاهر می

                                                        
1 Levin-Lin-Chu 
2 Non-Stationary 
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تواند دار است. این تاثیر میداده شده است تاثیر شاخص توسعه بر نهادها مثبت و معنی
مستقیما از طریق ایجاد نهادهاي کاراتر و سازگارتر با شرایط جامعه که ناشی از ارتقاي سطح 

اضا براي توسعه است، باشد. همچنین ارتقاء سطح توسعه یافتگی جوامع منجر به افزایش تق
، شود زیرا در این حالت افراد جامعه پاسخگویی بیشتري از مسئولیننهادهاي کاراتر می

طلب خواهند کرد. توسعه  حاکمیت بیشتر قانون، اثربخشی بیشتر دولت و کاهش فساد را
همچنین بطور غیر مستقیم از طریق بهبود و ارتقاء سایر متغیرهاي جامعه مانند سرمایه انسانی 

از  تواند تاثیرگذاري مثبت بر نهادها داشته باشد.وري کل عوامل تولید میو بهره 1اعیو اجتم
، سرتاسر تمدن بشري یک نهاد اجتماعی است و رفتار انسان نهایتاً در چارچوب 2نظر وبلن

- یابد. وي تکامل بنیادین اجتماع را مستلزم فرایند بقاي نهادهاي اصلح مینهادها گسترش می
ترین عادات تفکر و انطباق اجباري افراد با شرایط متغیرهاي فت را به بقاي مناسبداند و پیشر

شرایط جامعه تحول  داند. به عبارت دیگر نهادها باید همگام با تغییراجتماعی می -اقتصادي
یابند و روند توسعه و پیشرفت اینگونه نهادهاست که چارچوب و الگوي پیشرفت جامعه را شکل 

  ).342-343 :1375دهد (تفضلی، می
دیگر متغیر که تاثیر آن بر نهادها بررسی شده است، سرمایه انسانی است. همانطور که در 

دار دارد. افزایش نهادها تاثیر مثبت و معنینشان داده شده است، سرمایه انسانی بر  3جدول 
تواند با نفوذ در نهادهاي جامعه موجب افزایش کارایی و بهبود عملکرد آنها سرمایه انسانی می

توان آنرا آگاهی و مهارت بیشتر افراد در نظر گردد. همچنین افزایش سرمایه انسانی که می
بیشتر  براي مسئولیت پذیري و پاسخگویی گرفت، موجب باالرفتن سطح انتظارات افراد جامعه

  و شفافیت بیشتر عملکرد نهادها شود. نهادها، حاکمیت بیشتر قانون، کاهش فساد
نشان  3وفور منابع طبیعی دیگر متغیر لحاظ شده در مدل است. همانطور که در جدول 

. تاثیر منفی دار استداده شده است، تاثیر متغیر وفور منابع طبیعی بر نهادها منفی و معنی
مورد جویی نسبت داد. در بیشتر کشورهاي توان به اثرات رانتمنابع طبیعی بر نهادها را می

که از  ايقابل مالحضههاي مالی که از وفور منابع طبیعی برخوردارند، به دلیل ثروت مطالعه
متر ، کو از سطح نهادي اولیه پایینی برخوردار هستند شودفروش منابع طبیعی حاصل می

تمایل براي بکارگیري نهادهاي کاراتر و پاسخگوتر وجود دارد. همچنین در این کشورها به دلیل 

                                                        
  نهادها از عوامل مهم ایجاد سرمایه اجتماعی هستند.  Uphoff (2000)از نظر  1

2 Veblen 
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گیرد، تمایل ها قرار میاینکه وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی بیشتر در اختیار حکومت
  کمتري براي داشتن نهادهاي شفاف و پاسخگو از لحاظ کارایی وجود دارد.

  توسعه بر نهادها برآورد تاثیر :3ول جد
 
RC 

 
ER  

 
VP 

 
PRS  

  متغیر وابسته
  متغیر مستقل             

***35/0 **16/0 **09/0 **43/0 DEV(-1)  
***11/0 **04/0 **006/0 ***2/0 HC(-1)  

**03/0- *01/0- *001/0- **05/0- RES(-1)  
      ***44/0 PRS(-1) 
    ***89/0   VP(-1) 
  **82/0     ER(-1)  

***49/0       RC(-1) 
  تعداد مشاهدات  144  144  144  144

31/0  82/0  80/0  35/0    
 درصد دارد 10و  5، 1دار بودن در سطح *، ** و *** به ترتیب داللت بر معنی

  

مربوط به هر  VECM(1پس از برآورد مدل و تحلیل نتایج، الگوي تصحیح خطاي برداري (
مدت مدل را شده است. این الگوي رفتار کوتاهنشان داده  4شود که در جدول برآورد ارائه می

-دهد. در واقع الگو نشان دهنده سرعت تعدیل انحراف رفتار کوتاهبه رفتار بلندمدت آن ربط می
هر مدل، منفی  ECMرود که مقدار برآورد مدت به سمت رفتار بلندمدت است و انتظار می

دار هرکدام منفی و معنی ECM نشان داده شده است مقدار 4باشد. همانطور که در جدول 
مدت نسبت به بلندمدت کاسته است. به عبارت دیگر در هر دوره مقداري از تفاوت رفتاري کوتاه

  شود.می
  )VECMبرآورد الگوي تصحیح خطاي برداري (: 4جدول 
RC ER VP PRS  

**12/0- **11/0- **04/0- **13/0- ECM 
 درصد دارد 5ر سطح دار بودن د** به ترتیب داللت بر معنی

                                                        
1 Vector Error Correction Model 
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العمل نهادها نسبت به تغییر متغیرهاي مدل به اندازه یک انحراف معیار عکس 1در نمودار 
نشان داده شده است عکس العمل شاخص نهادي  1بررسی شده است. همانطور که در نمودار 

)PRSا ثابت ) نسبت به تغییر یک انحراف معیار خود تا دو دوره همگرا است و بعد از آن تقریب
) تا یک دوره بدون DEVالعمل شاخص نهادي نسبت به تغییر  شاخص توسعه (ماند. عکسمی

العمل شاخص شود. عکستغییر است. سپس تا یک دوره بعد، واگرا است و بعد از آن همگرا می
) واگرا HC) و سرمایه انسانی (RESهاي وفور منابع طبیعی (نهادي نسبت به تغییر شاخص

  است.

    

    
  هاي وارده از متغیرهاي مدلعکس العمل نهادها به تکانه :1نمودار 

 
 ريگینتیجهبحث و  - 5

هاي اخیر توجهات زیادي را به خود اختصاص داده از جمله موضوعات مهم که طی سال
است، مباحث نهادها و توسعه است. مطالعات زیادي در رابطه با تاثیر نهادها بر توسعه صورت 

که بیشتر آنها بر تاثیر مثبت نهادها بر توسعه داللت دارند. اما کمتر به علیت  گرفته است
معکوس یعنی تاثیر توسعه بر نهادها شده است. در همین راستا در این مطالعه با استفاده از 
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هاي ترکیبی، تاثیر شاخص توسعه بر نهادها براي کشورهاي روش خودرگرسیون برداري داده
بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن  2014تا  1996طی بازه زمانی  D8اسالمی عضو گروه 

دار بر نهادها دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی و وفور است که توسعه تاثیر مثبت و معنی
با توجه به بر نهادها دارند.  دارو منفی و معنی دارمنابع طبیعی به ترتیب تاثیر مثبت و معنی

هاي توسعه شود با تقویت هرکدام از زیربخشبر نهادها، پیشنهاد می تاثیر مثبت شاخص توسعه
از جمله سرمایه انسانی، برابري، مدیریت منابع طبیعی و غیره بستر مناسب براي تقویت نهادها 

  ایجاد گردد. 
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