
153-181صفحات/ 1393بهار/ 58/ شماره نوزدهمهاي اقتصادي ايران/ سال فصلنامه پژوهش

تأثير اندازه دولت و حكمراني خوب بر توسعه انساني با بكارگيري 
رگرسيون موزون جغرافيايي

1هادي رفيعي داراني

2ناصر شاهنوشي

25/6/1393تاريخ پذيرش: 10/12/1392تاريخ ارسال: 

چكيده
هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثير اندازه دولت و حكمراني خوب بر توسعه انساني كشورهاي مختلف در 

داري آمـاره مـوران و وجـود    باشد. براي ايـن منظـور، بـا توجـه بـه معنـي      مي2010و 2005، 2000هاي سال

رافيـايي  همبستگي فضايي در خصوص شاخص توسعه انساني كشورهاي مختلـف، از رگرسـيون مـوزون جغ   

افـزار  ها استفاده شد. نتايج حاصل كـه بـا اسـتفاده از نـرم    هاي فضايي تطبيقي) براي تحليل داده(الگوي هسته

ArcGis 9.3دهد بطـور متوسـط در كشـورهاي مختلـف، انـدازه دولـت و حكمرانـي        بدست آمد نشان مي

2005، 2000هـاي  دولت در سالخوب تأثير مثبتي بر شاخص توسعه انساني دارد كه اثرگذاري متغير اندازه

انـدكي  2000نسـبت بـه   2005رو به كاهش و اثرگذاري متغير حكمرانـي خـوب، اگرچـه در سـال     2010و 

اي انـدازه  دهد. در خصوص ايران، نتايج ضـريب منطقـه  كاهش را نشان مي2010افزايش يافت ولي در سال 

باشد. همچنين حكمراني خوب در منفي مي2010مثبت بوده ولي در سال 2005و 2000هاي دولت در سال

هـاي مـورد بررسـي رو بـه افـزايش      اي) داراي تأثير مثبـت بـوده كـه مقـدار آن در سـال     ايران (ضريب منطقه

باشد. همچنين در اين مطالعه، تأثير اندازه دولـت و حكمرانـي خـوب در كشـورهاي بـا سـطوح مختلـف        مي

رد بررسي و تحليل قرار گرفت. يافتگي) نيز موسطح توسعه4يافتگي (توسعه
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. مقدمه1

تـرين و بهتـرين شـاخص رشـد و توسـعه      ، رشد اقتصادي به عنوان اصلي1970تا قبل از دهه 

اي كه در مجامع علمي، از شاخص رشـد اقتصـادي بـراي    كشورها شناخته شده بود. به گونه

شد. اما تجربـه كشـورها نشـان داد كـه الزامـاً رشـد       يافتگي كشورها استفاده ميسطح توسعه

طح جامعـه آنهـا را بـه همـراه نـدارد (سـامتي، رنجبـر و محسـني،         اقتصادي كشورها، رفاه س

). از اين رو و با توجه به اين نواقص، متفكرين توسعه در صدد معرفـي يـك شـاخص    1390

اجتماعي برآمدند كه در آن نيازهاي اساسي كه در جهت توسـعه انسـاني بودنـد    –اقتصادي 

هـوم توسـعه انسـاني شـكل گرفـت      هاي توسعه شدند و لذا مفهاي سياستهسته اصلي بحث

هـايي كـه   ). در ايـن خصـوص از جملـه شـاخص    1390، موذن جمشيدي، مقيمي و اكبـري (

شـود شـاخص   هاي اقتصادي، مطلوبيت اجتماعي و انساني را نيز شـامل مـي  عالوه بر شاخص

است. شاخص توسعه انساني يك شاخص تركيبـي اسـت كـه در آن    (HDI1)توسعه انساني 

معيارهاي اصلي و پايه توسعه انساني يعني معيارهاي اقتصادي، آموزشـي و بهداشـتي شـامل:    

برخورداري از زندگي سالم و طوالني، دستيابي به دانش و توانـايي دسـتيابي بـه منـابع بـراي      

). بـا توجـه بـه معيارهـا و     2012ني، زندگي مناسب درنظـر  گرفتـه شـده اسـت (بانـك جهـا      

توان گفت كه نقش دولت در سه شاخص مـذكور  هاي مدنظر در توسعه انساني، ميشاخص

هاي آموزشـي و بهداشـتي بصـورت مسـتقيم     از اهميت بسزايي برخوردار بوده و در شاخص

اي دارد. بسـياري از اقتصـاددانان، نقـش دولـت و سياسـتهاي آن در توسـعه      اثرگذاري ويژه

توانـد در راسـتاي تـأمين    انساني يك كشور و نقشي كه دولـت عـالوه بـر تـأمين امنيـت مـي      

زيرساختهاي اقتصادي، اجتماعي، بهداشـتي، آموزشـي و ... ايفـا كنـد را امـري انكارناپـذير       

تواند بـا حضـور پررنـگ دولـت در اقتصـاد و بـه عبـارتي        دانند. هرچند كه اين نقش ميمي

در اقتصاد منجر به كـاهش رقابـت در بخـش    (Government Size)افزايش اندازه دولت 

خصوصي و بـه حاشـيه رانـدن ايـن بخـش مهـم اقتصـادي و همچنـين ناكـارايي در سـاختار           

رسد كه اندازه و جايگاه دولت در اقتصـاد يكـي   اقتصادي كشورها گردد. بنابراين به نظر مي

1. Human Development Index
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يــن خصــوص نتــايج مطالعــه باشــد. در ااز عوامــل كالبــدي در توســعه انســاني كشــورها مــي

ــويس ــر داده2009(1دي ــاي ) ب ــه  154ه ــش هزين ــوص نق ــور درخص ــرفي و  كش ــاي مص ه

درآمـد، سـهم   گذاري دولت بر شاخص توسعه انساني نشان داد كه در كشورهاي كمسرمايه

هـاي  دارد. در مقابل، سـهم هزينـه  HDIهاي مصرفي دولت از صفر به باال اثر مثبت بر هزينه

دارد. همچنـين  HDIبرسـد اثـر منفـي بـر     GDPدرصـد  40تا زماني كه بـه  گذاري سرمايه

هـاي دولـت در   ) درخصـوص رابطـه بـين هزينـه    2009(2نتيجه مطالعه گوسيان و اكسـپوزيتو 

هاي اجتماعي و كيفيت زندگي حاكي از آن بـود  هاي آموزشي و بهداشتي با شاخصبخش

هاي بهداشتي نيازمنـد بـه   كاركرد هزينهكه در كشورهاي آفريقايي و آسيايي، براي افزايش 

) درخصـوص  1389(افضلي ابرقـويي  و عصاري آراني باشد. هاي آموزشي ميافزايش هزينه

انـدازه دولـت در كشـورهاي    به اين نتيجه رسـيدند كـه   ارتباط اندازه دولت و توسعه انساني 

لوب، پـايين  تر از كشورهاي غيرنفتي است ولي به داليلـي چـون عملكـرد نـامط    نفتي بزرگ

بودن كيفيت كاالهاي بخش عمومي و... دولت نتوانسته به صورت بهينـه بـر توسـعه انسـاني     

مـؤذن  اثرگذار باشد و اثرگذاري دولت در كشـورهاي در حـال توسـعه بيشـتر بـوده اسـت.       

) با بررسي و تحليل تـأثير انـدازه دولـت بـر توسـعه انسـاني در       1390جمشيدي و همكاران (

ثير مثبـت  أاندازه دولت تبه اين نتيجه رسيدند كه مان كنفرانس اسالمي عضو سازكشورهاي 

. داردبر توسعه انساني در كشورهاي مورد مطالعه ي دارو معني

رسـد  با توجه به توسعه انساني و مفهوم آن كه يك مفهوم چندبعدي است، بـه نظـر مـي   

سه نهاد دولـت، جامعـه   الزمه افزايش و بهبود توسعه انساني در كشورها مشاركت و حضور 

مدني و بخش خصوصي است. دولت با ايفاي يك محيط سياسي و حقوقي مناسب و ايجـاد  

گذاري در خدمات عمومي، جامعه مدني بـا تعامـل سياسـي و    امنيت و همچنين انجام سرمايه

ها و نهادهاي مختلف و بخـش خصوصـي بـا ايجـاد اشـتغال و درآمـد نقـش        اجتماعي گروه

د (سـامتي و  لـف توسـعه بخصـوص توسـعه انسـاني دار     هـاي مخت يي شـاخص بسزايي در پويا

1.Davies
2.Guisan and Exposito



1393157بهار/ 58هاي اقتصادي ايران/ شماره فصلنامه پژوهش

باشـد و  كه حاصل تعامل سه نهـاد مـذكور مـي   1). بنابراين حكمراني خوب1390همكاران، 

كنـد.  گردد نقش بسزايي در توسعه انساني كشورها ايفا ميچيزي فراتر از دولت تعريف مي

بيني شده، آشـكار و  هاي پيشسياستبراساس تعريف بانك جهاني حكمراني خوب: اتخاذ 

هـاي  هـاي اجرايـي در قبـال فعاليـت    صريح دولت، بوروكراسي شفاف، پاسخگويي دسـتگاه 

خود، مشاركت فعال مردم در امور اجتماعي و سياسي و نيز برابري همه افراد در برابر قـانون  

ع يـك  ). حكمراني خوب تمـرين مـديريت منـاب   2007، 2گردد (كافمن و كارايتعريف مي

هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجرايي و ... بـراي رسـيدن بـه اهـداف تعيـين      كشور از جنبه

هـاي  شده اسـت. ايـن تمـرين دربرگيرنـده راهكارهـا و نهادهـايي اسـت كـه افـراد و گـروه          

اجتماعي از طريق آنها توانايي دنبـال كـردن عاليـق و حقـوق قـانوني خـود را داشـته باشـند         

). براساس تعريف بانك جهاني، 1388؛ صباغ كرماني و باسخا، 2007، 3(كافمن و همكاران

) شاخص حـق اظهـار   1آيد كه عبارتند از: حكمراني خوب از شش شاخص كلي بدست مي

) 4) شــاخص كــارايي و اثربخشــي دولــت 3) شــاخص ثبــات سياســي 2نظــر و پاســخگويي 

ل فسـاد.  ) شـاخص كنتـر  6) شـاخص حاكميـت قـانون    5شاخص كيفيت قـوانين و مقـررات   

)2012(بانك جهاني، 

دهد كه حكمراني خوب نقش مهمـي در توسـعه انسـاني    نتايج مطالعات گذشته نشان مي

اي بــه ) در مطالعــه2004(5). اختــر2012، 4كشــورهاي مختلــف دارد (ذوالفقــار و همكــاران

بررسي رابطه بين حكمراني خوب و شاخص توسعه انساني پرداخت. نتايج اين مطالعه نشـان  

د كه يك رابطه مثبت بـين شـاخص توسـعه انسـاني و جهـاني شـدن از طريـق يـك بسـتر          دا

) در 2006(6مناسب حكمراني كه در آن فساد پايين است وجـود دارد. نتيجـه مطالعـه آكـي    

هاي حكمراني خـوب) و توسـعه انسـاني    خصوص رابطه بين فساد (به عنوان يكي از شاخص

داري بـين ايـن دو شـاخص وجـود دارد. بـه      معنـي كشور نشان داد كه رابطـه منفـي و   63در 

1. Good Governance
2.Kaufmann and Karaay
3.Kaufmann and et al.
4.Zulfiqarand et al.
5.Akhter
6.Akcey
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عبارت ديگر، كشورهاي با سطح فساد باال، از توسـعه انسـاني پـاييني برخوردارنـد. نيلسـن و      

) نشان دادند كه فساد باعـث بـه تـأخير افتـادن توسـعه انسـاني در كشـورها        2000(1هاوگارد

يجـه رسـيدند كـه حكمرانـي     اي بـه ايـن نت  ) در مطالعـه 2011(2شود. پرادهان و همكارانمي

خوب يك پتانسيل مهم در افزايش شاخص توسعه انساني در كشور هنـد اسـت. ذوالفقـار و    

اي درخصوص رابطه حكمراني اقتصادي و توسعه انساني نشان ) در مطالعه2012(3همكاران

در پاكسـتان  1976-2009هـاي  دادند كه ارتباط مستقيمي بين اين دو شاخص در طول سـال 

داري ميـان  ارتبـاط مثبـت و معنـي   ) نشان دادند كـه  1387دارد. كميجاني و سالطين (وجود 

ــروه     ــادي در دو گـ ــد اقتصـ ــي و رشـ ــت حكمرانـ ــاخص كيفيـ ــورهاي شـ و OPECكشـ

OECDــين .وجــود دارد ــر رشــد  أميــزان تهمچن ثيرگــذاري شــاخص كيفيــت حكمرانــي ب

 OECDبيشـتر از گـروه كشـورهاي عضـو    OPECاقتصادي در گـروه كشـورهاي عضـو    

) درخصوص نقش حكمراني خـوب در  1388نتايج مطالعه صباغ كرماني و باسخا (.باشدمي

حـاكي از آن اسـت كـه    هـاي دولـت در كشـورهاي مختلـف اسـالمي      بهبود كاركرد هزينـه 

كشورهايي كه و در ثر نبوده استؤهاي آموزشي و بهداشتي دولت، همواره مافزايش هزينه

تـري بـر   ثير بـيش أهـا، تـ  اند، اين افـزايش هزينـه  ردار بودهاز وضعيت حكمراني بهتري برخو

ــارت ديگــر،،شاخصــهاي بهداشــتي و آموزشــي داشــته اســت  ــه عب بهبــود شــاخص هــاي ب

سـامتي و همكـاران   .هـاي ايـن دو بخـش را افـزايش داده اسـت     حكمراني، عملكـرد هزينـه  

ــه  1390( ــد ك ــز نشــان دادن ــ  ) ني ــانگين م ــق مي ــه از طري ــي خــوب ك ــت حكمران وزون كيفي

شـاخص توسـعه انسـاني   بـر يداريهاي حكمرانـي محاسـبه شـد، اثـر مثبـت و معنـ      شاخص

(HDI)   .دارد

هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثير اندازه دولت و حكمراني خوب بـر توسـعه انسـاني    

كشورهاي مختلف است. با توجه به نقش موقعيت جغرافيايي كشورهاي مختلف و تعامالت 

رسد كه دستيابي به اهداف اصـلي ايـن مطالعـه بايـد در چـارچوب      ظر مياي آنها، به نمنطقه

1.Nielsen and Haugaard
2.Pradhan, et al.
3.Zulfiqar,et al.
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اي كـه بـه نظـر    هايي مبتني بر روابط فضـايي متغيرهـاي مـورد مطالعـه باشـد. بـه گونـه       روش

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... بصـورت  رسد همگرايي كشورها در زمينهمي

تـوان آنهـا   شود كه مياي ميهم كنش منطقهاي باعث نوعي ارتباط بين كشوري و برمنطقه

تحليل نمود. بنابراين، اين مطالعه نسـبت  (Spatial Cluster)هاي فضايي را بصورت خوشه

به اكثر مطالعات گذشته از اين ويژگي برخوردار است كه در آن بررسي تأثير اندازه دولـت  

ار دادن موقعيـت فضـايي   و حكمراني خوب بر توسعه انساني كشورهاي مختلف با مدنظر قر

آنها مورد بررسي قرار گرفته شـده اسـت. لـذا در ايـن مطالعـه ابتـدا وجـود ارتبـاط فضـايي          

درخصوص شاخص توسعه انساني مـدنظر قـرار گرفتـه شـده و و در ادامـه، تأثيرگـذاري دو       

شاخص اندازه دولت و حكمراني خوب بر توسعه انساني بررسي شده است.

. روش تحقيق2

مطالعه براي بررسي تأثير اندازه دولت و حكمراني خوب بـر توسـعه انسـاني از روش    در اين 

) معرفـي  1988(1بار انسـلين شود. اقتصادسنجي فضايي را اولينرگرسيون فضايي استفاده مي

اي در مطالعـات مختلـف برخـوردار گرديـد. در     هـاي بعـد از جايگـاه ويـژه    نمود و در سـال 

گـردد. عـدم   ها وارد ميها در تحليلرگرسيون فضايي مشخصات جغرافيايي و فضايي نمونه

) ناهمساني 1ها در رگرسيون باعث بروز هاي فضايي و جغرافيايي دادهدرنظر گرفتن ويژگي

گـردد  ) وابستگي فضايي ميـان مشـاهدات در نقـاط مختلـف مـي     2ر روابط الگو و فضايي د

). 1999، 2(ليسيج

شـود كـه در آن مقـادير يـك     وابستگي فضايي: وابستگي فضايي به وضعيتي اطالق مـي 

هاي ديگر وابسـته اسـت. بـه عبـارت     متغير در يك مكان به مقادير مشاهدات ديگر در مكان

مشـاهده شـده در يـك نقطـه از فضـا بـه مقـادير مشـاهده شـده در          ايهاي نمونهديگر، داده

).1999هاي ديگر وابسته است (ليسيج، مكان

1.Anselin
2.LeSage
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شود كه به دليـل  ناهمساني فضايي: به نوعي ناهمساني در الگوهاي رگرسيوني اطالق مي

مند در الگو بوجود آمده است. لحاظ نمودن وابستگي فضايي در الگو هاي مكانوجود داده

). 1999شود (ليسيج، رفع مشكل ناهمساني از نوع فضايي ميباعث 

در اين مطالعه براي بررسي وجود همبستگي فضايي درخصوص شاخص توسـعه انسـاني   

(كه در اين مطالعه شاخص توسـعه  Xاز آماره موران استفاده شد. ضريب موران براي متغير 

محاسـبه نمـود (لـي و    تـوان بصـورت ذيـل    باشد) درخصوص مناطق مختلـف مـي  انساني مي

):2001، 1وونگ

)1(� �
� � �������

�	1
�
�	1


2� � ����
�	1

�
�	1

�
� � ����������������

�	1
�
�	1


2� � ����
�	1

�
��1

)2(�2 �
� ������2�
�	1

�
) در مـورد منـاطق   HDI(در اين مطالعـه مقـادير   xمقادير ��و ��)،2) و (1در روابط (

موقعيـت مجـاورت   ���واريانس نمونه است.�2باشد ومختلف (در اين مطالعه كشورها) مي

i وj  نسبت به يكديگر و به عبارتي نوع ارتباط فضايي آنها است كه به عنوان مـاتريس وزن

تـرين آن را  آيـد كـه معمـول   شود. اين ماتريس به طرق مختلـف بدسـت مـي   نيز نام برده مي

و 3، مجـاورت گوشـه اي  2جـاورت خطـي، مجـاورت مجـاورت لبـه اي     تـوان مـاتريس م  مي

تـوان بـه فاصـله    نام برد. از انواع ديگـر ارتباطـات فضـايي را مـي    4ايگوشه-ايمجاورت لبه

ــع فاصــله معكــوس 5معكــوس ــت 6، مرب ــد فاصــله ثاب ــي7، بان ــه ب ــاوتي، ناحي و مجــاورت 8تف

را نام برد. همچنين ضـريب خودهمبسـتگي مـوران بـا توجـه بـه نـوع ارتباطـات         9چندضلعي

1.Lee and Wong
2. Rook contiguity
3. Bishop contiguity
4. Queen contiguity
5. Inverse Distance
6. Inverse Distance Squared
7. Fixed Distance Band
8. Zone of Indifference
9. Polygon Contiguity
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، با توجه به شـكل استانداردسـازي شـده    2و منهتن1فضايي مذكور از طريق فواصل اقليدسي

آيد. مقدار مورد انتظار براي شاخص موران بـراي يـك الگـوي فضـايي     ماتريس بدست مي

����تصادفي، � 1
�منـد  هـاي مكـان  تعـداد منـاطق و يـا نمونـه    دهنـده نشـان nاست كـه  1

اي و بـه عبـارتي خودهمبسـتگي    دهنده الگـوي خوشـه  نشانE(I)باشد. مقادير بزرگتر از مي

دهنده الگوي همسان و يا متفرق و به عبارتي خودهمبسـتگي منفـي   مثبت و كمتر از آن نشان

گيرد كه مقـدار  ار ميمورد بررسي قرZداري ضريب موران از طريق آزمون باشد. معنيمي

Zشود. مقادير بدست آمده با مقـادير  استاندارد آماره موران از طريق رابطه ذيل محاسبه مي

Z:جدول قابل مقايسه است

)3(�� � �����
������

منـد بـودن   دار باشد، بايد در الگوي رگرسـيوني، مسـأله مكـان   چنانچه آماره موران معني

مهمترين و كـاراترين تكنيـك در ايـن خصـوص اسـتفاده از      داده را در الگو لحاظ نمود كه 

الگوهاي فضايي و رگرسيون فضايي است. رگرسيون فضايي را برحسب اينكه متغير وابسـته  

را بصورت وقفه فضايي در الگو وارد نمود و يا از وقفه فضايي اجزاء اخالل اسـتفاده شـود و   

هـاي  فاصـله بـراي تشـكيل رگرسـيون    يا با توجه به موقعيت جغرافيايي آن از نسبت معكوس 

ب) مـدل خطـاي   3توان به سه شكل كلي الـف) مـدل وقفـه فضـايي    محلي استفاده نمود مي

هاي مورد مطالعـه از  بندي كرد. چنانچه دادهج) رگرسيون موزون جغرافيايي تقسيم4فضايي

تعداد قابل توجهي برخوردار باشـند، روش رگرسـيون وزنـي جغرافيـايي بـه لحـاظ بررسـي       

اي، از كارايي بااليي نسبت به ساير روابط رگرسيوني در هر نقطه و تشكيل رگرسيون منطقه

هاي رگرسيوني برخوردار است.  روش

هـاي ناهمسـان   رگرسيون موزون جغرافيايي يك رهيافت مناسب در الگوسـازي پروسـه  

و 1997، 1996، 1؛ فوترينگـام و همكـاران  1996، 5باشـد (براندسـون و همكـاران   فضايي مي

1. Euclidean
2. Manhattan
3. Spatial Lag Model
4. Spatial Error Model
5.Brunsdon and et al.



تأثير اندازه دولت و حكمراني خوب بر توسعه انساني با بكارگيري ...162

). ايده اصلي رگرسيون موزون جغرافيايي بر ايـن نكتـه اسـتوار اسـت كـه پارامترهـاي       2009

گيري با توجه به مقادير متغيرهـاي وابسـته و   اي از فضاي نمونهالگو ممكن است در هر نقطه

هـاي فضـايي   مستقل الگو در آن نقطه تخمين زده شود. بر اين اساس، با توجه بـه همبسـتگي  

ين نقاط در الگو و تأثيرپذيري آنها از مناطق مجاور و نزديك، قاعدتاً نقـاط در همسـايگي   ب

).در 2009، 2از وزن و اهميت بيشتري در تخمين الگـو برخوردارنـد (چـارلتون و فوترينگـام    

اين خصوص چنانچه الگوي رگرسيوني عمومي ذيل مدنظر باشد:

)4(�� � �0 � �1 ��1 � �2��2 �!� ����� � "�
يافته رگرسـيون سـنتي ناميـد كـه     توان روش توسعهروش رگرسيون موزون جغرافيايي را مي

). 1998گـردد (فوترينگـام و همكـاران،    هـا در الگـو وارد مـي   در آن وضعيت فضايي نمونـه 

رسـيون مـوزون   ) بـه صـورت ذيـل و در چـارچوب الگـوي رگ     4بنابراين الگـوي عمـومي (  

):2009گردد (چارلتون و فوترينگام، جغرافيايي بازنويسي مي

)5(�� � �0�#� � �1�#���1 � �2�#���2 �!� ���#���� � "�
uيـك ارتبـاطي را در اطـراف موقعيـت     ��دهد كه پـارامتر  نشان مي�#���)، 5در رابطه (

زننده براي اين مدل مشابه الگـوي  كند و در آن موقعيت تعيين شده است. تخمينتصريح مي

هـاي لحـاظ   است با ايـن تفـاوت كـه وزن   WLS(Weighted Least Squares)عمومي

هـاي ديگـر بسـتگي دارد. ضـرايب     در هـر نمونـه نسـبت بـه نمونـه     uشده به موقعيت نسـبي  

چـارلتون و فوترينگـام،   باشـد ( برآوردي در رگرسيون موزون جغرافيايي بصورت ذيـل مـي  

:)1998؛ فوترينگام و همكاران، 2009

)6(�$�#� � �%&'�#�%�١%&'�#��
هـاي نسـبي   از وزنn.nمـاتريس مربـع   W(u)پارامترهـاي تخمينـي و   �#�$�)، 6در رابطه (

كوواريانس وزني -ماتريس واريانس%�#�'&%در مناطق مورد مطالعه است. uموقعيت 

هــاي شــامل وزنW(u)بــردار مقــادير متغيــر وابســته اســت. مــاتريس yجغرافيــايي اســت و 

شند.باجغرافيايي در قطر اصلي است و ساير عناصر صفر مي

1.Fotheringham and et al.
2.Charlton and Fotheringham
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شود. الگوي متداول با هسـته فضـايي   دهي استفاده ميها از يك الگوي وزنبراي تعيين وزن

):2009چارلتون و فوترينگام، ؛ 1390جاويد ، ثابت عبارت است از (سوري و منيري

)8('��#� � 10-52
3��4�
5 6

2

و در الگوي با هسته فضايي تطبيقي:

)9('��#� � 71 8 29��:�; 62<
2

?�#<و مكان نقطـه مرجـع   iمعياري از فاصله بين مشاهده �#��=)، 9) و (8در روابط ( @�A
اي اسـت  نيز مقدار پهناي باند است. در اين خصوص، منظور از پهناي باند، فاصـله hاست و 

گيرد. هرچه اين فاصله بيشتر باشـد  كه هر مشاهده نسبت به نقطه (مشاهده) مرجع در نظر مي

شود.شود و هرچه نزديكتر باشد، وزن آن بيشتر ميوزن آن مشاهده در الگو كمتر مي

ابي به اهداف مورد نظـر، دو الگـوي رگرسـيوني كلـي مـدنظر      در اين مطالعه، براي دستي

قرار گرفته شـده اسـت. در الگـوي اول تـأثير انـدازه دولـت بـر شـاخص توسـعه انسـاني در           

مورد بررسي قـرار گرفتـه شـده و در    2010و 2005، 2000كشورهاي مختلف در سه مقطع 

ر گرفته شده اسـت. همچنـين   آن شاخص توسعه انساني به عنوان تابعي از اندازه دولت در نظ

تعريف شده است. آمـار و اطالعـات   GDPهاي دولت از اندازه دولت به عنوان سهم هزينه

) بدسـت  2012رسـاني بانـك جهـاني (   شاخص توسعه انساني و اندازه دولت از پايگاه اطالع

آمد. 

در الگوي دوم، تأثيرحكمراني خوب بر شاخص توسـعه انسـاني در كشـورهاي مختلـف     

سه مقطع مذكور مدنظر قـرار گرفتـه شـده اسـت. در ايـن الگـو، بـراي متغيـر حكمرانـي          در 

) 1زيرشـاخص حكمرانـي خـوب يعنـي:     6) از 2012خوب، براساس تعريف بانك جهاني (
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ــات سياســي 2شــاخص حــق اظهــارنظر و پاســخگويي   ) شــاخص كــارايي و 3) شــاخص ثب

) 6حاكميــت قــانون ) شــاخص5) شــاخص كيفيــت قــوانين و مقــررات 4اثربخشــي دولــت 

استفاده شد و از ميانگين آنها در هر كشـور بـه عنـوان متغيـر حكمرانـي      شاخص كنترل فساد

خوب استفاده شد. آمار و اطالعات مورد نياز بـراي محاسـبه شـاخص حكمرانـي خـوب بـه       

) بدست آمد.2012رساني بانك جهاني (همراه شاخص توسعه انساني از پايگاه اطالع
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حث. نتايج و ب3

براي دستيابي به اهداف مـورد نظـر، ابتـدا آزمـون مـوران بـراي بررسـي همبسـتگي فضـايي          

مـورد بررسـي قـرار گرفـت. در     ArcGIS 9.3افـزار  شاخص توسعه انساني با استفاده از نرم

ارائـه شـده   2010و 2005، 2000) نتايج حاصـل از آزمـون مـوران در سـه مقطـع      1جدول (

است. نتايج حاكي از آن است كه در تمـام مقـاطع مـورد بررسـي، خودهمبسـتگي مثبـت و       

اي كـه در تمـام مقـاطع، ميـزان     داري بين كشورهاي مورد بررسي وجود دارد. به گونـه معني

باشد. با توجه به نتـايج جـدول   داري آماره موران كمتر از حداقل يك درصد ميمعنيسطح 

توان گفت كه استفاده از الگوهـاي رگرسـيون عمـومي (سـنتي) از كفايـت الزم      مذكور مي

برخوردار نبوده و الزم است تحليل الگوهاي رگرسيوني در چارچوب الگوهـاي رگرسـيون   

تـوان  ) درخصوص مقادير ضريب موران مـي 1جدول (فضايي باشد. همچنين براساس نتايج

از يـك همبسـتگي مثبـت    2010و 2005، 2000گفت كه كشورهاي مختلف در سه مقطـع  

فضايي درخصوص شاخص توسعه انساني برخوردارند. بـه عبـارت ديگـر، شـاخص توسـعه      

كـه بـه   هاي داخلي كشـور بسـتگي دارد بل  ها و برنامهانساني در يك كشور نه تنها به سياست

اي موقعيت آن نسبت به كشورهاي مجاور و همسايه نيز بستگي دارد و از تأثيرپذيري منطقـه 

هـاي  اي و وجـود همگرائـي  توان بـه مسـائل منطقـه   باشد. دليل اصلي آن را ميبرخوردار مي

هـاي اقتصـادي در   گيـري اي ناشي از تشابهات فرهنگي و اجتمـاعي و همچنـين جهـت   منطقه

د.كشورها اشاره كر

. نتايج آماره موران درخصوص شاخص توسعه انساني در مقاطع مختلف1جدول 

داريسطح معنيZآماره ضريب موراناستانداردسازينحوه محاسبه فاصلهسال

2000

7493/06328/210000/0استاندارد نشدهاقليدسي

6214/04719/140000/0استاندارد شدهاقليدسي

7553/05053/210000/0نشدهاستاندارد منهتن

6310/04503/140000/0استاندارد شدهمنهتن

2005
7734/06614/250000/0استاندارد نشدهاقليدسي

6515/09041/160000/0استاندارد شدهاقليدسي



تأثير اندازه دولت و حكمراني خوب بر توسعه انساني با بكارگيري ...166

7789/05431/250000/0استاندارد نشدهمنهتن

6606/08485/160000/0استاندارد شدهمنهتن

2010

7421/05930/250000/0استاندارد نشدهاقليدسي

6550/05392/180000/0استاندارد شدهاقليدسي

7509/09433/240000/0استاندارد نشدهمنهتن

6613/00053/180000/0استاندارد شدهمنهتن

مأخذ: نتايج تحقيق

هـاي خـوبي بـرازش حاصـل از الگـوي رگرسـيون مـوزون        ) نتايج شاخص2در جدول (

 ArcGISافـزار  جغرافيايي درخصوص تأثير اندازه دولت بر توسعه انساني با استفاده از نـرم 

يافتـه رگرسـيون   هـاي تعـديل  R2و R2دهد كـه مقـادير   ارائه شده است. نتايج نشان مي9.3

با رگرسيون فضايي اختالف قابل توجهي دارد. ايـن نتـايج   (OLS)حداقل مربعات معمولي 

هاي خوبي برازش مدل نيـز صـادق اسـت و دو شـاخص مجمـوع      درخصوص ساير شاخص

كاهش قابل توجهي پيـدا  OLSو آكائيك در رگرسيون فضايي نسبت به پسماندهامربعات 

هـاي فضـايي   كرده است. در دو الگوي رگرسيون موزون جغرافيايي يعنـي الگـوي بـا هسـته    

2005، 2000هـاي  يافتـه بـراي سـال   هاي تعديلR2هاي فضايي تطبيقي، مقادير ثابت و هسته

درصد و براي الگوي با هسته فضايي تطبيقي به ترتيـب  1/24و7/23، 4/23به ترتيب 2010و

توان گفت كه در هر باشد. بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده ميمي1/78و 8/63،3/70

و الگـوي  OLSهاي فضايي تطبيقي از اعتبار بااليي نسبت به نوع تخمين، الگوي با هستهسه 

هاي فضايي ثابت برخوردار است.با هسته

هاي خوبي برازش الگوي رگرسيون موزون جغرافيايي درخصوص تأثير اندازه دولت . شاخص2جدول 

بر توسعه انساني

هاي برازش الگوشاخص
Ols
معمولي

هاي فضايي هستهالگوي با 

ثابت

هاي الگوي با هسته

فضايي تطبيقي

2000سال 

3525/45682/34614/1مجموع مربعات پسماندها
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(Residual Squares)

-6262/0-8756/10-8845/202(AIC)آكائيك 

R21010/02631/06982/0

R20947/02341/06384/0تعديل شده

2005سال 

پسماندهامجموع مربعات 

(Residual Squares)
5837/48248/31163/1

-6572/0-8388/121-9557/234(AIC)آكائيك 

R21181/02642/07852/0

R21124/02376/07034/0تعديل شده

2010سال 

مجموع مربعات پسماندها

(Residual Squares)
8633/32394/36772/0

-7808/0-1384/136-0473/0(AIC)آكائيك 

R21244/02664/08466/0

R21184/02405/07806/0تعديل شده

مأخذ: نتايج تحقيق

هاي فضايي تطبيقي درخصوص اندازه دولت بـر شـاخص   نتايج حاصل از الگوي با هسته

ــداول (  ــاني در ج ــعه انس ــعه  5) و (4) و (3توس ــطوح توس ــت. س ــده اس ــه ش ــافتگي ) ارائ 1ي

دهنـده سـطح   نشـان 4يـافتگي  باشد و سطح توسـعه يافتگي ميسطح باالي توسعهدهنده نشان

اي باشد. در جداول مذكور، نتايج حاصل از بـرآورد ضـرايب منطقـه   يافتگي ميپايين توسعه

گيـري ضـرايب بدسـت آمـده بـراي      براي كشورهاي مخنلف ارائه شده است كه از ميانگين

بدسـت آمـده اسـت. بـه عنـوان مثـال       اتيكشورهاي در هر گـروه، متوسـط ضـريب محاسـب    

يافتـه)، مقـادير نشـان داده شـده از     (توسـعه 1يـافتگي  درخصوص كشورهاي با سطح توسـعه 

كشور عضو ايـن گـروه درخصـوص هـر متغيـر بدسـت آمـده        42اي متوسط ضرايب منطقه

است.  
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"كل كشـورها "نتايج درخصوص تأثير اندازه دولت بر شاخص توسعه انساني در گستره 

داري بـر شـاخص توسـعه    دهد كه در مجموع متغير اندازه دولت تأثير مثبت و معنينشان مي

دارد و مقادير متوسـط ضـريب آن در طـول    2010و 2005، 2000انساني در طول سه مقطع 

باشـد. بـه عبـارت ديگـر، حضـور      مي0039/0و 005/0، 0068/0هاي مذكور به ترتيب سال

داري برخوردار بوده كـه افـزايش آن نيـز    ف از تأثير معنيدولت در اقتصاد كشورهاي مختل

رسـد ايـن امـر    گردد. به نظر مـي باعث افزايش شاخص توسعه انساني كشورهاي مختلف مي

هـاي آموزشـي و بهداشـتي بـه     بيشتر به دليل اهميت حضـور دولـت و نقـش آن در شـاخص    

بـا توجـه بـه    عنوان دو شاخص مهم در شـاخص توسـعه انسـاني اسـت. در ايـن خصـوص و       

توان گفت كه تأثيرگذاري اندازه دولت بر توسعه انسـاني در  متوسط مقادير بدست آمده مي

هاي مورد بررسي رو به كـاهش بـوده و اثرگـذاري آن در مجمـوع كـاهش يافتـه       طول سال

است.  

در كشورهاي با 2000ميزان تأثيرگذاري اندازه دولت بر شاخص توسعه انساني در سال 

باشـند بيشـتر از سـاير گـروه     كشـور مـورد مطالعـه مـي    29كـه شـامل   2يافتگي سطح توسعه

ــا ســطح     ــي كشــورهاي ب ــاالترين درجــه توســعه (يعن ــا ب كشــورها اســت و در كشــورهاي ب

از كمتـرين تأثيرگـذاري برخوردارنـد. نتـايج در سـال      0058/0) بـا مقـدار   1يـافتگي  توسعه

قادير ضريب اندازه دولت بطور متوسط اي كه ماست، به گونه2000، متفاوت از سال 2005

اثرگـذاري آن افـزايش يافتـه (از    3يـافتگي  كاهش يافته و تنها در كشورهاي با سطح توسعه

، متوسط ضـريب  2010) و در ساير كشورها كاهش يافته است. در سال 0079/0به 0069/0

زان ، ميـ 2005بدسـت آمـد و نسـبت بـه سـال      0039/0اندازه دولت در كشورهاي مختلـف  

يافته افزايش يافته اثرگذاري اندازه دولت بر شاخص توسعه انساني تنها در كشورهاي توسعه

و در ساير كشورها كاهش يافته است.

، 2000اي متغيـر انـدازه دولـت در سـال     درخصوص كشور ايران، مقدار ضـريب منطقـه  

باشـد. مقـدار   دهنده تأثير مثبت اين متغير بر شاخص توسعه انساني ميبوده كه نشان0022/0

باشد. نكته حائز اهميت در مي-0066/0و 0056/0به ترتيب 2010و 2005هاي آن در سال
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است كـه در آن افـزايش حضـور دولـت باعـث كـاهش       2010اين خصوص مربوط به سال 

شاخص توسعه انساني در ايران شده و از تأثير منفي برخـوردار شـده اسـت. همچنـين نتـايج      

دهنده پايين بودن مقدار ضريب اندازه دولـت در ايـران نسـبت بـه متوسـط كشـورهاي       نشان

در ايـران كمتـر از   HDIخاورميانه است. به عبارت ديگر، تـأثير انـدازه دولـت بـر شـاخص      

هـاي مـورد بررسـي، كمتـر از     باشد و مقدار ضريب آن در سالمتوسط كشورهاي منطقه مي

باشد، هرچنـد كـه متوسـط تأثيرگـذاري انـدازه دولـت در كشـورهاي        متوسط خاورميانه مي

باشد.خاورميانه بزرگتر از متوسط جهاني مي

هاي فضايي تطبيقي در سال در الگوي با هسته. تأثير اندازه دولت بر شاخص توسعه انساني3جدول 

2000

كشور
تعداد 

كشور

R2

ازمبدأعرضايمنطقه
ضريب اندازه 

دولت

خطاي معيار 

ازمبدأعرض

خطاي معيار 

ضريب اندازه 

دولت

سطح 

1يافتگي توسعه
421223/06507/00058/00917/00050/0

سطح 

2يافتگي توسعه
291886/05119/00091/00724/00045/0

سطح 

3يافتگي توسعه
381371/04956/00069/00645/00041/0

سطح 

4يافتگي توسعه
341110/03651/00067/00626/00041/0

14313699/051341/00068/010076/007364/0كل كشورها

كشورهاي 

خاورميانه
113247/04110/00148/00808/00047/0

0104/07952/00022/01404/00072/0-ايران

مأخذ: نتايج تحقيق
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هاي فضايي تطبيقي در سال . تأثير اندازه دولت بر شاخص توسعه انساني در الگوي با هسته4جدول 

2005

كشور
تعداد 

كشور

R2

ازمبدأعرضايمنطقه
ضريب اندازه 

دولت

خطاي معيار 

ازمبدأعرض

خطاي معيار 

ضريب اندازه 

دولت

سطح 

1يافتگي توسعه
431233/07163/00051/01201/00065/0

سطح 

2يافتگي توسعه
341447/06041/00062/00881/00054/0

سطح 

3يافتگي توسعه
381852/05319/00079/00811/00055/0

سطح 

4يافتگي توسعه
400520/04254/00036/00820/00056/0

1551248/05714/00050/00937/00058/0كل كشورها

كشورهاي 

خاورميانه
132338/05769/00078/00989/00058/0

1777/05858/00056/00572/00038/0-ايران

مأخذ: نتايج تحقيق

هاي فضايي تطبيقي در سال . تأثير اندازه دولت بر شاخص توسعه انساني در الگوي با هسته5جدول 

2010

كشور
تعداد 

كشور

R2

ازمبدأعرضايمنطقه
ضريب اندازه 

دولت

خطاي معيار 

ازمبدأعرض

خطاي معيار 

ضريب اندازه 

دولت

سطح 

1يافتگي توسعه
421699/06991/00069/01113/00059/0

سطح 

2يافتگي توسعه
351401/06664/00043/00813/00049/0

سطح 

3يافتگي توسعه
371738/05674/00064/00718/00046/0
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سطح 

4يافتگي توسعه
350978/04924/00025/00672/00043/0

1491470/06143/00039/00841/00049/0كل كشورها

كشورهاي 

خاورميانه
113165/05668/00096/00829/00050/0

0680/00042/0-0846/07925/0006655/0-ايران

مأخذ: نتايج تحقيق

و دو الگـوي  OLSهاي خـوبي بـرازش حاصـل از الگـوي     ) نتايج شاخص6در جدول (

رگرسيون فضايي درخصوص تأثير حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني در سـه مقطـع   

) مشـخص شـده   6ارائه شده است. همانگونه كه در جدول (2010و 2005، 2000هاي سال

باشـد  و  مـي OLSيي بزرگتـر از  الگـوي   يافته در الگوهاي فضاهاي تعديلR2و R2مقادير 

درخصوص دو شاخص مجموع مربعـات جمـالت پسـماند و آكائيـك، مقـادير آنهـا بـراي        

هاي فضايي تطبيقي كـاهش قابـل تـوجهي پيـدا     الگوهاي فضايي و بخصوص الگوي با هسته

هـاي فضـايي ثابـت بـه ترتيـب      يافته براي الگوي بـا هسـته  هاي تعديلR2كرده است. مقادير 

درصد بوده و اين در حالي اسـت  3/66و5/66، 5/66حدود 2010و 2000،2005هاي الس

3/87و3/82،5/84هاي فضـايي تطبيقـي بـه ترتيـب     كه مقادير مذكور براي الگوي با هسته

تـوان  هـاي خـوبي بـرازش الگـو مـي     باشد. در مجموع و با توجه به نتايج شـاخص درصد مي

و الگـوي بـا   OLSي تطبيقي نسبت به دو الگـوي ديگـر (  هاي فضايگفت كه الگوي با هسته

تري برخوردار است.هاي فضايي ثابت) از اعتبار باالتر و نتايج مطمئنهسته

هاي خوبي برازش الگوي رگرسيون موزون جغرافيايي درخصوص . شاخص6جدول 

خوب برتوسعه انسانيتأثيرحكمراني

OLSهاي برازش الگوشاخص
هايالگوي با هسته

فضايي ثابت

هاي الگوي با هسته

فضايي تطبيقي

2000سال 
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673/15613/17114/0(Residual Squares)مجموع مربعات پسماندها 

-5680/1-762/228-5288/304(AIC)آكائيك 

R26510/06776/08531/0

R26486/06649/08228/0تعديل شده

2005سال 

9373/17303/16847/0(Residual Squares)مجموع مربعات پسماندها

-5118/1-9979/244-7814/354(AIC)آكائيك 

R26264/06671/08683/0

R26240/06553/08446/0تعديل شده

2010سال 

7713/16061/13945/0(Residual Squares)مجموع مربعات پسماندها

-5606/1-4213/240-7768/364(AIC)آكائيك 

R259850/06363/2409107/0

R25958/06231/08726/0تعديل شده

مأخذ: نتايج تحقيق

هـاي فضـايي   ) نتـايج رگرسـيون مـوزون جغرافيـايي بـا هسـته      9) و (8) و (7در جداول (

ارائه شده اسـت. نتـايج حـاكي از تـأثير     2010و 2005، 2000هاي به ترتيب تطبيقي در سال

اي مثبت (بطور متوسط) حكمراني خوب بر توسعه انساني كشورهاي مختلف است. به گونـه 

بـه  2010و 2005، 2000هـاي  مراني خـوب در سـال  كه ميزان متوسط ضريب شاخص حك

باشد. در اين خصوص و بطور متوسط، مقدار ضريب مي094/0و 1227/0، 1225/0ترتيب 

2010تغيير زيادي نداشته ولـي در سـال   2000نسبت به سال 2005حكمراني خوب در سال 

رهاي بـا سـطح   در كشـو 2000كاهش يافته است. مقدار اين ضريب در سال 2005نسبت به 

هـاي  از باالترين مقدار اثرگذاري برخـوردار بودنـد كـه در سـال    3و 2يافتگي درجه توسعه

از باالترين مقدار اين ضريب (بطـور  4و 3يافتگي ، كشورهاي با سطح توسعه2010و 2005

هاي مختلف، نتايج نشان متوسط) برخوردار بودند. از نظر مقدار متوسط اين ضريب در سال

، مقدار آن رو به كـاهش بـوده و   3و 2و 1يافتگي هد كه در كشورهاي با درجه توسعهدمي
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يـافتگي، مقـدار آن در سـال    ترين سـطح توسـعه  اين درحالي است كه در كشورهاي با پايين

كــاهش يافتــه اســت. بــه عبــارت ديگــر، ميــزان اثرگــذاري 2010افــزايش و در ســال 2005

ي در طول سـه مقطـع مـورد مطالعـه رونـد كاهشـي       حكمراني خوب بر شاخص توسعه انسان

داشته است.

دهـد كـه مقـدار ضـريب اثرگـذاري حكمرانـي خـوب        نتايج درخصوص ايران نشان مي

هـاي  باشد در سـال كه ايران نيز يكي از آنها مي2يافتگي نسبت به كشورهاي با درجه توسعه

مقايسه با متوسط ضـريب  بيشتر بوده است. هر چند در2010كمتر و در سال 2005و 2000

باشد. بنابراين به نظـر  كشورهاي خاورميانه، مقدار آن در هر سه مقطع مورد بررسي كمتر مي

رسد كه در ايران نقش حكمراني خـوب بـر توسـعه انسـاني نسـبت بـه سـاير كشـورها از         مي

باشد.اهميت بسزايي برخوردار است و ميزان اثرگذاري آن نيز رو به افزايش مي

هاي فضايي تطبيقي در . تأثير حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني در الگوي با هسته7جدول

2000سال 

كشور
تعداد 

كشور

R2

ازمبدأعرضايمنطقه

ضريب 

حكمراني 

خوب

خطاي معيار 

ازمبدأعرض

خطاي معيار 

ضريب اندازه 

دولت

سطح 

1يافتگي توسعه
427375/06990/01116/00227/00229/0

سطح 

2يافتگي توسعه
295888/06667/01327/00184/00261/0

سطح 

3يافتگي توسعه
385368/06119/01321/00195/00250/0

سطح 

4يافتگي توسعه
343455/05138/01164/00234/00255/0

1435608/06253/01225/00211/00247/0كل كشورها

كشورهاي 

خاورميانه
116934/07005/01896/00199/00284/0
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6806/06902/01096/00304/00230/0-ايران

مأخذ: نتايج تحقيق

هاي فضايي تطبيقي در . تأثير حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني در الگوي با هسته8جدول 

2005سال 

كشور
تعداد 

كشور

R2

ازمبدأعرضايمنطقه

ضريب 

حكمراني 

خوب

خطاي معيار 

ازمبدأعرض

خطاي معيار 

ضريب اندازه 

دولت

سطح 

1يافتگي توسعه
437605/07309/01105/00188/00198/0

سطح 

2يافتگي توسعه
346005/07091/01259/00165/00217/0

سطح 

3يافتگي توسعه
385647/06583/01285/00177/00217/0

سطح 

4يافتگي توسعه
403843/05607/01277/00213/00236/0

1555803/06644/01227/00187/00217/0كل كشورها

كشورهاي 

خاورميانه
136856/07332/01739/00173/00241/0

5948/07024/01122/00140/00193/0-ايران

مأخذ: نتايج تحقيق

فضايي تطبيقي در هاي . تأثير حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني در الگوي با هسته9جدول 

2010سال 

كشور
تعداد 

كشور

R2

ازمبدأعرضايمنطقه

ضريب 

حكمراني 

خوب

خطاي معيار 

ازمبدأعرض

خطاي معيار 

ضريب اندازه 

دولت

سطح 

1يافتگي توسعه
426526/08632/07648/00922/00162/0
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سطح 

2يافتگي توسعه
354420/07273/07358/00823/00260/0

سطح 

3يافتگي توسعه
374513/06254/06703/01084/00258/0

سطح 

4يافتگي توسعه
352776/04581/05428/00927/00161/0

1494651/06771/06824/00940/00415/0كل كشورها

كشورهاي 

خاورميانه
116398/07101/07625/01321/00255/0

5066/06395/07822/01199/01005/0-ايران

مأخذ: نتايج تحقيق

بنـدي كلـي، نتـايج نشـان داد كـه انـدازه دولـت بطـور متوسـط (متوسـط           در يك جمـع 

كشورهاي مختلف) تأثير مثبت بر شاخص توسعه انسـاني دارد. مقايسـه نتـايج بدسـت آمـده      

عصـاري  )، 2009)، گوسـيان و اكسـپوزيتو (  2009منطبق با نتايج مطالعاتي همچون ديويس (

باشد كه به لحاظ ) مي1390) و مؤذن جمشيدي و همكاران (1389(افضلي ابرقويي و آراني 

اثرگذاري مثبت اندازه دولت در گستره كشورهاي مختلـف، نتـايج يكسـاني بدسـت آمـده      

است. هرچند در مطالعات مذكور، بررسي كشورهاي مختلف با استفاده از روش رگرسـيون  

اي وجـود  ا امكان مقايسـه نتـايج بصـورت منطقـه    فضايي مورد بررسي قرار گرفته نشده و لذ

ندارد.

مقايسه نتايج بدست آمده درخصوص تأثير حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني بـا  

)، پرادهـان و  2000)، نيلسن و هاوگارد (2006)، آكي (2004نتايج مطالعاتي همچون اختر (

ــاران ( ــاران ( 2011همك ــار و همك ــال 2012)، ذوالفق ــاني و س ــباغ 1387طين ()، كميج )، ص

دهنده اثر مثبت حكمراني خوب ) نشان1390) و سامتي و همكاران (1388كرماني و باسخا (

باشد، هر چند كه همچون اندازه دولت، امكـان مقايسـه نتـايج بصـورت     بر توسعه انساني مي

منطقه اي و گروه كشورهاي مختلف، وجود ندارد.
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پيشنهادات

ثيرگذاري اندازه دولت و حكمراني خوب بر شاخص توسـعه  در اين مطالعه تالش شد كه تأ

دهنـده وجـود خودهمبسـتگي مثبـت فضـايي      انساني مورد بررسـي قـرار گيـرد. نتـايج نشـان     

درخصوص شاخص توسعه انساني در گستره كشـورهاي مختلـف و همچنـين وجـود رابطـه      

باشد.مثبت بين اندازه دولت و حكمراني خوب با شاخص توسعه انساني مي

ز آنجايي كه كشورهاي مختلـف، از يـك خودهمبسـتگي مثبـت فضـايي درخصـوص       ا

توان گفت كه افزايش شاخص توسعه انساني در يك شاخص توسعه انساني برخوردارند مي

كشور، نه تنها به سياستهاي درون كشور بستگي دارد بلكـه بـه وضـعيت كشـور در منطقـه و      

ر يكـديگر نيـز بسـتگي دارد كـه ايـن      همچنين تأثيرگـذاري كشـورهاي همسـايه و منطقـه بـ     

همبستگي از نوع مثبت و مستقيم است. بنابراين در مطالعاتي كه درخصوص شاخص توسـعه  

هاي فضـايي و  گيرد لحاظ نمودن وابستگيانساني در گستره كشورهاي مختلف صورت مي

باشد.موقعيت مكاني كشورها در الگوها، امري بديهي و انكارناپذير مي

دهد كه رابطه بين اندازه دولت و شاخص توسعه انساني، يك رابطه مثبت مينتايج نشان

هـاي زيربنــايي و  گـذاري باشـد. لـذا نقـش دولـت و جايگــاه آن، بخصـوص در سـرمايه      مـي 

اي (به عنوان مثال در بخش آموزش و بهداشت) كه بخش خصوصـي در كشـورهاي   توسعه

رد از اهميت بسزايي برخوردار است.گذاري ندادر حال توسعه تمايل چنداني به سرمايه

گـري آن  رسد كه نحوه حضور دولت و تصـدي با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي

در اقتصاد نياز به بازنگري دارد. به عبارت ديگـر، تأثيرگـذاري حضـور دولـت بـر شـاخص       

د در رسـ هاي مختلف متفـاوت بـوده و بنـابراين بـه نظـر مـي      توسعه انساني در ايران طي سال

شرايط فعلي، نوع و نحوه حضـور دولـت نيـاز بـه تغييـر دارد. براسـاس نتـايج بدسـت آمـده          

اي كـه ايـن متغيـر بـر شـاخص توسـعه       درخصوص حكمراني خوب و نقش و تـأثير فزاينـده  

هاي آن يعني شاخص حق اظهـار نظـر   رسد بهبود زيرشاخصانساني در ايران دارد به نظر مي

سي، شاخص كارايي و اثربخشي دولـت، شـاخص كيفيـت    و پاسخگويي، شاخص ثبات سيا

ريـزي  قوانين و مقررات، شاخص حاكميت قانون و شاخص كنترل فسـاد، و همچنـين برنامـه   



1393177بهار/ 58هاي اقتصادي ايران/ شماره فصلنامه پژوهش

هاي بـاال از اهميـت بـااليي در افـزايش توسـعه انسـاني در ايـران        اصولي در راستاي شاخص

برخوردار است.

كمراني خوب، اثرگذاري اين از جمله نكات حائز اهميت درخصوص اندازه دولت و ح

باشد. بنابراين حضـور دولـت در اقتصـاد بـه     دو متغير بر يكديگر و نهايتاً بر توسعه انساني مي

هـاي دولـت اسـت    هاي حكمراني خوب كه عمدتاً ناشي از سياسـت همراه بهبود در شاخص

تأثير بسزايي بر توسعه انساني در ايران دارد.
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