
ی...
رها

شو
ر ک

ی د
صاد

 اقت
شد

ر ر
ب ب

خو
ی 

ران
کم

 ح
ثیر

تأ

1

فصلنامه علمی - پژوهشی

The Impact of Good Governance on Economic Growth 
in Selected Islamic Countries (Panel Data Approach)

Mohammad Ghafarifard1, Husnieh Danesh2

Date received: 2022/08/19        Date of acceptance:2022/12/21

Abstract
The measure of economic growth of any country shows the standard of living 
and welfare of the society, therefore, access to the way to increase economic 
growth is considered one of the important categories for the economy of 
any country, which has been taken different categories into consideration for 
the increase in economic growth, which is one of the most important is the 
government. Since several decades, the category of good governance, which 
is synonymous with the government, it has been taken into consideration. In 
this research, the effect of the good governance index upon economic growth 
in selected Islamic countries in the period of time 2010 to 2019 has been 
investigated by using the panel data method. The results of the model show that 
the good governance index in selected Islamic countries has a positive effect 
on economic growth in such a way that with one percent increase in the good 
governance index, economic growth increases at 0.01 percent. As for the role of 
labor productivity and foreign direct investment in the economic prosperity of 
countries of economic and political policy makers to orientation of production 
should increase the skill of the human force and improve the ecosystem of the 
country’s foreign direct investment, promote political and economic stability, 
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increase efficiency and effectiveness of governments, conformation the rule 
of law, control corruption and increase the right of citizens to express their 
opinions on various matters of the country in their agenda in order to achieve 
desired goals and results.
 
Keywords: good governance, GDP, Islamic countries, panel data
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تأثير حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی
 )رويکرد داده های تابلويی(

محمد غفاری فرد1
حسنیه دانش2

تاريخ دريافت: 1401/05/28             تاريخ پذيرش: 1401/09/30

چکيده
ازاین رو  می دهد  نشان  را  جامعه  رفاه  از  برخورداری  و  زندگی  سطح  بیان گر  کشوری  هر  اقتصادی  رشد  میزان 

دست یابی به نحوه افزایش رشد اقتصادی از مقوله های مهم برای اقتصاد هر کشوری محسوب می شود که برای 

افزایش در رشد اقتصادی مقوله های متفاوت موردتوجه قرارگرفته است که یکی از مهم ترین آن ها نقش حکمرانی 

خوب در ادبیات اقتصادی می باشد که در این تحقیق اثر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای 

منتخب اسالمی در دوره زمانی 1389 الی 1398 با استفاده از روش پانل دیتا مورد بررسی قرارگرفته است.سوال 

مطرح است که شاخص حمکرانی خوب چه اثری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد. هدف این مقاله نیز 

بر آورد میزان تأثیر گذاری شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های 

پانلی در کشورهای منتخب می باشد. نتایج مدل نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب 

اسالمی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد به  نحوی که با افزایش یک درصد شاخص حکمرانی خوب، رشد اقتصادی 

به میزان 0.01 درصد افزایش می یابد. با توجه به نقش بهره وری نیروی کار و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 

رونق اقتصادی کشورها سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی جهت جهش تولید می بایست در کنار افزایش مهارت 

نیروی انسانی و ارتقای اکوسیستم توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور، ارتقای ثبات سیاسی و اقتصادی، 

افزایش کارایی و اثربخشی دولت ها، تثبیت حاکمیت قانون، کنترل فساد و افزایش حق اظهارنظر شهروندان در امور 

مختلف کشور را در دستور کار خود قرار دهند تا به اهداف و نتایج مطلوب دست یابند.

واژه های کليدي: حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی، کشورهای اسالمی، داده های تابلویی
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1- مقدمه
 به نقش و تأثیر آن روی رشد و پیشرفت اقتصادی توجه خاص 

ً
حکمرانی یکی از مباحث است که اخیرا

صورت گرفته با توجه به تجربه های کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته که توسط سازمان ملل بررسی شده 

است حکمرانی خوب در بعضی کشورها نقش پررنگ در پیشرفت اقتصادی کشورها داشته است. برای 

 باید رشد اقتصادی در نظر گرفته شود رشد اقتصادی تنها متکی به 
ً
اینکه اقتصاد پیشرفت داشته باشد اوال

منابع مالی فراوان و منابع طبیعی نبوده بلکه درگرو ذهن های پویا و خالق هست که امروزه رشد اقتصادی 

از  یا تولید ناخالص داخلی در یک دوره معین تعریف کرده و یکی  افزایش کمی درآمد ملی  را همان 

دغدغه های اصلی سیاست گذاران و مسئولین هر دولت و نظام که روی کار میاید به شمار می آید چون با 

سطح رفاه جامعه رابطه تنگاتنگ دارد. سیاست گذاران هر نظام سعی دارند عوامل مؤثر و شرایط مؤثر بر 

رشد اقتصادی جغرافیایی تحت حکمرانی شان را شناسایی کنند تا بتوانند اهداف و سیاست های درست و 

مؤثر داشته باشد شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی سیاست گذاران را کمک می کند تا در قدم نخست 

متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی را شناسایی و در تخصیص منابع به شکل صحیح از آن استفاده کنند. 

در قدم بعدی برای جلوگیری از خطاها مؤثر خواهد بود تا میزان خطاها را کاهش داده و برای برنامه ریزی 

بلندمدت به طور دقیق کمک نمایند. عوامل متعددی را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده اند که از آن جمله 

سرمایه، نیروی کار و پیشرفت فّناوری، کارکرد دولت را می توان نام برد. کارکرد دولت )کارایی و اثربخشی 

دولت( یکی از متغیرهای درونی اصطالح حکمرانی خوب را به خود اختصاص داده است که با متغیرهای 

مانند حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد 

در تعیین رشد اقتصادی در دو دهه گذشته مطرح شده است

بااین حال این شاخص با توجه به نظام حاکم در کشورهای اسالمی متفاوت بوده است. دولت ها حکومت ها 

با اتخاذ نوع حکمرانی، نظام سیاسی و موقعیت سیاسی دارای پیشرفت و رشد اقتصادی مختلف بوده اند. 

بااین حال سؤال مطرح است که حکمرانی خوب در رشد اقتصادی کشورهای اسالمی تأثیر دارد یا خیر؟

این مقاله قصد دارد به تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی بپردازد 

تا میزان تأثیر این شاخص در این برهه از زمان و کشورهای منتخب را مورد بررسی قرار دهد؛ و بدین 

منظور به پنج بخش تقسیم شده است که در بخش اول مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 

در بخش سوم به متدلوژی و روش اقتصادسنجی، در بخش چهارم به مدل برآورد و تجزیه تحلیل نتایج 

پرداخته شده درنهایت در بخش پنجم جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.
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2-چارچوب نظری تحقیق
مسائل  آن  کمک  به  جامعه  که  هاست  نهاد  و  سیاست ها  ارزش ها،  از  نظامی  بیانگر  خوب  حکمرانی 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را توسط بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی مدیریت 

می کند. )شریفی:1396، ص،9(

بر اساس اهداف اعالن شده توسط سازمان ملل از سال 2015-2030 تمام کشورهای که عضویت 

سازمان ملل را دارا می باشند در راستای شاخص های توسعه پایدار و تعامل با همدیگر در سه سطح ملی، 

منطقه ی و بین المللی باید تالش الزم را نمایند. )دورباش،1396، ص،7(

حکمرانی شیوه و طریق استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به 

توسعه پایدار هست بدین لحاظ کشورهای عضو بانک جهانی باید در راستای حکومت داری به مسائل 

همچون تخصیص درست منابع، فرایندهای تدوین، انتخاب و اجرای خط مشی ها و روابط بین شهروندان 

و حکومت کوشش نمایند. )راشکی، 1392، ص،26(

همچنین بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند و بر اساس این 

شاخص ها وضعیت حکمرانی خوب را هر دو سال یک بار در دوره 2002-1996 و به صورت ساالنه از سال 

2002 به بعد در کـشورهاي مختلـف مـورد ارزیـابی قرار می دهد کمیجانی و سالطین،1389، ص 11-5.(

حکمرانی خوب شامل مؤلفه های حق اظهارنظر، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثربخشی 

دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می شود که بر رشد اقتصادی اثر می گذارد:

تأثیر  بتوانند دولت را در برابر آنچه بر مردم  • حق اظهارنظر و پاسخگویی: بدین مفهوم که مردم 

می گذارد مورد سؤال و بازخواست قرار دهند، اصطالحات چون حقوق سیاسی، آزادی بیان، تجمع های 

سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات، میزان نمایندگی از طبقات اجتماعی و فرایندهای سیاسی در نحوه 

برگزاری انتخابات داللت به این مفهوم دارد که از طریق حذف رانت های اطالعات، افزایش کارایی بازار، 

کشف قیمت های واقعی، تخصیص بهینه منابع، انتقال دارایی های نقد به سمت فعالیت های تولیدی که 

درنتیجه منجر به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی خواهد شد )بابا زاده و دیگران،1399، ص،269(

• ثبات سیاسی وعدم خشونت: این شاخص به میزان ثبات رژیم حـاکم و رهبـران آن، درجه احتمال 

تداوم حیات مؤثر دولت و تـداوم سیاست های جـاري می پردازد و در جامعه که ناآرامی های اجتماعی، 

ترور، اعدام های سیاسی تنش های قومی و کودتا رو به کاهش باشد نشان گر ثبات سیاسی است که باعث 

به دنبال آن رشد  بیشتر و اشتغال را در برمی گردد که  نیروی کار  افرایش جذب  جذب سرمایه ها شده 
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اقتصادی نیز افزایش خواهد داشت )مبارک و آذر پیوند،1388، ص،192(

مقوالت  شـامل  کـه  محولـه  وظـایف  انجـام  در  دولت  کارآمدي  دولت:  اثربخشی  و  کارایی   •

ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارك خـدمات عمـومی یـا کیفیـت نظـام اداري، صالحیت و شایستگی 

کـارگزاران و اسـتقالل خـدمات همگـانی از فـشارهاي سیاسـی می شود استوار است از طرفی دیگر 

دولت وظیفه دارد کاال و خدمات عمومی و زیرساخت های فیزیکی موردنیاز را برای تسهیل فرایند تولید، 

تسهیل در نقل و انتقاالت فناوری، آموزش از طریق کاهش هزینه های مبادالتی برای بنگاه ها باعث افزایش 

رقابت در اقتصاد گردیده بهبود بهره وری عوامل تولی را به همراه داشته باشد که درنهایت رشد اقتصادی را 

به دنبال دارد )محمد پور و همکاران،1399، ص،28(

• کیفیت قوانین و مقررات: سیاست های از قبیل کنترل قیمت ها، عدم نظارت کافی بـر سیـستم 

بـانکی و همچنین هزینـه وضـع قوانین براي محدودیت بیش ازاندازه تجارت خارجی اگر این مؤلفه ها در 

شفافیت و سیاست های با مراعات نمودن قوانین و مقررات باشد باعث تشویق فعاالن اقتصادی درروند 

تولیدشده و فضای کسب کار را بهبود می بخشد و جذب سرمایه را افزایش داده تولید افزایش میابد که 

درنتیجه منجر به رشد اقتصادی می گردد )زاینده رودی و همکاران،1395، ص،29(

• حاکمیت قانون: میزان احترام عملی که دولت مردان و شهروندان یک کشور براي نهاد قائل هستند 

که باهدف وضع و اجراي قانون و حل اختالف ایجادشده است گه از طریق حمایت از حقوق مالکیت و 

اجرای قراردادها ر مبادالت و سرمایه گذاری باعث افزایش تجارت در سطح ملی و بین المللی؛ افزایش در 

رشد اقتصادی مشاهده خواهد شد )محمد پور و همکاران،1399، ص،30(

•  کنترل فساد: استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی. در این تعریف هراندازه 

ویژگی های مثبـت ماننـد حاکمیـت قـانون، پاسـخگویی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر باشد 

و فساد، مقررات اضافی و بی ثباتی سیاسـی و خشونت کمتر باشد، حکمرانی در آن جامعه براي نیل به 

توسعه مناسب تر است )بابا زاده و همکاران،1399، ص 270(

تا اواخر ده نود الگوهای رشد فقط به عنوان عوامل اقتصادی توجه داشت اما این الگوها نتوانستند علت 

تفاوت سرانه کشورها را توضیح دهند که منجر به نظرهای جدید در این عرصه گردید ازجمله نظریه های 

)institutional factor( را وارد مدل کرد که عوامل مانند نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های 

اقتصادی مطرح نمودند و عامل اصلی  به عنوان متغیرهای مهم در رشد  را  عمومی، فرهنگ و مذهب 

عقب ماندگی کشورها را نه کمبود سرمایه بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصاد مولد 
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معرفی کردند )مبارک و آذر پیوند،1389، ص،193(

بااهمیتی که مؤلفه حکمرانی خوب درروند رشد و توسعه پایدار در کشورها بافته است نظراتی متفاوتی 

برای کمی سازی آن ارائه شده است هرچند شاخص های ارائه شده همانند سایر شاخص های ترکیبی دیگر 

دارای کمی و کاستی بوده است اما بررسی این شاخص ها و توجه به وضعیت کشورهای اسالمی در 

خالل آن می توان گامی در راستای بررسی و شناخت وضعیت موجود به دست آورد. از دیگر عوامل که 

در تأمین رشد اقتصادی نام برد توسعه انسانی است نظریه های جدید رشد معتقد است که رشد و توسعه 

اقتصادی بدون رشد منابع انسانی امکان پذیر نیست و از کانال های آموزش وپرورش، افزایش مهارت ها 

و توانمندی ها به رشد اقتصادی تأثیرگذارند )شریفی و همکاران.1396، ص،12( سرمایه گذاری مستقیم 

مانند  عامل های  تاثیر  تحت  که  است  معرفی شده  رشد  بسترسازی  در  دیگر  عامل  به عنوان  خارجی 

هزینه های وام گرفتن، اندازه منابع و شرایط کشور را شامل می شود. نقش صادرات در رشد اقتصادی 

به عنوان موتور رشد اقتصاد بیان شده که بر طبق این نظریه کشورها با تخصص گرایی در تولید که منابع 

برای تولید مناسب دارند می توانند از راه تجارت از کانال های سرمایه گذاری، افزایش ارز خارجی و افزایش 

واردات فّناوری باعث رشد اقتصادی گردد )شاهین پور و خوش رفتار، 1398، ص،3( مخارج دولت را 

می توان به عنوان یک فرمان در اجرا و هدایت های سیاست های اقتصادی نام برد که با سعی در تثبیت 

قیمت ها رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت قسمی ک در کانال های تأثیرگذاری دیده می شود دولت 

می تواند با افزایش تقاضای کل، بر اشتغال تأثیر گذاشته و با افزایش در زیرساخت های اقتصادی مانند 

آموزش، حمل ونقل و سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد )ژیالیی 

اقدم و همکاران،1399، ص،164(

 نمودار )1(: کانال های اثرگذاری حکمرانی خوب و سایر شاخص ها بر درامد ناخالص داخلی

5 
 

 
 

 

 سابقه پژوهش  ۳
 خارجی شده انجام مطالعات - ۳٫۱

  این سیاسی مطرح گردیده است که  -توسعه اقتصادي تحت نام اقتصادي   خوب متغیر نوظهور در عرصهحکمرانی  
و از اهمیت    قرارگرفته  موردمطالعهبه رشد پایدار    یابیدستشاخص در کشورهاي جهان اول تا جهان سوم براي  

 خاص برخوردار است. 

 خارجی   شدهانجام : مطالعات  1جدول  

(سال    نویسندگان عنوان پژوهش و روش تحقیق  پژوهش   هايبافته ترینمهم
 پژوهش) 

به را  درآمد  توزیع  و  اقتصادي  و  رشد  نتایج  عنوان 
عنوان  عملکردها و مخارج دولتی و مقررات گذاري را به 

 گیرد میها در نظر ورودي و داده

 )2008توسان (گرن و  هاي بخش عمومی در کشورهاي منتخبتحلیل کارایی دخالت

این تحقیق سازوکار موفق در تبدیل داده ها  کارایی در 
اثربخشی  هاستانده  به با محیط ستاندهنیز    و  ها چگونه 

 . گیرندمی در تعامل قرار و اجتماعی  اقتصادي
 

سازمان عملکرد  شاخصارزیابی  اساس  بر  و  ها  کارایی  هاي 
 دولت اثربخشی

و  بارتوسویسینس 
 ) 2013( تیساکال

بوخ ینارمکح

هظا قح و رظن را
ییوگخساپ

یسایس تابث

یشخب رثا و ییاراک
تلود

نوناق تیمکاح

و نیناوق تیفیک
تاررقم

داسف لورتنک

تاعالطا تنار

رازاب ییاراک

تمیق
یجراخ یراذگ هیامرس

دیلوت ییاراک

لاغتشا

یلخاد صلاخان دیلوت

+

+

+

+
+

+

-
-

+

+

هیامرس بذج
یراکیب راک یورین شیازفا

دیلوت لماوع یرو هرهب

هاک ه ش تالدابم هنیز

شزومآ

ه تخاس ریزیروانف ا

تیکلام قوقح

رازاب هعسوت
ینیرفآ راک

یراذگ هیامرس للملا نیب تراجت
تالماعم رد تیفافش

راک بسک یاضف
هیامرس درو

دمآرد یرباربان ه تخاس ریز یا
یمومع

ه دمآرد یتایلام یا

+
- -

+ + +

+

+

+ +

+

+

+
+

+

+

-
-

-

+

راک یورین یرو هرهب

تلود جراخم

تارداص

تلود ییاراک

لک یاضاقت

لک هضرع

زرا شیازفا

فرصم

لک دمآرد

راک یورین

+
+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

++

+

+

++ +

+

+

- -
+

+

+
+
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3- سابقه پژوهش
3.1 -مطالعات انجام شده خارجی

حکمرانی خوب متغیر نوظهور در عرصه توسعه اقتصادی تحت نام اقتصادی-سیاسی مطرح گردیده 

است که این شاخص در کشورهای جهان اول تا جهان سوم برای دست یابی به رشد پایدار موردمطالعه 

قرارگرفته و از اهمیت خاص برخوردار است.

جدول 1: مطالعات انجام شده خارجی

ین بافته های پژوهشعنوان پژوهش و روش تحقیقنویسندگان )سال پژوهش( مهم تر

گرن و توسان )2008(
در  عمومي  بخش  دخالت های  کارایي  تحلیل 

کشورهاي منتخب

رشد اقتصادي و توزیع درآمد را به عنوان نتایج و 
عملکردها و مخارج دولتي و مقررات گذاری را 

به عنوان ورودي و داده ها در نظر می گیرد

ساکالیت  و  بارتوسویسینس 
)2013(

اساس  بر  سازمان ها  عملکرد  ارزیابي 
شاخص های کارایي و اثربخشي دولت

تبدیل  در  موفق  سازوکار  تحقیق  این  در  کارایي 
ستانده ها  نیز  اثربخشي  و  ستانده ها  به  داده ها 
چگونه با محیط اقتصادي و اجتماعي در تعامل 

قرار می گیرند.

شومیله و قیوم )2014(
بررسی تجزیه وتحلیل تأثیر اندازه دولت در رشد 
مدل  روش  از  استفاده  با  پاکستان  در  اقتصادی 

رشد درون زا

تورم،  مانند  اقتصادی  کالن  متغیرهای  بین 
سرمایه گذاری، در بلندمدت رابطی منفی را نشان 

داده است.

دیگران  و  یو  جیاندانگ 
)2018(

اقتصاد بین سال های  بر  تأثیر کیفیت حکمرانی 
داده های  روش  از  استفاده  با   )2015-2011(

تابلویی

تأثیر مثبت  اقتصادی  کیفیت حکمرانی بر رشد 
دارد.

اسمیت و ویگرشتد )2019(
در  اقتصادی  رشد  بر  آن  تأثیر  و  دولت  اندازه 

اتحادیه اروپا با استفاده از روش پانل دیتا
اما  دارد  منفی  اثر  رگرسیون  نتیجه  آماری  ازنظر 
سایر متغیرها متفاوت و به شدت مشکوک است.

چاند و دیگران )2020(
اقتصادی  و رشد  و حکومت  عملکرد صادرات 

)شواهدی از یک اقتصاد کوچک(
تعامل بین متغیرها معنادار است.

مروه خویا )2020(
توسعه  اقتصاد  بر  آن  اثیر  و  خوب  حکمرانی 
مروری بر ادبیات سیستماتیک با استفاده از روش 

بررسی ادبیات

اقتصادی  توسعه  بر  خوب  تأثیر  خوب  دولت 
دارد و این بستگی به ساختار سیستم سیاسی نیز 

خواهد داشت

کمار عباس و لی جونکینگ 
و دیگران )2021(

نقش حاکمیت در رابطه بدهی و رشد با استفاده 
از روش داده ای پانل

از  اقتصادی  رشد  و  عمومی  بدهی  بین  رابطه 
طریق حاکمیت بدهی منفی و معنی دار است

کریستین و دیاکونو )2021(
مخارج اقتصادی و رشد اقتصادی )تجزیه تحلیل 
رومانی( با استفاده از روش سری های زمانی با 

رویکرد همگرای یوهانسن

یک پشت بانی دوگانه بین دولت و رشد اقتصادی 
به دلیل وجود درامدهای ملی و تورم بین دولت و 

رشد اقتصادی وجود دارد.

مآخذ: مطالعات تحقیق



ی...
رها

شو
ر ک

ی د
صاد

 اقت
شد

ر ر
ب ب

خو
ی 

ران
کم

 ح
ثیر

تأ

9

فصلنامه علمی - پژوهشی

3.2-مطالعات انجام شده داخلی

جدول 2: مطالعات انجام شده داخلی

مبارک و آذر پیوند )1388(
محیط  عوامل  بررسی  به  خوب  حکمرانی 

نهاده ها و رشد اقتصادی

کـشورهاي  بـراي  حکمراني  و  نهادي  فاکتورهاي 
به  نسبت  انـدونزي  و  ترکیـه  مـصر،  ایـران، 
داده  نشان  را  کمتري  اثرگذاری  دیگر  کشورهاي 

است.

سالطین  و  کمیجانی 
)1389(

در  اقتصادی  رشد  بر  خوب  حکمرانی  تأثیر 
OECD و OPEC کشورهای منتخب عضو

در کشورهای  تأثیر  است.  معنادار  و  مثبت  ارتباط 
عضو  کشورهاي  گروه  از  بیشـتر   OPEC عضو 

OECD هست.

امامقلی و آسمانه )1395(
بر  آن  تأثیر  و  خوب  حکمرانی  شاخص های 
از  استفاده  با  ایران  در  سالمت  بروندادهای 

FMOLS روش

بهبود  در  مؤثر  عامل  یک  به عنوان  حکمرانی 
شاخص های بهداشتی نشان داده شده است.

دورباش )1396(
رشد  در  خوب  حکمرانی  اثرات  و  نقش 
اقتصادی ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی 

تصحیح خطای برداری

متغیرهای کالن با رشد اقتصادی رابط ای معنی دار 
و مثبت دارد.

پیشوا )1396(
تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین توسعه مالی 
و رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای 

تعمیم یافته

بر  مالی  توسعه  تأثیر  حکمرانی  کیفیت  افزایش  با 
مالی  بازار  و  بانکی  مجرای  دو  از  اقتصادی  رشد 

تقویت می شود.

صدرایی )1396(
بر مبانی نظری حکمرانی خوب )در  درآمدی 

رابطه به مقایسه کشورهای امارت و بحرین(

ثبات  دارای  نسبی  رفاه  نمودن  فراهم  با  امارات 
دلیل  به  بحرین  در  که  حالی  در  است  سیاسی 
تنش های سیاسی و مذهبی در آن بی ثباتی سیاسی 

حاکم است.

سالطین )1398(
رهیافت  در  کارآفرینی  و  حکمرانی  کیفیت 
-2000( منتخب  کشورهای  پانل  داده های 

)2016

بر  معنی داری  و  مثبت  تأثیر  حکمرانی  کیفیت 
کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارند.

حمزه ای )1399(

نقش تعدیل گر حکمرانی خوب در رابطه بین 
)شاخص های  اقتصادی  رشد  و  جهانی شدن 
و  ثابت  اثرات  روش  تابلوی،  داده های  کنترل، 

)GLS الگوی

رشد  و  رابین شاخص های حکمرانی  مثبت  رابطه 
نقش  می تواند  که  است  داده  نشان  را  اقتصادی 

تعدیل گر داشته باشد.

نوروزی )1400(
پرتو  در  خوب  حکمرانی  بازخوانی 

چشم اندازهای ناهمسان

مبانی  پیرامون  دیدگاه  بیان  به  منتقد  جایگاه  در 
اهتمام  اندیشه  این  شاخص های  و  مؤلفه ها  و 
عرضه  آن  از  یگانه  و  یکسان  برداشتی  ورزیده اند 

نمی دارند

مآخذ: مطالعاتت تحقیق

این تحقیق در راستای تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی طی سال های 

)1388-1398( تبیین گردیده است که جنبه نوآوری آن مقطع زمانی و 30 کشور اسالمی است که در 

تحقیقات داخلی و خارجی گذشته انجام نشده است.
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4- روش شناسی پژوهش
ازنظر هدف کاربردی است.  این تحقیق یک مطالعه کتابخانه ای و پژوهش تحلیلی توصیفی است و 

داده ها و اطالعات موردنیاز بین سال های )1388-1398( برای کشورهای اسالمی جمع آوری شده است 

این اطالعات از منابع معتبر مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سایت های وزارت اقتصاد 

با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده های  کشورهای اسالمی به دست آمده است و سپس توسط برنامه 

تابلویی مدل برآورد شده است.

جدول 3: لیست کشورهای منتخب اسالمی موردتحقیق

کشورشمارهکشورشمارهکشورشماره

نیجریه21گینه11افغانستان1

عمان22گینه بیسائو12الجزایر2

سیرالیون23جمهوری اسالمی ایران13آذربایجان3

سودان24ساحل عاج14بنگالدش4

اوگاندا25قرقیزستان15کامرون5

26لبنان16چاد6

27مالزی17جیبوتی7

28مراکش18مصر8

29موزامبیک19گابون9

30نیجر20گامبیا10

4.1- معرفی مدل

در این تحقیق متغیرهای که در نظر گرفته شده شامل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر وابسته 

و نسبت صادرات، بهره وری نیروی کار، مخارج دولت و حکمرانی خوب )حق اظهارنظر و پاسخگویی، 

ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد( به عنوان متغیرهای 

مستقل در نظر گرفته شده است بنابراین معادله زیر تصریح مدل و جدول مدل تصریح متغیرهای مدل را 

نشان می دهد.

LGDPit = β + β 1 LCIit +β2LPOLFit+β3 LFDIit+β4 LGG1it +β5LG-

G2it+β6LINF it
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جدول 4: متغیرهای تحقیق و نمادهای آن

متغیر وابسته: تولید ناخالص داخلی

یتم( یتم(نمادنام متغیر )لگار نمادنام متغیر )لگار

LGG1مخارج دولتLGDPتولید ناخالص داخلی سرانه

LGG2حکمرانی خوبLCIسرمایه

LNFتورمLPOLFبهره وری نیروی کار

LFDIسرمایه گذاری مستقیم خارجی

یف متغیرهای مدل 4.2-تعر

تولید ناخالص داخلی سرانه : این متغیر یک از مقیاس های سنجش در اقتصاد است که مجموع ارزش 

کاالها و خدمات کار در یک بازه زمانی معین را دربر می گیرد که در کشور تولید می شود. منظور تمام کاال 

و خدمات نهایی است که در تولید کاال و ارائه خدمات دیگر استفاده نمی شود. برای سرانه کردن تولید 

ناخالص داخلی آن را تقسیم بر نفوس آن کشور می شود.

سرمایه: از عناصر مهم در تولید است و متشکل از مالی است که از منفعتی حاصل می شود و اغلب 

آن را برحسب پول بیان می کنند. مفهوم سرمایه به کاالهای های اطالق می شود که نوع متفاوتی از عامل 

تولید است )قنادان،1386، ص 14(

از کاالها و خدمات )خروجی(  یا مجموع ای  تولید کاال و خدمات  نیروی کار: نسبت  بهره وری 

به یک یا چند داده )ورودی( مؤثر در تولید آن کاالها را خدمات را بهره وری نیروی کار گویند )ملکی 

نصر،1400(

مخارج دولت
مخارج دولت شمال نظام مالیاتی و سیاست های اقتصادی و فعالیت های دولت را در پی ثبات و افزایش 

رشد اقتصادی را دربر می گیرد، در این تحقیق مخارج کل دولت در نظر گرفته شده است که شامل مجموع 

مخارج عمر و مصرفی می شود. )اقبالی، 1386، ص،214(

نرخ تورم: تورم ناشی از حالتی است که در اقتصاد سطح عمومی قیمت ها به طور بی رویه یا بی تناسب 

معنی دار و مداوم به صورت غیرقابل برگشت افزایش می یابد. )عبادتی،1395، ص،84(

4.3-تبیین مدل پانل دیتا

در این تحقیق به دلیل نوع داده های موردمطالعه از روش داده های تابلویی استفاده می شود داده های 
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تابلویی مجموعه از داده های است که ترکیب شده از چند مقطع و دوره زمانی است مقطع می تواند بیانگر 

افراد، گروه ها، بنگاه ها، صنایع، کشورها و ... باشد دوره زمانی نیز می تواند روز، هفته، ماه، فصل و سال 

باشد )سوری،1397(

این مدل از تحقیق زمینه را برای محققین فراهم می سازد تا از داده های که امکان مطالعه آن فقط 

مقطعی یا فقط سری زمانی وجود دارد را موردبررسی و تحقیق قرار دهد )ملکی،1400(

در حالت کلی طول دوره زمانی را با T در نظر گرفته می شود، در این صورت مشاهدات مربوط به 

  t=1,2,3,…, و زمان i=1,2,3,…, N نشان می دهد که مقاطع شامل Yitو Xitرا با Y و X متغیرهای

T است )سوری 1397( این نوع داده زمینه منتسبی را برای گسترش روش های تخمین و نتایج نظری 

فراهم می سازد. همچنین داده های تابلویی یا مدل پانل دیتا هم در میان مقاطع جامعه آماری )N( و هم 

در طی زمان )T( اندازه گیری می گردد برای پایه گذاری مدل پانل دیتا ابتدا فرض می شود که تعداد مقاطع 

برابر با طول دوره برابر با و تعداد متغیرهای توضیحی برابر باشد در آن صورت دل پانل دیتا را به صورت زیر 

می توان تبیین کرد.

با گسترده کردن متغیرها برای مقاطع و دوره های مختلف خواهیم داشت:

رتبه ماتریس های X، Y و U همگی برابر است با )*1N*T(، )سید نورانی و محمد پور،1397(.

در رابطه )i ،)1 نشان دهنده مقاطع، افراد، خانوار، بنگاه ها، کشورها و امثال آن است و t زمان را نشان 

می دهد. در این مدل K متغیر توضیحی )بدون احتساب عرض از مبدأ( در Xi وجود دارد. برحسب اینکه

α چه حالتی بگیرد؛ پیش می آید: )1( اگر هیچ اختالفی بین مقاطع وجود نداشته باشد، درنتیجه α به صورت 
میانگین تمام مقاطع وارد مدل می شود و در این حالت روش حداقل مربعات معمولی، برآوردهای کارا 

و سازگاری از α و α ارائه خواهد داد. )2( اگر بین مقاطع مختلف اختالف وجود داشته باشد اختالف بین 

مقطع ها )کشورها، بنگاه ها و خانوارها و ...( درiα نشان داده می شود که در طول زمان ثابت فرض می شود. 

به این روش، روش اثرات ثابت میگویند. )3( درصورتی که اختالف به صورت تصادفی بین مقاطع باشد و 

در طول زمان ثابت نیست از روش دیگر به نام روش اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده می شود )بال 

تاجی،2005( که در مقاله از طریق آزمون هاسمن اثرات ثابت یا تصادفی شناسایی می شود.
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براي گسترش   را  منتسبی  زمینه  داده  فراهم    هايروش نوع  نظري  نتایج  و    هايداده . همچنین  سازدمی تخمین 
براي    گرددمی   گیري اندازه)  Tو هم در طی زمان ()  N(در میان مقاطع جامعه آماري  هم دیتا   پانلتابلویی یا مدل  

فرض    پانلمدل    گذاريپایه ابتدا  تعداد    شودمی دیتا  با  مقاطعکه  برابر  دوره  طول  با  تعداد    برابر    متغیرهاي و 
 کرد.   تبیین توانمی زیر   صورتبه دیتا را   پانلتوضیحی برابر باشد در آن صورت دل 

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 = αi + 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑋𝑋1𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑋𝑋2𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 + ⋯ + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑌𝑌𝑌𝑌                                                                       
(1) 

 

مختلف خواهیم داشت: هايدوره و    ي مقاطعا بر متغیرهابا گسترده کردن   

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽 ̅+ 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + �̅�𝑈𝑈𝑈                                                                                                 (2) 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = (𝑋𝑋𝑋𝑋 ⋮ 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) [ ̅ 𝛼𝛼𝛼𝛼 ] + �̅�𝑈𝑈𝑈 → 𝑌𝑌𝑌𝑌 ∗ = 𝑋𝑋𝑋𝑋 ∗𝛽𝛽𝛽𝛽 ∗ + �̅�𝑈𝑈𝑈                                                      (3)                                                                                

 . )1397سید نورانی و محمد پور،()، *1N*T(برابر است با  یهمگ  U  و  X،  Y هايماتریس رتبه 

. در  دهد می زمان را نشان  tو ، کشورها و امثال آن است هابنگاه ، خانوار، افراد مقاطع، دهندهنشان  i )،1در رابطه (
چه حالتی بگیرد؛    αاینکه  برحسب وجود دارد.    Xiدر  )  مبدأ احتساب عرض از    توضیحی (بدون   ر یمتغ  K  این مدل 

میانگین تمام مقاطع    صورتبه   α جهیدرنت  ،) اگر هیچ اختالفی بین مقاطع وجود نداشته باشد 1: (آید می پیش  
مدل   روش    شودمی وارد  حالت  این  در  معمولی،    حداقلو  از    برآوردهايمربعات  سازگاري  و    ارائه  β  و αکارا 
داد ( خواهد  بین    )2.  اختالف  باشد  داشته  وجود  اختالف  مختلف  مقاطع  بین  (مقطع اگر  و    هابنگاه   کشورها،ها 

ثابت فرض    شودمی   داده نشان    iαدر)  ...و    خانوارها زمان  این روش شودمی که در طول  به  ثابت  .  اثرات  ، روش 
تصادفی بین مقاطع باشد و در طول زمان ثابت نیست از روش دیگر    صورتبه اختالف    کهدرصورتی )  3(  میگویند.

  آزمون از طریق    که در مقاله  )2005، یبال تاجشود (میل استفاده  د به نام روش اثرات تصادفی براي تخمین م
 .شودمی من اثرات ثابت یا تصادفی شناسایی هاس 

 تحقیق   هاي یافته ۵
 توصیفی  آمارهاي ۱�۵

تمام   اینکه  داشت  نظر  در  نخست    هاداده با  تحقیق کمی هستند  این  تحلیل    منظوربه در  آمار    هاداده تجزیه  از 
استفاده   نمایش    شودمی توصیفی  بخش  این  از  هدف  ویژگی    هايداده و  اولیه  مبانی    هست   متغیرهاآماري  تا 

خانلو،   موردمطالعه  هايتحلیل  (امیر  شود  شناخته  (1396را  شماره  جدول  در  به  4)  مربوط  توصیفی  آمار   ،(
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5- یافته های تحقیق
5.1- آمارهای توصیفی

با در نظر داشت اینکه تمام داده ها در این تحقیق کمی هستند نخست به منظور تجزیه تحلیل داده ها 

از آمار توصیفی استفاده می شود و هدف از این بخش نمایش داده های آماری اولیه ویژگی متغیرها هست 

تا مبانی تحلیل های موردمطالعه را شناخته شود )امیر خانلو،1396( در جدول شماره )4(، آمار توصیفی 

مربوط به میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف از استاندارد و تعداد مشاهدات متغیرهای موردبررسی 

در این تحقیق در طی سال های 2010 تا سال 2019 برآورده شده است.

جدول شماره 5: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
LINFLGG2LGG1LFDILPOLFLCILGDPPCDescription

95.31324 26.45186 12.29376 1.986680 23.30844 0.027703 6.575200Mean
32.25000 9.130000 7.560000 1.085000 21.43000 0.010978 4.150000Median
598.8700 241.5900 70.16000 15.12000 55.60500 0.435203 63.30000Maximum
0.850000 0.060000 0.340000-2.170000-38.25900-0.229610-3.700000Minimum
135.2961 39.33632 15.74113 2.585346 11.73794 0.112023 8.491906Std. Dev.

250250250250250250250Observation
منبع: محاسبات تحقیق

5.2-آزمون هم انباشتگی

دوسری زمانی xt و yt را هم انباشته با مرتبهd≥b>0, (b,d)  می نامیم، اگر هردوی سری زمانی دارای 

مرتبه انباشتگی d باشند و یک رابطه خطی مانند a1y1 + a2xt را مرتبه (d-b) بین آن ها برقرار باشد این 

تعریف را به زبان ریاضی چنین می نویسیم.

 (a1، نماد هم انباشتگی است. بردار ضرایب تشکیل دهنده ترکیب خطی دو سری زمانی CI در آن

(a2  را بردار هم انباشتگی می نامند )ملکی نصر،1400( به بیان دیگر زمانی که دو یا چند متغیر سری 

زمانی بر اساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می شوند؛ یک رابطه بلندمدت را شکل می دهند که 

مفهوم هم انباشتگی را ارائه می کند. در ای تحقیق برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه هم جمعی میان 

متغیرها از آزمون هم جمعی کاُیو )انگل گرنجر( استفاده و در جدول )5( نتایج آن گزارش شده است. 

فرضیه صفر مبنی بر عدم رابطه هم انباشتگی میان متغیر وابسته و مستقل الگو با توجه به نتایج آزمون هم 

انباشتگی رد شده است به بیان دیگر رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد.
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در این تحقیق    موردبررسی  متغیرهايمیانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف از استاندارد و تعداد مشاهدات  
 آورده شده است. بر  2019سال  تا 2010 هايسالدر طی 

 

 تحقیق  متغیرهايآمار توصیفی : 5شماره جدول 

LINF LGG2 LGG1 LFDI LPOLF LCI LGDPPC Description 
95.31324  26.45186  12.29376  1.986680  23.30844  0.027703  6.575200 Mean 
32.25000  9.130000  7.560000  1.085000  21.43000  0.010978  4.150000 Median 
598.8700  241.5900  70.16000  15.12000  55.60500  0.435203  63.30000 Maximum 
0.850000  0.060000  0.340000 -2.170000 -38.25900 -0.229610 -3.700000 Minimum 
135.2961  39.33632  15.74113  2.585346  11.73794  0.112023  8.491906 Std. Dev. 

250 250 250 250 250 250 250 Observation 

 منبع: محاسبات تحقیق 

 

 هم انباشتگی  آزمون ۲�۵

سري زمانی داراي مرتبه   هردوي ، اگر نامیممی  ≤b,d( b>0,d(رتبه م باانباشته  را هم  ty و   txدوسري زمانی
برقرار باشد این تعریف را به   هاآن  بین  b)-(dرا مرتبه  tx2a +1 y1aباشند و یک رابطه خطی مانند  d انباشتگی

 .میسینوی م ی چنین یاضزبان ر

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑌𝑌𝑌𝑌~𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑑𝑑𝑑𝑑), 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑌𝑌𝑌𝑌~𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑑𝑑𝑑𝑑) 

 ⟹, 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑌𝑌𝑌𝑌~𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑑𝑑𝑑𝑑) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑌𝑌𝑌𝑌~𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑏𝑏𝑏𝑏) 

را بردار    ) a1، a2 (ترکیب خطی دو سري زمانی دهندهتشکیل نماد هم انباشتگی است. بردار ضرایب  CIآن  در 
انباشتگی   چند متغیر سري زمانی بر اساس مبانی    دو یازمانی که    دیگربیانبه )  1400ملکی نصر،نامند (میهم 

ارتباط   یکدیگر  با  رابطه  شوند می داده  نظري  را    دهند می را شکل    بلندمدت؛ یک  انباشتگی    ارائه که مفهوم هم 
  و یُکاهم جمعی    آزمون از    متغیرها وجود یا عدم وجود رابطه هم جمعی میان    براي بررسی  . در اي تحقیق کند می 

  است. فرضیه صفر مبنی بر عدم رابطه هم انباشتگی   شدهگزارش آن    نتایج)  5انگل گرنجر) استفاده و در جدول ((
  بلندمدت رابطه    دیگربیانبه هم انباشتگی رد شده است    آزمون   نتایجمیان متغیر وابسته و مستقل الگو با توجه به  

 . وجود دارد  متغیرهابین 

 هم انباشتگی   آزمون  :6جدول  

Prop. t-Statistic آزمون 
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جدول 6: آزمون هم انباشتگی

Prop.t-Statisticآزمون

0.0000-4.776401ADF
منبع: محاسبات تحقیق

همانطوریکه در جدل )5( مالحظه می گردد با توجه به آماره ADF و احتمال مربوط به )کمتر از 

0.05( وجود هم انباشتگی در مدل پذیرفته می شود یعنی آماره H0 مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی رد 

شده است که نشان می دهد بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل یک رابطه بلندمدت وجود دارد.

5.3-آزمون چاو

در مدلی که هم داده ها مقطعی و هم داده های سری زمانی وجود داشته باشد به صورت کلی مدل 

پانل دیتا می نامند که شامل دو مدل تلفیقی )Pooled Data( و مدل تابلویی )Panel Data( است. برای 

شناسایی این دو حالت از آزمون چاو )اف-لیمر( استفاده می شود )فقه مجیدی،1393( نتایج آزمون چاو 

در جدول شماره )6( نشان داده شده است.

جدول 7: آزمون چاو

d.f.StatisticEffects Test

24.21949.368136Cross-section F
منبع: محاسبات تحقیق

 F محاسبه شده که برابر با 49.368 است، بزرگ تر از F چنانچه در جدول )6( مشاهده می شود

جدول بوده و بیان گر معنی داری اثرات ثابت است لذا با سطح اطمینان 91 درصد می توان گفت فرضیه 

صفر رد شده و استفاده از داده های تابلویی پذیرفته می شود.

آزمون هاسمن  5.4

برای مشخص نمودن نوع مدل داده های تابلویی )مدل اثرات ثابت یا مدل اثرات تصادفی( از آزمون 

هاسمن استفاده می شود.

جدول شماره 8: نتایج آزمون هاسمن

Prop.Chi-Sq-d.f.Chi-sq-statisticTest summary

0.0006623.767720Cross-section random
منبع: محاسبات تحقیق

چنانچه در جدول )7( مشاهده می گردد آماره احتمال آزمون هاسمن )0.00006( است با احتمال 

99 درصد می توان گفت که مدل دارای اثر ثابت است.
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5.5-برآورد مدل و تحلیل آن

نظر به آزمون های انجام شده جهت بررسی رابطه میان تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و 

بهره وری نیروی کاربر عالوه مخارج دولت، صادرات و حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل 

به صورت زیر ارائه می شود. نتایج این برآورد برای 25 کشور طی سال های 2010 تا 2019 با استفاده از 

نرم افزار در جدول )9( آورده شده است.

با توجه به نتایج به تحقیق که در جدول شماره )9( مشاهده می گردد، ضرایب تمامی متغیرهای مدل 

معنادار و مهم تر از همه ضریب اصلی مدل )حکمرانی خوب( مثبت و معنادار است که نشان می دهد 

حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تأثیر مثبت دارد.

این مدل )حکمرانی خوب(، عدد )0.01( است  چنانچه دیده می شود ضریب متغیر مستقل در 

افزایش در شاخص  ناخالص داخلی درازای یک درصد  تولید  تبیین کننده )0.01( درصد رشد در  که 

حکمرانی خوب است.

متغیر سرمایه در این مدل دارای تأثیر مثبت و معنی دار با داشتن ضریب )0.8( نشان دهنده یک در 

ضد تغییر در تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد

همچنین متغیر بهره وری نیروی کار نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد، به نحوی که 

به ازای یک درصد تغیر در این متغیر، رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی به میزان )0/003( درصد 

افزایش می یابد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز در مدل فوق تأثیر مثبت و معنادار را نشان می دهد که با افزایش 

)0.04( درصدی آن می توان شاهد یک در صد افزایش در تولید ناخالص داخلی بود

 مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی 

را بیان می دارد، یعنی درازای )0/06( درصد افزایش یک درصد رشد اقتصادی را در این کشورها کاهش 

می دهد.

درنهایت تورم متغیر مستقل که دارای تأثیر منفی و معنادار در این مدل با داشتن ضریب )0.03( 

بیانگر این است که با افزایش یک درصد تولید ناخالص داخلی می توان به اندازه )0.03( در صد از تورم 

این کشورها را کاهش داد.

 98 درصد از 
ً
مقدار ضریب تعیین در این مدل )0/98( حاصل شده است که نشان می دهد تقریبا

تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای اسالمی را متغیرهای موجود در مدل توضیح می دهد.
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جدول 9: برآورد مدل

Propt-StatisticStd. ErrrorCoefficientVariable
1.4747400.2054827.1769750.0000C
0.000021.313490.0413800.881952Lci
0.06111.8913280.0020010.003784Lpolf
0.17731.3576870.0320910.043569Lfdi
0.25671.1400500.0586140.066822Lgg1
0.19591.3010740.0113010.014703Lgg2
0.1505-1.4474660.023346-0.033792Linf

(j-statistic)= 1156.101(J-statistic)=0.000000propR2 =0.983971
منبع: یافته های تحقیق
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6- نتیجه گیری
این تحقیق در راستای تبیین تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های آماری شاخص 

مزبور و داده های متغیرهای توضیحی مورداستفاده تصریح شده در این پژوهش طی سال های 1389-

1398 به تفکیک 25 کشور اسالمی که شامل افغانستان، الجزایر، آذربایجان، بنگالدش، کامرون، چاد، 

جیبوتی، مصر، گابون، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، جمهوری اسالمی ایران، ساحل عاج، قرقیزستان، لبنان، 

مالزی، مراکش، موزامبیک، نیجر، نیجریه، عمان، سیرالیون، سودان و اوگاندا با رویکرد داده های تابلویی 

در محیط برنامه ای وی یوز از پانل دیتا صورت گرفته است. مطابق برآیند آزمون ریشه واحد مانایی داده های 

متغیرهای مورداستفاده در مدل تائید شده و همچنان آزمون هم انباشتگی کایو، تبیین کننده طوالنی مدت 

بودن رابطه بین متغیر وابسته و متغیر توضیحی است. شاخص حکمرانی خوب بر اساس مؤلفه های بانک 

جهانی برای این شاخص در 25 کشور اسالمی )در جدول شماره 3 آورده شده است( طی دوره زمانی 

1389 الی 1398 با استفاده از روش میانگین هندسی به دست آمده است در چارچوب تابع تولید، مدل 

رشد اقتصادی کشورهای اسالمی تخمین زده شده است.

نتایج به دست آمده بیان می دارد که شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و 

بلندمدت دارد. شاخص های کمکی به کاررفته در این مدل مانند بهره وری نیروی کار و صادرات نیز دارای 

تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد از این میان تنها متغیر نسبت مخارج دولت از تولید ناخالص 

داخلی بر میزان رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی دارای تأثیر معنادار و منفی را نشان می دهد.

با توجه به شرایط فعلی در کشورهای اسالمی همانا یکی از راه های رسیدن به رشد اقتصادی توجه 

و مدیریت به نظام حکومتی و حکمرانی خوب در این جوامع است، بنابراین تغییر استراتژی حکمرانی 

و توجه به ارکان و مؤلفه های فرعی آن که عوامل به وجود آورنده آن است از الزامات کشورهای الزامی 

محسوب می گردد.

یکی از مؤلفه های حکمرانی خوب کارایی و اثربخشی دولت جهت بهبود انجام وظایف کارمندان 

اداری، استقالل خدمات و شایستگی  نظام  باالبردن کیفیت  و  تهیه خدمات  مقوالت همچون کیفیت 

کارگزاران به دوراز فشار های سیاسی صورت می گیرد است که می تواند در شکل گیری یک دولت کارا و 

به دنبال ان ثبات و حاکمیت قانون را به وجود بیاورد که موجب جذب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی 

می گردد.

نتایج به دست آمده همسو با تحقیقات پیشین است که بیانگر اثر مثبت حکمرانی خوب و دولت بر 
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رشد و توسعه اقتصادی مانند تحقیق حمزه ای )1399( و کمار عباس و لی جونکینک و دیگران )2021( 

هست.

همچنین پیشنهادهای سیاستی ذیل نیز جهت بهبود حکمرانی خوب توصیه می شود:

1. جهت تحقق رونق اقتصادی در کشورهای اسالمی الزم است مؤلفه های حکمرانی خوب در این 

کشورها ارتقا یابد.

اقتصادی کشورهای  قانون گذاری و اجرای آن می تواند در راستای رشد  فرایند  2. شفاف سازی در 

اسالمی مؤثر باشد.

نیروی  بهره وری  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  که  شد  داده  نشان  تحقیق  این  در  همچنین   .3

کار در کشورهای اسالمی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. افزایش در بهره وری نیروی کار و 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند رشد اقتصادی را در کشورهای اسالمی افزایش دهد.
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