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Introduction: This research aimed to 
surveying the influence and critical role 
that good governance might play with 
regard to the increasing trends in in-
come inequality, numerous rates of un-
employment, lack of economic justice 
in different societies especially within 
developing countries, and in carrying 
out government's duties to achieve a 
better distribution of income. Hitherto, 
income distribution has been one of 
the main concerns of the government. 
Since the income distribution and so-
cial justice are, often, alleged to be as-
sociated with poverty issues this might 
have led to some short-term solutions 
to fix the problems. On the other hand, 
scholars in the fields of Economists 
tend to claim that the phenomenon 
of inequality of income distribution 
might be shows some sorts of internal 
resistance and without considering the 
effective factors short-term solution 
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مقدمــه: رونــد فزآینــده نابرابــری درآمــدی، 
ــادی  ــت اقتص ــود عدال ــكاری و نب ــاالی بی ــرخ ب ن
ــورهای در  ــژه در كش ــف و به وی ــع مختل در جوام
حــال توســعه و نقــش ویــژه دولتهــا در رســیدن بــه 
ــی  ــاه اجتماع ــن رف ــد و تأمی ــب درآم ــع مناس توزی
ــی از  ــد یك ــع درآم ــه توزی ــه اینك ــه ب ــا توج و ب
دغدغه هــای اصلــی و مهــم دولــت اســت و چــون 
ــت اجتماعــی  ــع درآمــد از مســائل عدال ــًا توزی غالب
همیــن  می گیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد  فقــر  و 
ــاه  ــای كوت ــا راه حله ــت ت ــده اس ــب ش ــر موج ام
ــه شــود. در  ــن مشــكل توصی ــع ای ــرای رف مــدت ب
حالیكــه پدیــده نابرابــری توزیــع درآمــد، بــه خاطــر 
مقاومــت نیروهــای درونــی، پایــداری از خود نشــان 
می دهــد و اجــرای سیاســتهای كوتــاه مــدت، بــدون 
ــی  ــای نامطلوب ــذار، پیامده ــل تأثیرگ ــناخت عوام ش
ــر توزیــع درآمــد و رشــد اقتصــادی بدنبــال دارد.  ب
بنابرایــن بــرای مقابلــه بــا مشــكل توزیــع ناعادالنــه 
ــناخت و  ــر آن را ش ــر ب ــل مؤث ــد عوام ــد بای درآم
ــود  ــتای بهب ــب در راس ــتهای مناس ــاذ سیاس ــا اتخ ب
ــد  ــان می ده ــن نش ــود. ای ــدام نم ــد اق ــع درآم توزی
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ــه حــدی  ــه ب ــد در جامع ــع درآم ــت توزی ــه اهمی ك
ــی از  ــان یك ــی اقتصاددان ــًا تمام ــه تقریب ــت ك اس
اهــداف و وظایــف عمــده دولــت را توزیــع درآمــد 
ذكــر می كننــد. حتــی می تــوان آن جــزء بــارز 
ــا  ــت و ب ــد دانس ــت كارآم ــك دول ــخص ی و مش
توجــه بــه پیامدهــای حاصلــه از دو الگــوی دولــت 
حداكثــر و دولــت حداقــل می تــوان بــه ایــن نتیجــه 
رســید كــه حضــور حكمرانــی خــوب بــرای كاهــش 
ســطح فقــر و توزیــع برابــر درآمدهــا الزامــی اســت. 
روش: پژوهــش حاضــر مطالعــه ای بیــن كشــوری 
ــی  ــای حكمران ــه اینكــه داده ه ــا توجــه ب ــوده و ب ب
ــده اســت، دوره  ــادی منتشــر ش ــال 1996 می از س
ــه تعــداد ســالهایی اســت  مــورد مطالعــه محــدود ب
اقتصادســنجی ســری زمانــی  از  كــه نمی  تــوان 
ــدل  ــن م ــرای تخمی ــن رو ب ــود. از ای ــتفاده نم اس
از روش اقتصادســنجی داده هــای تركیبــی )پانــل 
داده هــا( اســتفاده می شــود و همچنیــن تخمیــن 
داده هــای ســری زمانــی طــی دوره 12 ســاله 2010-
1999 بــا اســتفاده از نــرم افــزار Eviews8 انجــام 

می شــود. 
ــرآورد شــاخصهای  ــج حاصــل از ب ــا: نتای یافته ه
حكمرانــی بــر نابرابــری درآمــدی در دو گــروه 
منتخــب نشــان می دهــد كــه شــاخصهای حكمرانــی 
ــت.  ــی داش ــب جین ــا ضری ــی ب ــه منف ــوب رابط خ
همچنیــن از طریــق محاســبه میانگیــن مــوزون 
ــدل  ــاس م ــر اس ــوب ب ــی خ ــاخصهای حكمران ش
گانــی و دانكــن)2004(، كیفیــت حكمرانــی معرفــی 
شــده و تأثیــر آن بــر توزیــع درآمــد مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت. نتایــج حاصــل از تحقیــق 
ــه  ــی ك ــت حكمران ــه كیفی ــد ك ــان می ده ــدل نش م

might have adverse effects on income 
distribution and economic growth. In 
order to deal with the problem of unfair 
income distribution the effective fac-
tors should be identified and appropri-
ate policies should be taken to modify 
income distribution. This shows the 
income distribution is as important in 
the society as almost all the econo-
mists highlight income distribution as 
government's critical goal and task. 
The presence of good governance and 
equal income distribution is required to 
reduce poverty. This signifies the need 
for good governance and with respect 
to a result of a two-state models (maxi-
mum vs. minimum), one may feel the 
need for such a good governance. 
Method: The present research is a case 
study with an econometric approach 
aimed to put the social and economic 
theories in the field. The causal rela-
tionships between variables can be an-
alyzed by using figures. As the current 
study conducted in some countries and 
data governance have been publishing 
since 1996, it is limited to the number 
of years that series econometrics could 
not be used for them. Econometric 
methods using panel data were used to 
estimate the models. Moreover, time 
series data was used to estimate the 
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از طریــق میانگیــن مــوزون شــاخصهای حكمرانــی 
خــوب محاســبه شــده اســت دارای تأثیــری منفــی 
ــه ای  ــه گون ــی اســت. ب ــر ضریــب جین ــادار ب و معن
ــت  ــی و كیفی ــای حكمران ــه مؤلفه ه ــه ب ــه توج ك
در  اقتصاددانــان  توانایــی  می توانــد،  حكمرانــی 
توضیــح واقعیتهــای تجربــی در جهــت كاهــش 
ــاز  ــش و زمینه س ــان افزای ــطح جه ــری در س نابراب
واقع بینانه تــری  اقتصــادی  سیاســتهای  اتخــاذ 
ــد  ــور باش ــه و كش ــای آن جامع ــر واقعیته ــی ب مبتن
و بــا توجــه بــه اینكــه كشــورهای پیشــرفته از 
ــطح  ــوب در س ــی خ ــاخصهای حكمران ــاظ ش لح
باالیــی هســتند، كشــورهای در حــال گــذر كــه بــه 
ــود  ــژه بهب ــادی به وی ــت اقتص ــود وضعی ــال بهب دنب
توزیــع درآمــد در جامعــه هســتند بایســتی بــه ایــن 
شــاخصها توجــه جــدی داشــته باشــند. و در جهــت 
اجــرا و پیاده ســازی آن بكوشــند. در واقــع یافته هــا 
ــد كــه بهبــود هریــك  ــر ایــن مســئله دارن داللــت ب
از مؤلفه هــای حكمرانــی تغییــرات مثبتــی را در 
جهــت بهبــود توزیــع درآمــد در كشــورهای مــورد 
ــی آســیا و  مطالعــه كشــورهای منطقــه جنــوب غرب
ــكاری اقتصــادی و  ــازمان هم كشــورهای عضــو س

ــند.  ــته باش ــعه داش توس
ــر  بحــث: هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تأثی
شــاخصهای حكمرانــی بــر كاهــش نابرابــری در دو 
گــروه از كشــورهای منطقــه جنــوب غربــی آســیا و 
ــكاری اقتصــادی و  ــازمان هم كشــورهای عضــو س
توســعه طــی دوره زمانــی 1996تــا2010 بــا اســتفاده 
ــان  ــل داده اســت. بســیاری از اقتصاددان از روش پان
یــك  حكمرانــی  شــاخصهای  بهبــود  معتقدنــد 
معیــار اساســی بــرای بهبــود توزیــع درآمــد و رفــاه 

12-year period from 1999 to 2010 via 
Eviews8 software. 
Findings: According to the results of 
this research, it can be stated that in-
dicators of good governance have a 
significant negative impact on the Gini 
coefficient. Paying attention to gover-
nance and quality of governance can 
increase the economists' ability of ex-
plaining the empirical facts. As the ad-
vanced countries have high indicators 
of good governance, transition Coun-
tries that seek to improve the economic 
situation, especially the improvet the 
income distribution in society, should 
pay attention to this indicator. The 
findings indicate that improving any 
component of governance will make 
positive changes in order to improve 
income distribution in selected coun-
tries in South-Western Asia and the 
countries of the Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development 
(OECD). 
Discussion: This study examined the 
impact of the governance to reduce 
inequalities in two countries of South-
Western Asia and countries of the 
Organization for Economic Coopera-
tion and Development during the pe-
riod from 1996 to 2010 and by using 
panel data. Many economists believe 
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ــر  ــز بیانگ ــه نی ــای مطالع ــت. یافته ه ــی اس اجتماع
ــر  ــی ب ــاخصهای حكمران ــادار ش ــی و معن ــر منف اث
ــا  ــت. دولته ــروه اس ــر دو گ ــدی ه ــری درآم نابراب
در  خــوب  حكمرانــی  الگــوی  بكارگیــری  بــا 
ــاخصهای  ــود ش ــق بهب ــق از طری ــورهای موف كش
اثربخشــی،  و  شــفافیت  )شــاخص  حكمرانــی 
و  خشــونت  عــدم  سیاســی،  ثبــات  شــاخص 
ــاخص  ــی، ش ــی دولت ــاخص اثربخش ــم، ش تروریس
ــت  ــاخص حاكمی ــررات، ش ــن و مق ــت قوانی كیفی
ــش  ــث كاه ــاد( باع ــرل فس ــاخص كنت ــون و ش قان
ــرمایه گذاری و  ــش س ــی، افزای ــای معامات هزینه ه
افزایــش تولیــد، افزایــش اشــتغال و كاهــش بیــكاری 
ــری  ــش نابراب ــه كاه ــق ب ــن طری ــوند و از ای می ش
ــه  ــه اینك ــه ب ــا توج ــد. ب ــك می نمای ــدی كم درآم
حكمرانــی خــوب عامــل محركــه رشــد اقتصــادی، 
تولیــد ثــروت و درنهایــت بهبــود وضعیــت اشــتغال 
و افزایــش توزیــع درآمــد اســت، بایــد كشــورهای 
ــوب  ــه جن ــژه كشــورهای منطق ــه به وی ــورد مطالع م
ــادی  ــه زی ــم توج ــار مه ــن معی ــه ای ــیا ب ــی آس غرب
ــت  ــه وضعی ــه اینك ــه ب ــا توج ــند و ب ــته باش داش
منطقــه  كشــورهای  در  حكمرانــی  شــاخصهای 
ــا  ــت، در انته ــب نیس ــیا مناس ــی آس ــوب غرب جن
پیشــنهاداتی بــه منظــور بهبــود وضعیــت ایــن 
بلندمــدت  عملكــرد  می شــود.  ارائــه  كشــورها 
حكمرانــی خــوب در عادالنــه شــدن توزیــع درآمــد 
و كاهــش نابرابــری حائــز اهمیــت اســت. بــا توجــه 
بــه ســطح بــاالی نابرابریهــا در كشــورهای درحــال 
غــرب  جنــوب  كشــورهای  به ویــژه  توســعه، 
ــران  ــتمداران و مدی ــود سیاس ــنهاد می ش ــیا پیش آس
كاهــش  جهــت  كشــورها،  ایــن  در  اقتصــادی 

the improvement of the governance is 
a fundamental measure to improve in-
come distribution and social welfare. 
Regarding the findings of this research 
the government can use such indicators 
in the successful countries through the 
improvement of the governance model 
of good governance (transparency, ef-
fectiveness, political stability and lack 
of violence and terrorism, government 
effectiveness indicator index terms, in-
dex, rule of law and corruption control 
index). These indicators lead to reduc-
ing the cost trade, increasing invest-
ment, production and employment, and 
contribute to reducing income inequal-
ity. Since good governance factor driv-
ing economic growth, wealth creation 
and ultimately increase employment 
and improve income distribution are 
required studied countries, especially 
the countries of South-Western Asia 
have to pay much attention to them. 
As this indicators of governance situ-
ation is not good in the countries of 
South-Western Asia, in the end, some 
suggestions offered to improve the sit-
uation in this countries. So that good 
governance is important to reduce in-
equalities in the distribution of income 
and long-term performance. Due to the 
high level of inequality in developing 
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مقدمه
ــه دولــت حداقــل و ســپس نظریــه  بررســی عمقــی بحــث گــذار از دولــت حداكثــر ب
ــدودی  ــا ح ــی دوم ت ــگ جهان ــان جن ــل از پای ــه قب ــد ك ــان می ده ــوب نش ــی خ حكمران
ــورها رواج  ــان كش ــرد در می ــز می ك ــت را تجوی ــت دول ــزوم دخال ــه ل ــزی ك ــدگاه كین دی
ــود  ــی و دوران رك ــگ جهان ــی از جن ــای ناش ــازی خرابیه ــد بازس ــائلی همانن ــت. مس داش
ــاد  ــت در ابع ــه دول ــش مداخل ــرای افزای ــری ب ــات محكم ت ــث توجیه ــكا، باع ــزرگ امری ب
مختلــف شــده بــود. رونــد افزایــش مداخله دولــت در اقتصــاد، مشــكات عدیــده اقتصادی، 
ــادی  ــف اقتص ــاد مختل ــاف در ابع ــروز اخت ــادی و ب ــتهای اقتص ــتمر سیاس ــای مس ناكامیه
ــوری رقیــب  ــد از تئ ــت حداقــل( بتوان ــوری كاســیك )دول ــار دیگــر تئ ــا ب باعــث شــد ت

ــرد )بشــیری و شــقاقی شــهری، 1390(.  پیشــی گی
ســرانجام در پایــان دهــه 70 و اوایــل دهــه 80  در كشــورهای صنعتــی، بحــث 
كوچك ســازی دولــت وسیاســت خصوصی ســازی بــه منظــور رفــع اختافــات و 
ــر  ــه ام ــه ب ــا توج ــا ب ــت. ام ــرار گرف ــدی ق ــه ج ــورد توج ــا م ــش آنه ــای پیدای انگیزه ه
ــب  ــه متعاق ــائلی ك ــادی، مشــكات و مس ــه 80 می ــان ده ــا پای ــا ت ــازی دولته كوچك س
نظریــه حداقــل دولــت وجــود داشــت موجــب شــد از اواســط دهــه 90 میــادی نارضایتــی 

countries, especially the countries of 
South West Asia it is suggested that 
politicians and economic managers 
in these countries, pay more attention 
to indicators of good governance and 
use them in order to reduce inequality. 
Keywords: Income Distribution, Gini 
Coefficient, Good Governance, Panel 
Data

ــه  ــتری ب ــه بیش ــی، توج ــه طبقات ــری و فاصل نابراب
ــند.  ــته باش ــوب داش ــی خ ــاخصهای حكمران ش

واژگان کلیــدی: حكمرانــی خــوب، توزیــع 
درآمــد، داده هــای تابلویــی، ضریــب جینــی
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نســبت بــه دولــت حداقــل شــكل بگیــرد و از پایــان آن دهــه، رویكــرد حكمرانــی خــوب 
مــورد اســتقبال گســترده قــرار گرفــت، به گونــه ای كــه اقتصاددانــان نهادگــرا معتقــد بودنــد 
دولــت و بــازار دو نهــاد مكمــل هســتند و نــه دو نهــاد رقیــب. بنابرایــن بجــای بحــث از 

مداخلــه و یــا عــدم مداخلــه دولــت بایــد از كارایــی و اثربخشــی دولــت ســخن گفــت. 
امــا آنچــه مدنظــر اســت، نــگاه متفــاوت بــه عملكــرد دولــت و آن هــم توجــه بــه عمــق 
وظایــف دولــت )كیفیــت دولــت( اســت. حكمرانــی خــوب كــه در برگیرنــده همــكاری 
و هماهنگــی دولــت، بخــش خصوصــی و جامعــه مدنــی اســت، باعــث شــده همــه اركان 
بتواننــد در كنــار یكدیگــر، بــه تقویــت یكدیگــر و در نهایــت بــه كارآمدتــر كــردن دولــت 
و بهبــود عملكــرد اقتصــادی و اجتماعــی كمــك كننــد )بشــیری و شــقاقی شــهری، 1390(.  
مشــكاتی از قبیــل فقــر، نابرابــری، تبعیــض، فســاد، تخریــب محیــط زیســت، اســتفاده 
ــكاری  ــده، بی ــینی فزآین ــرخ شهرنش ــانی، ن ــادی و انس ــع م ــت مناب ــص نادرس و تخصی
پنهــان بــاال، گســترش نامتعــادل بخــش دولتــی، بی ثباتــی اقتصــادی و سیاســی، بــاال بــودن 
ــه  ــتند ك ــهایی هس ــه چالش ــه از جمل ــاال ك ــورم ب ــرخ ت ــت و ن ــی دول ــای مصرف هزینه ه
ــا آن روبــرو هســتند )كمیجانــی و ســاطین، 1389( و بــه  كشــورهای در حــال توســعه ب
ــرار  ــائل ق ــل مس ــز ثق ــری، مرك ــردن نابراب ــه كن ك ــروزه ریش ــودارو )1387( ام ــده ت عقی
ــه همیــن  ــرای بســیاری از كشــورها اســت. ب ــه و هــدف اصلــی سیاســت توســعه ب گرفت
ســبب بهبــود در توزیــع درآمــد و كاهــش نابرابــری جــزء اهــداف عمــده راهبــرد توســعه 
ــن  ــود، بنابرای ــوب می ش ــا محس ــم دولته ــف مه ــی از وظای ــی و حت ــادی و اجتماع اقتص
ــل و  ــایی عوام ــردن آن، شناس ــی ك ــه و كم ــد در جامع ــع درآم ــری توزی ــی نابراب ارزیاب
ریشــه های افزایــش دهنــده و راهكارهــای كاهــش آن، مركــز توجــه اقتصاددانانــی اســت 
كــه بــه مســائل عدالــت اجتماعــی و توســعه اقتصــادی پایــدار توجــه دارنــد. بــا توجــه بــه 
ایــن شــرایط، حكمرانــی خــوب ضــرورت پیــدا می كنــد، تــا ایــن كشــورها بــه بازســازی 
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ــق  ــا تلفی ــوب ب ــی خ ــتا، حكمران ــن راس ــد، در ای ــی بپردازن ــور اساس ــان به ط دولتهایش
ــع  ــرای رف ــه ای ب ــل یگان ــد، راه ح ــت می توان ــب در دول ــهای مناس ــازوكارها و روش س
ــل  ــن عوام ــی از مهم تری ــر یك ــی دیگ ــه عبارت ــد. ب ــع باش ــن جوام ــی ای ــكات كنون مش

مؤثــر بــر توزیــع درآمــد، حكمرانــی خــوب اســت و ایــن یكــی از دالیلــی كــه ســبب شــد 
بانــك جهانــی، حكمرانــی یعنــی شــیوه مدیریــت و اداره كشــور یــا رابطــه شــهروندان بــا 
حكومت كننــدگان را موضــوع كلیــدی توســعه معرفــی كنــد، زیــرا از پیامدهــای سیاســت 
ــه  ــر ده ــورم در اواخ ــری و ت ــر، نابراب ــكاری، فق ــش بی ــت، افزای ــی دول ــور حداقل حض
1980 بــود )كمیجانــی و ســاطین، 1389(. از اینــرو هــدف عمــده تحقیــق، بررســی تأثیــر 
شــاخصهای حكمرانــی خــوب بــر توزیــع درآمــد بــا بكارگیــری داده هــای تابلویــی طــی 
دوره 2010-1999 بــرای كشــورهای منتخــب در حــال توســعه و كشــورهای توســعه یافته 
ــی خــوب  ــاخصهای حكمران ــاس ش ــن كشــورها براس ــیم بندی ای ــه نحــوه تقس اســت ك
از ســوی بانــك جهانــی انجــام شــده اســت )رزمــی و همــكاران، 1390(. براســاس ایــن 
ــن  ــا بی ــوب آنه ــی خ ــاخصهای حكمران ــه ش ــد رتب ــه درص ــورهایی ك ــیم بندی، كش تقس
ــن، كشــورهایی كــه  ــا كیفیــت نهــادی پایی ــج اســت كشــورهایی ب ــا بیســت و پن صفــر ت
ــت،  ــج اس ــاد و پن ــا هفت ــج ت ــت و پن ــن بیس ــا بی ــوب آنه ــی خ ــاخص حكمران ــه ش رتب
ــاخص  ــه ش ــد رتب ــه درص ــورهایی ك ــط و كش ــادی متوس ــت نه ــا كیفی ــورهایی ب كش
حكمرانــی خــوب آنهــا بیــن هفتــاد و پنــج تــا صــد اســت كشــورهایی بــا كیفیــت نهــادی 
ــور  ــامل )23( كش ــیا ش ــی آس ــوب غرب ــه جن ــورهای منطق ــه كش ــتند. در نتیج ــاال هس ب
ــران،  ــتان، ای ــرس، گرجس ــان، قب ــتان، آذربایج ــتان، ارمنس ــیا )افغانس ــی آس ــوب غرب جن
ــر، عربســتان  ــان، پاكســتان، قط ــان، عم ــتان، لبن ــت، قرقیزس ــراق، اردن، قزاقســتان، كوی ع
ــه دو  ــارات، ازبكســتان، یمــن ك ــه، تركمنســتان، ام ســعودی، ســوریه، تاجیكســتان، تركی
كشــور بحریــن و فلســطین بدلیــل نبــود داده هــا و اطاعــات از مــدل حــذف گردیدنــد(، 
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ــن كشــورهای  ــتند و همچنی ــی هس ــت ضعیف ــی در وضعی ــاخصهای حكمران از لحــاظ ش
جنــوب غربــی آســیا بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی متنــوع از وضعیــت رفاهــی متفاوتــی 
برخــوردار هســتند و ایــن كشــورها بــا مشــكات و چالشــهای نســبتًا مشــابهی دســت و 

پنجــه نــرم می كننــد و ایــن مجموعــه از كشــورها از میــراث نهــادی و تاریخــی مشــتركی 
برخــوردار هســتند كــه مســیر حركــت آنهــا را بــه خــود وابســته مــی دارد )بــرادران شــركاء 
و ملــك الســاداتی، 1387(، امــا كشــورهای عضــو OECD )ســازمان همــكاری اقتصــادی و 
توســعه شــامل: اســترالیا، اتریــش، بلژیــك، كانــادا، چــك، دانمــارك، فنانــد، آلمــان، یونان، 
ــد،  ــد، نیوزلن ــك، هلن ــورگ، مكزی ــی، لوكزامب ــره جنوب ــن، ك ــا، ژاپ ــد، ایتالی ــلند، ایرلن ایس
نــروژ، لهســتان، پرتغــال، اســلواكی، اســپانیا، ســوئد، ســوئیس، تركیــه، انگلیــس و امریــكا( 
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــا ب ــر آنه ــای مؤث ــتفاده از راهكاره ــه و اس ــرای مقایس ــاری ب معی
ــاختار  ــورها دارای س ــن كش ــه ای ــت ك ــه ای اس ــت، به گون ــر اس ــوق الذك ــورهای ف كش
دموكراتیــك هســتند و همچنیــن از نظــر شــاخصهای حكمرانــی در باالتریــن وضعیــت از 
لحــاظ رتبه بنــدی قــرار دارنــد، كــه ایــن كشــورها جــزء كشــورهای توســعه یافته در ایــن 

ــكاران، 1390(.  ــی و هم ــد )رزم ــرار می گیرن ــدی ق طبقه بن
بــا توجــه بــه هــدف عمــده ایــن مقالــه، پرســش اصلــی ایــن اســت كــه آیا شــاخصهای 
حكمرانــی خــوب می تواننــد باعــث بهبــود توزیــع درآمــد در كشــورهای منتخــب گردند؟ 

مبانی نظری
ــه  ــط ده ــل و اواس ــب از اوای ــه ترتی ــول، ب ــی پ ــدوق بین الملل ــی و صن ــك جهان بان
1980، دولتهــای حاكــم بــر كشــورهای در حــال توســعه را ترغیــب كردنــد كــه اصاحــات 
اساســی در خــط مشــی و سیاســت را بــه عنــوان شــرایط اعطــای اعتبــارات بپذیرنــد. ایــن 
رهیافــت جدیــد كــه تحــت عنــوان سیاســتهای تعدیــل ســاختاری مطــرح گردیــد، مــورد 
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ــی  ــدوق بین الملل ــی، صن ــك جهان ــر بان ــل سیاســتگذاری در واشــنگتن )نظی اجمــاع محاف
پــول، خزانــه داری آمریــكا و فــدرال رزرو( بــود و دقیقــًا بــه همیــن دلیــل ویلیامســون آن 
ــل مــورد  ــد. در اواســط دهــه 1990 میــادی سیاســتهای تعدی را اجمــاع واشــنگتنی1 نامی

ــرار  ــا جــوزف اســتیگلیتز2 )1998( ق ــرا و دررأس آنه ــان نهادگ ــاد گســترده اقتصاددان انتق
گرفــت در اجمــاع پســا واشــنگتنی، دولــت و بــازار دو نهــاد مكمــل هســتند نــه دو نهــاد 
ــی  ــوان حكمران ــن نهادهــا، اغلــب تحــت عن ــز ای ــدارك موفقیت آمی ــن ت ــر ای ــب، بناب رقی
ــدان  ــی ب ــك جهان ــه بان ــی ك ــرآرا و اســدیان، 1388(. تعریف خــوب مطــرح می شــود )مه
ــف  ــی تعری ــوان ســنت و نهادهای ــه عن ــی را ب ــه حكمران ــه اســت ك ــرده اینگون ــاره ك اش
می كنــد كــه توســط آنهــا قــدرت بــه منظــور مصلحــت عمومــی در یــك كشــور اعمــال 

ــد از:  ــر عبارتن ــورد نظ ــاخصهای م ــود و ش می ش
ــاب . 1 ــور در انتخ ــهروندان كش ــاركت ش ــزان مش ــخگوئی:3 می ــر و پاس ــار نظ ــق اظه ح

دولتهــا و همچنیــن داشــتن آزادی بیــان، آزادی همــكاری و رســانه های آزاد 
ــی و . 2 ــون اساس ــاف قان ــای خ ــط ابزاره ــت توس ــه دول ــال اینك ــی:4 احتم ــات سیاس ثب

ــای  ــده انگیزه ه ــه دربرگیرن ــرد ك ــرار می گی ــت ق ــی و مخالف ــی ثبات ــورد ب ــروعیت، م مش
سیاســی از خشــونت و تروریســم اســت

ــه . 3 ــی و درج ــات مدن ــت خدم ــی، كیفی ــات عموم ــت خدم ــت:5 كیفی ــی دول اثربخش
اســتقال خــود از فشــارهای سیاســی، كیفیــت تدویــن و اجــرای سیاســتها و اعتبــار تعهــد 

ــه ایــن سیاســتها  ــت ب دول
كیفیــت قوانیــن و مقــررات:6 توانایــی دولــت بــرای تدویــن و فرمولــه كــردن سیاســتها، . 4

كــه اجــازه ترویــج و توســعه بخــش خصوصــی را نتیجــه می دهــد 
1. Washington Consensus   2. Joseph Stiglitz
3. voice and accountability  4. political stability (no violence)
5. government effectiveness  6. regulatory quality
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ــرای . 5 ــت اج ــژه كیفی ــه و به وی ــد جامع ــه قواع ــزاران ب ــاد كارگ ــون1: اعتم ــت قان حاكمی
ــت و خشــونت  ــال جنای ــن احتم ــس و دادگاه و همچنی ــت، پلی ــوق مالكی ــا، حق قرارداده

ــی از آن ناش

ــع . 6 ــت آوردن مناف ــرای به دس ــی ب ــدرت عموم ــتفاده از ق ــدار اس ــاد:2 مق ــرل فس كنت
خصوصــی كــه دربرگیرنــده هــر دو شــكل كوچــك و بــزرگ از فســاد اســت )كافمــن3 و 

همــكاران،2010( 
ــك  ــه اینكــه بان ــا توجــه ب ــی، ب ــت حكمران ــرای محاســبه شــاخص كیفی ــن ب همچنی
جهانــی شــاخص عــددی محاســبه نكرده اســت، براســاس مطالعه گانــی و دانكــن4)2004(، 
ــی  ــت حكمران ــوان شــاخص كیفی ــه عن ــن شــش شــاخص ب ــابی ای ــاده حس ــن س میانگی

محاســبه شــده اســت )كمیجانــی و ســاطین، 1389(. 
ــد  ــع درآم ــر توزی ــی خــوب ب ــذاری شــاخصهای حكمران ــه مكانیســم تأثیرگ حــال ب

پرداختــه می شــود:
ــه  ــات ك ــار آزاد اطاع ــی و انتش ــای مدن ــخگویی: آزادیه ــر و پاس ــق اظهارنظ 1( ح
مصادیقــی از وجــود حــق اظهــار نظــر و پاســخگویی هســتند، موجــب تقویــت آگاهیهــای 
ــان  ــود، صاحب ــه موجــب می ش ــوند، ك ــی می ش ــفافیت اقتصــادی و اجتماع ــی و ش عموم
كســب و كار از بینــش و قــدرت الزم بــرای نقــد سیاســتهای اقتصــادی دولــت و مقابلــه 
ــب و  ــای كس ــر، هزینه ه ــن ام ــه ای ــوند ك ــوردار ش ــن برخ ــا در قوانی ــرات نابج ــا تغیی ب
ــش  ــب و كار و افزای ــعه كس ــب توس ــذر، موج ــن رهگ ــد و از ای ــش می ده كار را كاه
ــرادران شــركاء و ملــك الســاداتی، 1387(.  ســرمایه گذاری و رشــد اقتصــادی می شــود )ب

ــع درآمــد می شــود.  ــود توزی ــه خــود موجــب بهب ــه نوب ــز ب ــر نی ــن ام ــی شــك ای ب

1. rule of law   2. control of corruption
3. Kaufmann   4. Gani and Duncan
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2( ثبــات سیاســی و عــدم خشــونت/ تروریســم: شــاخص ثبــات سیاســی، نشــان دهنده 
ــا  ــرور و كودت ــود خشــونت در جامعــه اســت. بدیهــی اســت، درگیریهــای جناحــی، ت نب
ــش ریســك  ــات سیاســی، موجــب افزای ــردن ثب ــن ب ــا از بی ــن، ب ــد ای ــی مانن و پدیده های

ــن رهگــذر موجــب  ــك كشــور می شــود و از ای ــی در فضــای اقتصــادی در ی و نااطمینان
كاهــش ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی و بــه تبــع آن كاهــش تولیدناخالــص داخلــی 

ــد می گــردد.  ــر درآم ــع نابراب ــد ســرانه و توزی و درآم
3( اثربخشــی دولــت: منظــور از اثــر بخشــی دولــت، توانایــی آن در تدویــن و 
ــد  ــتگاه اداری كارآم ــك دس ــورداری از ی ــه آن برخ ــح و الزم ــتهای صحی ــرای سیاس اج
ــد  ــرد كمــك كنن ــان منف ــه كارآفرین ــد ب ــن بروكراســیهای شایســته می توانن اســت. همچنی
تــا از پــس مشــكات هماهنگــی برآینــد كــه ایــن خــود ممكــن اســت موجــب افزایــش 
ــود  ــال آن بهب ــتر و بدنب ــتغال بیش ــادی و اش ــد اقتص ــتر و رش ــد بیش ــرمایه گذاری، تولی س

ــاداتی، 1387(.  ــكاء و ملك الس ــرادران ش ــود )ب ــه ش ــد در جامع ــع درآم توزی
 4( كیفیــت تنظیــم مقــررات: قوانیــن و مقــررات مطلــوب و كارآمــد، یكــی از 
مهم تریــن نهادهایــی اســت كــه می توانــد بــر عملكــرد اقتصــادی جوامــع تأثیــر بگــذارد، 
به گونــه ای كــه قوانیــن و مقــررات اختــال زا در مســیر راه انــدازی یــك كســب و كار بــه 
ــا  ــد و ب ــش می دهن ــرمایه گذاری را افزای ــای س ــوع هزینه ه ــف، در مجم ــكال مختل اش
توجــه بــه بــاال بــودن هزینه هــای ســرمایه گذاری در امــر تولیــد و عــدم حمایــت مناســب 
و اصولــی از ســرمایه های كوچــك، تنهــا ســرمایه داران كان وارد ایــن مســیر شــوند، كــه 
ایــن خــود افزایــش بیــكاری، افزایــش شــكاف طبقاتــی، فقــر و افزایــش نابرابــری درآمــدی 

ــك الســاداتی، 1387(.  ــرادران شــكاء و مل می شــود )ب
5( حاكمیــت قانــون: معــرف میــزان احتــرام قائل شــده توســط شــهروندان و دولتمردان 
یــك كشــور بــرای نهادهایــی اســت كــه بــا هــدف وضــع قوانیــن، اجــرای آنهــا و حــل 
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ــت  ــن حقــوق مالكی ــن تضمی ــی، 2003(. همچنی ــك جهان ــات ایجــاد شــده اند )بان اختاف
و حســن اجــرای قراردادهــا، كلیــدی بــرای هدایــت صحیــح منابــع ســرمایه گذاری مولــد 
ــتغال  ــد و اش ــترش تولی ــرمایه گذاری و گس ــش س ــود، موجــب افزای ــن خ ــه ای اســت، ك

ــد.  ــر درآمــد كمــك می كن ــع بهت ــه توزی ــع آن ب ــه تب می باشــد، كــه ب
6( كنتــرل فســاد: فســاد را عمومــا، سوء اســتفاده از مناصــب دولتــی بــرای تأمیــن منافــع 
ــا – داووی  ــن گوپت ــان، 1383(. همچنی ــدری و خیرخواه ــد )می ــف می كنن ــخصی تعری ش
ــل كاهــش رشــد،  ــی از قبی ــد كــه فســاد از راههای ــه1 )1998( نشــان دادن و الونســو- ترم
هدف گیــری ناكارآمدتــر طرحهــای اجتماعــی، دسترســی نابرابــر بــه آمــوزش، انحرافــات 
ــی، كاهــش هزینه هــای اجتماعــی و افزایــش  ــری در تملــك دارای ــه نفــع نابراب سیاســی ب
مخاطــرات ســرمایه گذاری و كاهــش ســرمایه گذاری بــرای فقــرا، نابرابــری درآمــد و فقــر 

ــان، 1383(.  ــدری و خیرخواه ــد )می ــش می ده را افزای

پیشینة تجربی
ــك  ــه بان ــی از جمل ــازمانهای بین الملل ــه س ــی ك ــتراتژیهای مختلف ــه اس ــه ب ــا توج ب
جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول بــرای حــل مشــكل توســعه نیافتگی كشــورهای فقیــر 
ارائــه كردنــد، امــا نتایــج حاصــل از اجــرای چنیــن سیاســتهایی نــه تنهــا در حــل مشــكل 
رشــد و توســعه اقتصــادی كشــورهای فقیــر ناتــوان بودنــد، به گونــه ای كــه در تبییــن رشــد 
اقتصــادی كشــورهای فقیــر و نیــز گســترش نابرابــری در ســطح جهانــی، ابعــاد دیگــر و 
تــازه ای از ایــن تئوریهــا شــكل گرفــت، كــه بــه مدلهــای نهــادی و اقتصــاد سیاســی رشــد 
ــدگاه  ــترش دی ــط و گس ــی در بس ــن فراوان ــر، محققی ــای اخی ــدند. در دهه ه ــروف ش مع
نهادگرایــی جدیــد نقــش داشــته و از نقــش نهادهــا و تأثیرشــان بــر رونــد رشــد و توســعه 

1. Gupta- Davoodi and Alonso-Terme
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ــد،  ــی جدی ــه طــور اساســی اقتصــاد نهادگرای ــا ب ــد، ام اقتصــادی كشــورها بحــث كرده ان
ــوز1 )1937(،  ــد ك ــی رونال ــرای معاصــر یعن ــای ســه اقتصــاددان نهادگ ــم از دیدگاهه مله
اولیــور ویلیامســون2 )1985( و داگاس نــورث3 )1990( اســت و از جملــه اولیــن مطالعات 

تجربــی در خصــوص تأثیــر نهادهــا بــر عملكــرد اقتصــادی توســط كنــاك و كیفــر4 )1995( 
صــورت گرفتــه اســت )ندیــری و محمــدی، 1390(. حــال بــه طــور اجمالــی بــه بررســی 

ــه می شــود.  ــی و خارجــی پرداخت مطالعــات داخل

1- پیشینة تجربی خارجی
ــی و  ــونت سیاس ــی، خش ــای آزادی مدن ــر متغیره ــی تأثی ــه بررس ــاك )1999(ب كن
ــتغال  ــد اقتصــادی و اش ــر رش ــی ب ــر حكمران ــد ب ــا تأكی ــدی ریســك سیاســی، ب درجه بن
ــوب و  ــی خ ــه حكمران ــد ك ــان می ده ــق نش ــل از تحقی ــج حاص ــت. نتای ــه اس پرداخت
عملكــرد آزادیهــای اقتصــادی در افزایــش اســتاندارد زندگــی بــرای فقــر جهانــی عاملــی 
ــی  ــن حكمران ــاط بی ــی ارتب ــه بررس ــكاران5 )2004( ب ــگ و هم ــت. چان ــذار اس ــر گ تأثی
ــد كــه یافته هــای  ــه كاالهــای عمومــی در مناطــق روســتایی چیــن پرداخته ان محــل و ارائ
ــی  ــال آن حكمران ــب و به دنب ــدرت مناس ــیم ق ــات و تقس ــد انتخاب ــان می ده ــق نش تحقی
ــی می شــوند. ســامارتو و همــكاران6  ــه تحصیــص مناســب مخــارج دولت خــوب منجــر ب
)2004( به طــور تجربــی بــه بررســی تأثیــر حكمرانــی خــوب بــر كاهــش فقــر در اندونــزی 
پرداختنــد، مطالعــه آنهــا نشــان می دهــد كــه علــت افزایــش فقــر، حكمرانــی بــد می باشــد. 
ــه  ــد، ب ــری درآم ــی و نابراب ــوان حكمران ــت عن ــه ای تح ــق7 )2006( در مقال ــفیق و ح ش
بررســی تأثیــر حكمرانــی خــوب روی رشــد اقتصــادی و توزیــع درآمــد بــرای كشــورهای 

1. Ronald Coase  2. Oliver Williamson 3. Douglass North
4. Knack and Keefer 5. Zhang   6. Sumarto
7. Shafique and Haq
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ــن  ــاط ای ــی ارتب ــرای بررس ــا ب ــد، آنه ــی دوره 1996-2005 پرداخته ان ــارك ط ــو س عض
ــق  ــج حاصــل از تحقی ــد. نتای ــاه ســن )1974( اســتفاده نموده ان ــر از شــاخص رف دو متغی
نشــان می دهــد كــه شــاخصهای حكمرانــی خــوب، توزیــع درآمــد را بهبــود می بخشــند. 

ــی  ــه بررســی رابطــه بیــن فقــر شــهری و ایــده حكمران كادهــری و همــكاران1 )2006( ب
ــر  ــه عملكــرد اقتصــادی پاكســتان ب ــد ك ــق نشــان می ده ــج تحقی ــد، نتای خــوب پرداختن
مبنــای شــاخصهای حكمرانــی خــوب تنــزل یافتــه اســت. ویرمانــی و همــكاران2 )2006( 
بــه بــرآورد شــاخص حكمرانــی خــوب بــر مبنــای كیفیــت خدمــات ارائــه شــده توســط 
ــرای ســه كشــور آســیای جنوبــی پرداختنــد. نتایــج نشــان  دولــت )كاالهــای عمومــی(3 ب
می دهــد كــه شــاخصهای حكمرانــی و درآمــد ســرانه تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر روی 
ــل  ــی )از قبی ــات زیربنای ــه خدم ــت از جمل ــط دول ــده توس ــه ش ــات ارائ ــت خدم كیفی
ــر  ــی تأثی ــه بررس ــه ای ب ــته اند. اكای4 )2006( در مطالع ــتری( داش ــوزش و دادگس راه، آم
شــاخص كنتــرل فســاد بــر توســعه انســانی پرداختــه اســت. نتایــج مطالعــه نشــان می دهــد 
كــه فســاد اثــری منفــی و معنــادار بــر شــاخص توســعه انســانی دارد. كــورای5)2009( در 
مقالــه ای بــه بررســی تأثیــر نقــش دولــت در رشــد اقتصــادی بــا اســتفاده از تابــع تولیــد 
نئوكاســیكی بــرای 71 كشــور پرداختــه اســت، كــه از متغیــر مخــارج دولتــی بــه عنــوان 
معیــاری جایگزیــن بــرای انــدازه دولــت و از شــاخصهای حكمرانــی بــه عنــوان جایگزیــن 
بــرای بعــد كیفــی دولــت اســتفاده شــد. نتایــج حاصــل از تحقیــق نشــان می دهــد كــه هــر 
دوی بعــد كمــی )انــدازه دولــت( و كیفیــت دولــت بــرای رشــد اقتصــادی مؤثــر هســتند، 
یودیــن6 )2010( در طــرح تحقیقاتــی خــود بــه بررســی تأثیــر شــاخصهای حكمرانی خوب 
بــر توســعه در بنــگادش پرداختــه اســت. نتایــج حاصــل از تحقیــق نشــان می دهــد، كــه 

1. Chaudhry 2. Virmani 3. public goods   
4. Akcay  5. Cooray  6. Uddin   
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ــا توجــه بــه ایــن شــرایط، حكمرانــی خــوب می توانــد اولیــن پیش نیــاز بــرای حداقــل  ب
نمــودن فســاد در ایــن كشــور باشــد و همچنیــن بــا توجــه بــه محرومیــت ایــن كشــور از 
لحــاظ شــاخص نــرخ بــا ســوادی، اجــرای سیاســتهای حكمرانــی خــوب می توانــد ایــن 

كشــور را بــه مســیر توســعه یافتگی ســوق دهــد. اكــرام1و همــكاران )2011( بــه بررســی 
تأثیــر حكمرانــی ضعیــف و نابرابــری درآمــد بــر فقــر در پاكســتان طــی دوره 2008- 1984 
از طریــق الگــوی خودرگرســیونی وقفــه توزیعــیARDL( 2( پرداختنــد. نتایــج ایــن مقاله، 
رابطــه مثبــت بیــن فقــر و نابرابــری درآمــد در رونــد كوتــاه مــدت و بلندمــدت را نشــان 
ــری  ــایه ای و نابراب ــه فســاد، اقتصــاد س ــه بررســی رابط ــاها3 )2012( ب ــد. كار و س می ده
درآمــدی در كشــورهای آســیایی پرداختنــد. نتایــج حاصــل از تحقیــق نشــان می دهــد كــه 
شــاخص درك فســاد4 و شــاخص ICRG بــه متغیرهــای كان اقتصــادی حســاس اســت و 
ــد.  ــا بــزرگ شــدن اقتصــاد ســایه ای در ایــن كشــورها، نابرابــری درآمــدی تنــزل می یاب ب
هوینینــو5 )2014( بــه بررســی تأثیــر حكمرانــی خــوب بــر بهبــود مخــارج بخــش ســامت 
و بهداشــت بــا روش GMM بــرای 43 كشــور افریقایــی طــی دوره زمانــی1996 تــا 2012 
ــاخص  ــار ش ــرانه در كن ــتی س ــارج بهداش ــه مخ ــد ك ــان می ده ــج نش ــردازد، نتای می پ

ــی، باعــث بهبــود بخــش بهداشــت و ســامت می شــوند.  حكمران
3-2- پیشینة تجربی خارجی

اگرچــه در زمینــه تأثیــر شــاخصهای حكمرانــی خــوب بــر توزیع درآمــد در داخل كشــور 
به طــور مســتقیم مطالعــه ای جامــع انجــام نشــده اســت، امــا به طــور غیرمســتقیم بــه بررســی 
تأثیــر شــاخصهای حكمرانــی خــوب بــر متغیرهــای كان اقتصــادی مطالعــات متنوعــی انجام 
ــه ای تحــت  ــدری )1385( در مقال ــدان اشــاره می شــود. می ــه اختصــار ب ــه ب شــده اســت ك
1. Akram   2. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) 
3. Kar and Saha  4. Corruption perception INDEX 
5. Houeninvo
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عنــوان مقدمــه ای بــر نظریــه حكمرانــی خــوب ســعی كــرد زمینه هــای پیدایــش، ارتبــاط ایــن 
نظریــه بــا نظریه هــای رقیــب و توصیه هــای سیاســتی آن را معرفــی نمایــد. بــرادران شــركاء 
و ملــك الســاداتی )1387( در مقالــه ای بــه مطالعــه كیفیــت حكمرانــی خوب در منطقه آســیای 

جنــوب غربــی و بررســی تأثیــر حكمرانــی خــوب بــر رشــد اقتصــادی پرداختــه اســت. نتایج 
مطالعــه ایــن فرضیــه را تأییــد می كنــد كــه بهبــود شــاخصهای حكمرانــی خــوب اثــر مثبتــی 
بــر رشــد اقتصــادی در كشــورهای منطقــه دارد. كمیجانــی و ســاطین )1387( بــه بررســی 
 OECD و OPEC ــب ــورهای منتخ ــادی در كش ــد اقتص ــر رش ــوب ب ــی خ ــر حكمران تأثی
پرداختنــد و نتایــج حاصــل از ایــن مــدل بــرای دو گــروه نشــان می دهــد كــه ارتبــاط مثبــت و 
معنــاداری میــان شــاخص كیفیــت حكمرانــی و رشــد اقتصــادی در هر دو گــروه وجــود دارد. 
صبــاغ كرمانــی و باســخا )1387( در مقالــه ای تحــت عنــوان نقــش حكمرانی خــوب در بهبود 
ــای  ــرد هزینه ه ــود كارك ــر در بهب ــن متغی ــش ای ــه بررســی نق ــت ب ــای دول ــرد هزینه ه كارك
آموزشــی و بهداشــتی كشــورهای منتخــب عضــو ســازمان كنفرانــس اســامی پرداخته اســت. 
نتایــج بــه دســت آمــده حاكــی از آن اســت كــه افزایــش هزینه هــای آموزشــی و بهداشــتی 
دولــت، همــواره مؤثــر نبــوده اســت. شــاه آبادی و پورجــوان )1389( بــه بررســی حكمرانــی، 
ــد،  ــی دوره 2006- 1996 پرداختن ــری و رشــد اقتصــادی كشــورهای منتخــب ط رقابت پذی
ــت  ــری و كیفی ــاد تنظیم گ ــه نه ــورهایی ك ــه كش ــت ك ــن اس ــی از ای ــش حاك ــج پژوه نتای
حكمرانــی آنهــا بهتــر بــوده اســت، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بیشــتری جــذب كــرده 
ــعه  ــق و توس ــای تحقی ــش هزینه ه ــمت افزای ــه س ــتر ب ــور را بیش ــات كش ــع و امكان و مناب
ســوق داده انــد. ســامتی و همــكاران )1390( بــه تحلیــل تأثیــر شــاخصهای حكمرانــی خــوب 
ــی دوره 2009-  ــیا در ط ــرقی آس ــوب ش ــورهای جن ــانی در كش ــعه انس ــاخص توس ــر ش ب
2000 میــادی پرداختنــد و نتایــج حاصــل از تخمیــن مدلهــا نشــان می دهــد كــه شــاخصهای 
ــادری  ــد. ن ــر شــاخص توســعه انســانی دارن ــاداری ب ــت و معن ــر مثب ــی خــوب، اث حكمران
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)1390( بــه معرفــی و نقــد اجمالــی شــاخصهای حكمرانــی خــوب پرداختــه اســت، او در این 
مقالــه بــا اذعــان بــه مؤثــر بــودن عوامــل اقتصــادی در شــكل گیری الگــوی حكمرانــی خــوب 
در بهبــود وضعیــت رفاهــی و معیشــتی افــراد جامعــه، بــه نقــد و مقایســه چنیــن الگویــی در 

بعضــی كشــورها به ویــژه ایــاالت متحــده آمریــكا بــا نظــام اقتصــادی اســام پرداختــه اســت. 
ــر رشــد بیــكاری  ــی ب ــه بررســی تأثیــر حكمران همچنیــن شــاه آبادی و همــكاران )1392( ب
ــی از  ــه حاك ــج مطالع ــد، نتای ــعه پرداختن ــعه یافته و در حــال توس كشــورهای منتخــب توس
اثــر منفــی و بــه لحــاظ آمــاری معنــادار شــاخصهای حكمرانــی بــر رشــد بیــكاری در هــر دو 

دســته از كشــورهای مــورد مطالعــه می باشــد. 
تحقیــق حاضــر نســبت بــه مقــاالت اشاره شــده و نیــز تحقیقــات دیگــر موجــود در ایــن 
زمینــه دارای تفاوتهایــی اســت. به گونــه ای كــه برخــاف توابــع رفــاه اجتماعــی كــه رفــاه 
ــر نهادهــا و سیاســتهای  ــه تأثی را تابعــی از مصــرف كاالی خصوصــی می داننــد، توجهــی ب
ــرد  ــی روی عملك ــر عمیق ــا تأثی ــا نهاده ــت. ام ــده اس ــی نش ــاه اجتماع ــر رف ــی ب حاكمیت
اقتصــادی دارنــد، كــه بــا توجــه بــه نقــش برجســته دولتهــا در بسترســازی بــرای رشــد و 
توســعه اقتصــادی و شكســت بــازار، دولتهــا می تواننــد بــا ارائــه كاالهــا و خدمــات عمومــی 
مناســب و ســایر سیاســتها، بــه بهبــود وضعیــت رفــاه اجتماعــی بپردازنــد. بهمیــن خاطــر در 
تابــع رفــاه اجتماعــی، عــاوه بــر مصــرف كاالی خصوصــی، مصــرف كاالی عمومــی كــه 
نمونــه ای از شكســت بــازار اســت را كــه در مخــارج دولتــی پنهــان اســت وارد می نماییــم. 

روش 

1( جامعه آماری
جهــت تحلیــل تجربــی مبانــی نظــری مطــرح شــده در فصــل گذشــته از اطاعــات ســری 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــی 2010-1999اس ــی دوره زمان ــور ط ــروه كش ــه 3 گ ــوط ب ــی مرب زمان
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ــكان  ــا ام ــرد ت ــرار می گی ــرآورد ق ــورد ب ــر م ــرای 2 گــروه كشــورهای زی الگــوی منتخــب ب
بررســی شــرایط متفــاوت كیفیــت حكمرانــی و تأثیــر آن بــر توزیــع درآمــد فراهــم گــردد. 

گــروه اول)25(كشــور: كشــورهای جنــوب غربــی آســیا، شــامل: افغانســتان، ارمنســتان، 

اذربایجــان، قبــرس، گرجســتان، ایــران، عــراق، اردن، قزاقســتان، كویــت، قرقیزســتان، لبنــان، 
ــتان،  ــه، تركمنس ــتان، تركی ــوریه، تاجیكس ــعودی، س ــتان س ــر، عربس ــتان، قط ــان، پاكس عم
ــا و  ــود داده ه ــل نب ــطین به دلی ــن و فلس ــور بحری ــه دو كش ــن. ك ــتان، یم ــارات، ازبكس ام

ــد.  ــدل حــذف گردیدن ــات از م اطاع
ــعه  ــادی و توس ــكاری اقتص ــازمان هم ــو س ــورهای عض ــروه سوم)30(كشور:كش گ
ــان،  ــان، یون ــد، آلم ــارك، فنان ــك، دانم ــادا، چ ــك، كان ــش، بلژی ــترالیا، اتری ــامل: اس ش
ــد،  ــد، نیوزلن ــك، هلن ــورگ، مكزی ــی، لوكزامب ــره جنوب ــن، ك ــا، ژاپ ــد، ایتالی ــلند، ایرلن ایس
نــروژ، لهســتان، پرتغــال، اســلواكی، اســپانیا، ســوئد، ســوئیس، تركیــه، انگلیــس و امریــكا. 
تمامــی كشــورهای ایــن گــروه، پیشــرفته صنعتــی و دارای ســاختار دموكراتیــك هســتند. 

ــد.  ــرار دارن ــا ق ــن رده ه ــی در باالتری ــاخصهای حكمران ــر ش ــن از نظ همچنی

2( تصریح مدل
ــی، در  ــری زمان ــای س ــتفاده از الگوه ــود در اس ــای موج ــه محدودیته ــه ب ــا توج ب
ــتفاده از روش  ــود، اس ــاری موج ــای آم ــل محدودیته ــه دلی ــاه ب ــی كوت ــای زمان دوره ه
داده هــای تابلویــی جهــت تلفیــق داده هــای مقاطــع و گروههــای مختلــف در یــك ســری 
ــه  زمانــی محــدود روشــی مفیــد محســوب می شــود. صــورت كلــی داده هــای تابلویــی ب

ــد: ــر می باش ــكل زی ش
Yit=α+βit Xit+Uit                    )1(
كــه در آن  Yitمتغیــر وابســته و Xit بــرداری از k متغیــر توضیحــی اســت. Uit نیــز جــزء 
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اخــال اســت كــه مســتقیما در الگــو وارد نشــده اند. می تــوان Uit=μi+λi+εit تعریــف نمــود 
كــه در آن εit جــزء اخــال دارای توزیــع نرمــال بــا میانگیــن صفــر و واریانــسσ2 اســت. 
μi  بیانگــر تفاوتهــای موجــود بیــن مقاطــع بــوده و ثابــت یــا تصادفــی بــودن توزیــع آن 

  λi .منجــر بــه تعییــن شــكل الگــو بــه ترتیــب در قالــب اثــرات ثابــت یــا تصادفــی می گــردد
نیــز نشــان دهنــده وجــود اثــرات زمانــی در الگــو می باشــد، كــه منطبــق بــا آن دو حالــت 
ــرآورد  ــی ب ــور كل ــد. به ط ــق می یاب ــرای الگــو تحق ــه)λi≠0( ب ــه )λi=0( و دو طرف یكطرف
الگــو بــا اســتفاده از داده هــای تابلویــی شــامل مراحــل: آزمــون تشــخیصی پایایی)مانایــی( 
ــون  ــی، آزم ــای تابلوی ــدل به صــورت داده ه ــن م ــت تخمی ــون قابلی ــا، آزم ــر روی داده ه ب
تعییــن اثــرات یــا اثــرات تصادفــی و بــرآورد پارامترهــا اســت. لــذا پیــش از بــرآورد رابطــه 
میــان توزیــع درآمــد و متغیرهــای توضیحــی الزم اســت پایایــی تمامــی متغیرهــای مــورد 

اســتفاده در تخمیــن مــورد آزمــون قــرار گیــرد ) ســامتی و همــكاران، 1390(. 
ــی  ــر شــاخصهای حكمران ــه اینكــه هــدف پژوهــش، بررســی تأثی ــا توجــه ب حــال ب
خــوب بــر توزیــع درآمــد بــا بكارگیــری تابــع رفــاه اجتماعــی ســن اســت، همچنیــن بــا 
 w=μ(1-G) توجــه بــه اینكــه شــكل تصریــح شــده تابــع رفــاه اجتماعــی ســن به صــورت
اســت، كــه بــر اســاس آن μ شــاخص تغییــرات درآمد)درآمــد ســرانه( و G توزیــع درآمــد 
ــفیق و حــق، 2006(،  ــرار می گیرد)ش ــه ق ــورد توج ــان م ــور همزم ــی( به ط ــب جین )ضری
ــر اســاس  ــدل ب ــك م ــن شــده اند. ی ــه دو صــورت تبیی ــا ب ــات الزم، مدله ــد از تعدی بع
شــاخص كیفیــت حكمرانــی و دیگــری براســاس شــاخصهای 6 گانــه حكمرانــی خــوب 
ــی، دو مــدل به صــورت  ــر كنترل ــا وارد كــردن 3 متغی ــرار گرفــت، كــه ب ــرآورد ق مــورد ب

ــد: ــرار می گیرن ــورد بررســی ق ــر م زی
مدل اول: 

(GINIit=B0+B1 C1it+B2G2it+B3 GQIit+B4 μit+B5 UPit+B6 EIIit+B7 DEMOit+ε(it    (2)
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مــدل دوم:
 GINIit=αi+β1 VAIit+β2 PSIit+β3 GEIit+β4 RQIit+β5 RLIit+β6 CCIit+β7G2it+β8   (3)

(C1it+β9 μit+β10 UPit+β11 EIIit+β12 DEMOit+ε(it

ــی  ــده دوره زمان ــا واحدهــای مشــاهده شــده، t نشــان دهن ــا ی ــده مقطع ه i نشــان دهن
ــه  ــی ك ــب جین ــت. GINI ضری ــی اس ــای تلفیق ــرآورد داده ه ــای ب ــده خط ــان دهن و  نش
ــد.  ــته می باش ــر وابس ــی رود و متغی ــكار م ــری ب ــاخص نابراب ــرای ش ــاری ب ــوان معی ــه عن ب
 CCI و VAI، PSI، GEI، RQI، RLI شــاخص كیفیــت حكمرانــی و متغیرهــای GQI

PSI ،شــاخص شــفافیت پاســخگویی VAI شــاخصهای 6 گانــه حكمرانــی خوب می باشــند
شــاخص ثبــات سیاســی، GEIشــاخص اثربخشــی دولتــی، RQI شــاخص كیفیــت قوانیــن 
 G2.شــاخص كنتــرل فســاد می باشــند CCI شــاخص حاكمیــت قانــون RLI ،و مقــررات
ــال  ــت س ــت ثاب ــه قیم ــی ب ــات عموم ــا و خدم ــت در كااله ــرمایه گذاری دول ــارج س مخ
 μ ،ــادی ــال 2005 می ــت س ــت ثاب ــه قیم ــی ب ــی نهای ــارج مصرف ــادی، C1 مخ 2005 می
ــه جــای آن  ــرآورد ب ــت ســال 2005 میادی)كــه در ب ــه قیمــت ثاب ــد ســرانه ب ــر درآم متغی
ــه  ــادی، ك ــاخص آزادی اقتص ــینی، EII ش ــرخ شهرنش ــت(، UP ن ــده اس ــتفاده ش از y اس
داده هــای آن از مؤسســه بنیــاد هریتیــج گرفتــه شــده اســت. DEMO شــاخص دموكراســی 
كــه اطاعــات آن از خانــه آزادی گرفتــه شــده اســت. همچنیــنU جملــه خطــا می باشــد. 

یافته ها
نتایــج حاصــل از مدلهــا در ابتــدا به صــورت آزمــون ریشــه واحــد، آزمــون همگنــی و 

هاســمن و در نهایــت بــرآورد مدلهــا می باشــد. 

1- نتایج آزمون ریشه واحد در الگوهای تلفیقی
 نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای تمامی متغیرها در جدول )1( آمده است. 
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جدول )1( نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای هر دو گروه از کشورها

OECDکشورهای عضو کشورهای جنوب غربی آسیا

LLCآزمون LLCآزمون 

احتمالمقداراحتمالمقدار

CCI-9/74p>0/001-5p>0/001

GDP-165/9p>0/001-2/390/0085

-132/15p>0/001-20/16p>0/001

DEMO-28/45p>0/001-15/9p>0/001

EII-19/4p>0/001-6/83p>0/001

-46/4p>0/001-3/50/002

GEI-7/17p>0/001-3/0690/0011

GINI-22/86p>0/001-6/08p>0/001

GQI-5/96p>0/001-5/45p>0/001

I-49/99p>0/001-3/230/0006

PSI-8/34p>0/001-9/33p>0/001

RLI-9/09p>0/001-5/8p>0/001

RQI-9/71p>0/001-7/55p>0/001

UP-139/08p>0/001-15/16p>0/001

VAI-8/21p>0/001-5/81p>0/001
Y-85/8p>0/001-5/45p>0/001

  منبع:محاسبات محققین

ــه  ــه هم ــد ك ــان می ده ــروه نش ــرای دو گ ــد ب ــه واح ــون ریش ــل از آزم ــج حاص نتای
ــه  ــیون های كاذب ب ــدن در رگرس ــار ش ــال گرفت ــوده و احتم ــا ب ــطح مان ــا در س متغیره

حداقــل می رســد. 
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جدول )2( نتایج حاصل از آزمون های همگنی و هاسمن

احتمالمقدار

گروه OECDگروه جنوب غربی آسیاگروه OECDگروه جنوب غربی آسیاگروه

مدل دوممدل اولمدل دوممدل اولمدل دوممدل اولمدل دوممدل اولمدل

f 0/001<0/001<2/062/0172/842/780/0230/026آزمون

11/9414/0214/9937/60/10270/280/0360/0002آزمون هاسمن

 منبع:محاسبات محققین

2- نتایج آزمون همگنی و هاسمن
در جــدول )2( نتایــج حاصــل از آزمــون همگنــی و آزمــون هاســمن بــه طــور خاصــه 

آورده شــده اســت. 
ــاره  ــاس آم ــر اس ــت. ب ــده اس ــس ش ــوق منعك ــدول ف ــا در ج ــن آزمون ه ــج ای نتای
ــی ضرایــب  ــی متناظــر آن فــرض همگن ــا مقــدار بحران F محاســبه شــده و مقایســه آن ب
ــون  ــن آزم ــود. همچنی ــن زده می ش ــل تخمی ــورت پن ــدل به ص ــی م ــود. یعن ــد نمی ش تأیی
هاســمن در گــروه جنــوب غربــی آســیا، مــدل اثــرات ثابــت در مقابــل اثــرات تصادفــی 
ــن زده می شــود. در گــروه  ــی تخمی ــرات تصادف ــدل به صــورت اث ــه نمی  شــود و م پذیرفت
كشــورهای عضــو OECD نیــز مــدل اثــرات ثابــت در مقابــل اثــرات تصادفــی پذیرفتــه 

ــود.  ــن زده می ش ــت تخمی ــرات ثاب ــورت اث ــدل به ص ــود و م می ش

3- نتایج برآورد مدل های تصریح شده برای دو گروه کشورها
نتایــج برآوردهــای مدلهــا بــرای دو گــروه در دو بخــش به صــورت جــدول )3( آورده 

شــده اســت. 
ــورهای  ــیا و كش ــی آس ــوب غرب ــه جن ــورهای منطق ــرای كش ــدل ب ــن م ــج تخمی نتای
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ــد  ــن جــدول نشــان می ده ــج ای ــوق آورده شــده اســت. نتای عضــو OECD درجــدول ف
كــه در مــدل اول، شــاخص كیفیــت حكمرانــی، دارای تأثیــر منفــی و معنــادار بــر ضریــب 
ــه ترتیــب كیفیــت حكمرانــی در منطقــه جنــوب  ــه ای كــه چنانچــه ب جینــی بــوده، به گون

غربــی آســیا یــك واحــد افزایــش یابــد، توزیــع درآمــد بــه میــزان 0/02 بهبــود می یابــد. 
جدول )3( نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی خوب )متغیر وابسته: ضریب جینی(

OECDجنوب غربی آسیا
 مدل
دوم

OECDمدل اولجنوب غربی آسیا

 میزان
احتمال

 مقدار
ضرایب

 میزان
احتمال

 مقدار
ضرایب

گروه/
متغیر

 میزان
احتمال

 مقدار
ضرایب

 میزان
احتمال

 مقدار
ضرایب

گروه/
متغیر

0/06***-0/0020/046**-0/001C10/008*-0/0020/008*-0/007C1

0/04**-0/00850/049**-0/009G20/008*-0/0090/02*-0/012G2

0/02**-0/0050/02**-0/0003Y0/007*-0/0160/007*-0/02GQI

0/057***-0/00020/057***-0/5UP0/016**-0/00060/03**0/003Y

0/08**-0/080/08***-0/088EII0/006*-0/0010/032**-0/52UP

0/07***-0/120/007*-0/035DEMO0/004*-0/084>0/001*-0/08EII

0/02**-0/040/006*-0/065VAI-0/12>0/001*-0/03DEMO

>0/001*-0/070/045**-0/002PSI0/980/97R2

0/02**-0/020/046**-0/04GEI294174F

0/007*-0/010/07***-0/03RLI2/011/97D.W

0/007*-0/02>0/001*-0/036RQI

0/07***-0/03>0/001*-0/004CCI

0/9720/977R2

254136F

2/011/9D.W

* سطح معناداری 1 درصد، ** سطح معناداری 5 درصد، *** سطح معناداری 10 درصد
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در كشــورهای عضــو OECD نیــز توزیــع درآمــد در حــدود 0/016افزایــش می یابــد. 
میــزان اثرگــذاری شــاخص كیفیــت حكمرانــی در گــروه كشــورهای منطقــه جنــوب غربــی 
ــن  ــل پایی ــر به دلی ــن ام ــه ای ــت، ك ــو OECD اس ــورهای عض ــروه كش ــتر از گ ــیا بیش آس

ــعه یافته  ــر توس ــورهای كمت ــروه كش ــوب در گ ــی خ ــت حكمران ــف وضعی ــودن و ضع ب
اســت كــه بهبــود یافتــن آن در مقایســه بــا بهبــود حكمرانــی خــوب در گــروه كشــورهای 
عضــو OECD می توانــد اثــرات بیشــتری بــر بهبــود توزیــع درآمــد در گــروه كشــورهای 
عضــو OIC و منطقــه جنــوب غربــی آســیا بگــذارد. شــاخصهای 6گانــه حكمرانــی خــوب 
نیــز بــه ترتیــب در هــر ســه گــروه دارای تأثیــر منفــی و معنــادار بــر مــدل بودنــد. شــاخص 
ــر  ــادار ب ــی و معن ــر منف ــروه دارای تأثی ــر دو گ ــخگویی در ه ــر و پاس ــار نظ ــق اظه ح
ضریــب جینــی می باشــد، به گونــه ای كــه ضریــب ایــن شــاخص در كشــورهای در حــال 
ــن  ــه ای ــوان ب ــر را می ت ــن ام ــل ای گــذر بیشــتر از كشــورهای توســعه یافته اســت كــه دلی
صــورت تبییــن كــرد كــه در كشــورهای در حــال گــذار بــا توجــه بــه نقــش وســیع دولــت 
در اقتصــاد و فقــدان پاســخگویی از ســوی آنهــا بــرای اعمــال سیاســتهای غلــط اقتصــادی 
ــادی  ــد اقتص ــرمایه گذاری و رش ــش س ــب و كار، كاه ــای كس ــش هزینه ه ــث افزای باع
شــده و بــه تبــع آن بــه كاهــش اشــتغال و افزایــش بیــكاری و تشــدید نابرابــری را در پــی 
ــن شــاخص در  ــن ای ــود یافت ــن شــرایطی، بهب ــه چنی ــا توجــه ب ــد داشــت. حــال ب خواه
كشــورهای در حــال توســعه در مقایســه بــا بهبــود حكمرانــی خــوب در گــروه كشــورهای 
عضــو OECD می توانــد اثــرات بیشــتری بــر بهبــود توزیــع درآمــد منطقــه جنــوب غربــی 
ــر  ــروه از كشــورها دارای تأثی ــر 2 گ ــی در ه ــات سیاس ــاخص ثب ــد. ش ــته باش ــیا داش آس
منفــی و معنــادار بــر ضریــب جینــی بوده انــد. شــاخص اثربخشــی دولتــی تأثیــر منفــی و 
معنــاداری بــر ضریــب جینــی در هــر دو گــروه داشــته اســت، امــا ضریــب ایــن شــاخص 
 )OECD(ــعه یافته ــورهای توس ــتر از كش ــیا بیش ــی آس ــوب غرب ــه جن ــورهای منطق در كش
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اســت. ایــن بیشــتر بــودن بــه علــت عــدم بكارگیــری مناســب ظرفیتهــای خالــی فراینــد 
تولیــد در كشــورهای كمتــر توســعه یافته اســت كــه موجــب می شــود افزایــش شــاخص 
اثربخشــی دولتــی باعــث بكارگیــری كارا و مؤثــر از ایــن منابــع در جهــت ارائــه خدمــات 

عمومــی مناســب تر و كارآمــدی بخشــهای مختلــف اقتصــادی شــود كــه باعــث كاهــش 
ــورهای  ــه كش ــبت ب ــعه یافته نس ــر توس ــورهای كمت ــتر در كش ــدی بیش ــری درآم نابراب

می شــود.  توســعه یافته 
ــادار  ــر منفــی و معن ــرات در هــر دو گــروه دارای تأثی ــن و مق ــت قوانی شــاخص كیفی
ــروه از كشــورهای  ــر دو گ ــون در ه ــت قان ــاخص حاكمی ــی اســت. ش ــب جین ــر ضری ب
مــورد مطالعــه تأثیــر منفــی و معنــاداری بــر ضریــب جینــی داشــته اســت، به گونــه ای كــه 
چنانچــه ایــن شــاخص در هــر دو گــروه بهبــود یابــد ضریــب جینــی در هــر دو گــروه بــه 
ترتیــب در ایــن كشــورها كاهــش می یابــد. ضریــب ایــن شــاخص در كشــورهای كمتــر 
ــتن  ــه نداش ــه ب ــا توج ــت. ب ــتر اس ــعه یافته بیش ــورهای توس ــه كش ــبت ب ــعه یافته نس توس
ــتگاه  ــی و دس ــارهای سیاس ــتقل از فش ــع و مس ــه قاط ــوه قضایی ــتری و ق وزارت دادگس
ــث  ــوی باع ــت معن ــوق مالكی ــردن از حق ــت نك ــن حمای ــی و همچنی ــی و بی عدالت دولت
ــا  ــد می شــود. ب ــش ریســك ســرمایه گذاری و كاهــش تولی كاهــش ســرمایه گذاری، افزای
توجــه بــه چنیــن شــرایطی در ایــن كشــورها، چنانچــه ایــن شــاخص در كشــورهای درحال 
ــش  ــد، كاه ــد تولی ــت رش ــود وضعی ــر بیشــتری از لحــاظ بهب ــود، تأثی ــعه بیشــتر ش توس
ــه  ــبت ب ــه نس ــف جامع ــار مختل ــدی اقش ــت درآم ــود وضعی ــوع بهب ــكاری و در مجم بی
كشــورهای عضــو OECD خواهــد داشــت. شــاخص دیگــر شــاخص كنتــرل فســاد اســت. 
بایــد توجــه داشــت میــزان ضریــب ایــن شــاخص در كشــورهای توســعه یافته بیشــتر از 
كشــورهای درحــال توســعه اســت. بــا توجــه بــه برخــوردار بــودن ایــن كشــورها از تولیــد 
ــاء  ــر توســعه یافته ارتق ــه كشــورهای كمت ــن ســرمایه گذاری و اشــتغال نســبت ب و همچنی
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ایــن شــاخص می توانــد تأثیــر خیلــی مهمــی بــر ســطح اشــتغال و بیــكاری و در مجمــوع 
ــه كشــورهای درحــال توســعه داشــته باشــد. در  ــن كشــورها نســبت ب ــد ای ــع درآم توزی
ــر منفــی  ــات عمومــی دارای تأثی ــت در كاالهــا و خدم هــر دو گــروه ســرمایه گذاری دول

ــن  ــب ای ــه ضری ــه اینك ــه ب ــا توج ــال ب ــت، ح ــوده اس ــی ب ــب جین ــر ضری ــادار ب و معن
 OECD شــاخص در كشــورهای منطقــه جنــوب غربــی آســیا بیــش از كشــورهای عضــو
می باشــد می تــوان بیــان داشــت كــه میــزان تأثیرگــذاری ایــن مخــارج بــر توزیــع درآمــد 
ــو  ــورهای عض ــروه كش ــتر از گ ــیا بیش ــی آس ــوب غرب ــه جن ــورهای منطق ــروه كش در گ
ــده اصــاح زیرســاختهای اقتصــادی و اجتماعــی  ــر نشــان دهن ــن ام OECD می باشــد. ای

ــل فراهــم شــدن بســترهای  ــت به دلی ــی از ســوی دول ــات عموم ــا و خدم ــن كااله و تأمی
ــه عرصــه تولیــد در گــروه كشــورهای جنــوب  ــرای ورود بخــش خصوصــی ب مناســب ب
غربــی آســیا بایــد مــورد توجــه قــرار داده شــود. مخــارج مصرفــی خصوصــی در هــر دو 
ــن  ــی چنانچــه ای ــی می باشــد. یعن ــب جین ــر ضری ــادار ب ــی و معن ــر منف ــروه دارای تأثی گ

ــد.  ــز كاهــش می یاب ــی نی ــب جین ــد، ضری ــش یاب ــر افزای متغی
همچنیــن مقادیــر محاســبه شــده بــرای ضریــب تعییــن )R2(، در دو گــروه در مجمــوع 
ــی  ــوب غرب ــه جن ــورهای منطق ــرای كش ــه ب ــه ای ك ــتند. به گون ــی هس ــدار باالی دارای مق
آســیا)مدل اول( بــر اســاس مقادیــر محاســبه شــده بــرای ضریــب تعییــن )R2(، متغیرهــای 
ــد.  ــح می دهن ــی را توضی ــب جین ــرات ضری ــش از %97 تغیی ــدل بی ــده در م ــاظ ش لح
همچنیــن آمــاره F )برابــر 174( بــر معنــاداری كل مــدل داللــت دارد و مــدل دیگــر نیــز بــر 

ــود.  ــن اســاس تفســیر می ش همی

 بحث 
تحقیــق حاضــر بــا هــدف بررســی اثــر شــاخصهای حكمرانــی خوب بــر توزیــع درآمد 
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بــرای 53 كشــور منتخــب )شــامل كشــورها منتخــب جنــوب غربــی آســیا و كشــورهای 
ــا اســتفاده از روش داده هــای پانلــی مبتنــی بــر  عضــو OECD( طــی دوره 2010-1999 ب
ــه مؤلفه هــای حكمرانــی و كیفیــت حكمرانــی می توانــد  اثــرات ثابــت می باشــد. توجــه ب

توانایــی اقتصاددانــان در توضیــح واقعیتهــای تجربــی در جهــت كاهــش نابرابــری در ســطح 
جهــان را افزایــش و زمینــه ســاز اتخــاذ سیاســتهای اقتصــادی واقــع بینانه تــری مبتنــی بــر 
واقعیتهــای آن جامعــه و كشــور باشــد. همچنیــن می تــوان از ایــن تحقیــق نتیجــه گرفــت 
كــه موضــوع حكمرانــی خــوب در عملكــرد بلندمــدت توزیــع درآمــد و كاهــش نابرابــری 
حائــز اهمیــت اســت. كــه ایــن نشــان دهنــده ارتبــاط منفــی و معنــادار میــان شــاخصهای 
ــی  ــه توانای ــه ای ك ــدت اســت. به گون ــد در دوره بلندم ــع درآم ــی خــوب و توزی حكمران
ــری در ایجــاد  ــت در فراهــم ســاختن نهــادی پشــتیبان رشــد و كاهــش فقــر و نابراب دول
حكمرانــی خــوب، امــری حیاتــی بــرای توســعه اســت و بــا توجــه بــه اینكــه كشــورهای 
در حــال توســعه بیشــتر بــا چنیــن مشــكاتی دســت وپنجــه نــرم می كننــد، كــه بــا توجــه 
ــن كشــورها،  ــر در ای ــا و فق ــروز افزایــش نابرابریه ــاه اجتماعــی و ب ــن رف ــه ســطح پایی ب
ــران  ــتمداران و مدی ــود سیاس ــنهاد می ش ــیا، پیش ــرب آس ــوب غ ــورهای جن ــژه كش به وی
اقتصــادی در ایــن كشــورها بــرای كاهــش نابرابــری و فاصلــه طبقاتــی، توجــه بیشــتری بــه 

مقولــه حكمرانــی خــوب داشــته باشــند. 
همچنیــن نتایــج حاصــل از تخمیــن مدلهــا در تحقیــق حاضــر نشــان داد كــه تمامــی 
شــاخصهای حكمرانــی خــوب و شــاخص كیفیــت حكمرانــی، دارای تأثیــر منفــی و معنادار 
بــر ضریــب جینــی اســت و بــا توجــه بــه اینكــه حكمرانــی خــوب عامــل محركــه رشــد 
ــوراد  ــن م ــه ای ــد ك ــد می باش ــع درآم ــود توزی ــت بهب ــروت و درنهای ــد ث اقتصــادی، تولی
ــد و  ــع درآم ــدت توزی ــرد بلندم ــوب در عملك ــی خ ــوع حكمران ــد، موض ــان می ده نش
كاهــش نابرابــری حائــز اهمیــت اســت و ایــن امــر نشــان دهنــده ارتبــاط منفــی و معنــادار 
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ــد.  ــدت می باش ــد در دوره بلندم ــع درآم ــوب و توزی ــی خ ــاخصهای حكمران ــان ش می
ــش  ــد و كاه ــتیبان رش ــادی پش ــاختن نه ــم س ــت در فراه ــی دول ــه توانای ــه ای ك به گون
ــا  ــرای توســعه اســت و ب فقــر و نابرابــری در ایجــاد حكمرانــی خــوب، امــری حیاتــی ب

توجــه بــه اینكــه وضعیــت شــاخصهای حكمرانــی خــوب در كشــورهای درحــال توســعه 
نامناســب بــوده، در ادامــه پیشــنهاداتی بــه منظــور بهبــود وضعیــت ایــن مؤلفه هــا در ایــن 

ــود: ــه می ش ــورها ارائ كش
1- بــا توجــه بــه تأثیــر منفــی و معنــادار كیفیــت حكمرانــی بــر ضریــب جینــی بــرای 
ــاخصهای  ــق ش ــت تحق ــتی جه ــته سیاس ــك بس ــه ی ــود ك ــه می ش ــورها، توصی ــن كش ای
ــی و  ــی، اداری و مدیریت ــادی، قضای ــات اقتص ــرای اصاح ــرای اج ــوب ب ــی خ حكمران
ــری را در  ــه شــود كــه خــود زمینــه كاهــش نابراب ــی ارائ همچنیــن توســعه نهادهــای مدن

ــد.  ــم می نمای ــه فراه جامع
ــخگویی  ــفافیت و پاس ــاخص ش ــن ش ــادار بی ــی و معن ــاط منف ــه ارتب ــه ب ــا توج 2- ب
ــور  ــه منظ ــا ب ــایر انجمنه ــانه ها و س ــه رس ــتر ب ــت بیش ــازه فعالی ــری، اج ــزان نابراب و می
افزایــش شــفافیت و افزایــش پاســخگویی مدیــران دولتــی در مــورد سیاســتهای جــاری و 
یــا سیاســتهایی كــه در آینــده اجــرا می شــوند را می تــوان توصیــه نمــود كــه بــه افزایــش 

ــد.  ــك می نمای ــد كم ــع درآم توزی
ــری  ــی و نابراب ــات سیاس ــاخص ثب ــادار ش ــی و معن ــاط منف ــه ارتب ــه ب ــا توج 3- ب
درآمــدی، می تــوان بــر ایجــاد شــرایط بــا ثبــات سیاســی و اجــرای سیاســتهایی كــه باعــث 

ــرد.  ــد ك ــن كشــورها  شــود تأكی ــری در ای كاهــش خشــونت و درگی
ــب  ــی و ضری ــی دولت ــاخص اثربخش ــادار ش ــی و معن ــاط منف ــه ارتب ــه ب ــا توج 4- ب
جینــی، می تــوان بــر كارایــی بیشــتر دولــت در ارائــه كاالهــا و خدمــات عمومــی، تأمیــن 
ــن و  ــم قوانی ــتها و تنظی ــرای سیاس ــر اج ــت ب ــری دول ــادی، تعهدپذی ــاختهای اقتص زیرس
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ــد نمــود.  ــت تأكی ــررات مناســب از ســوی دول مق
5- بــا توجــه بــه اینكــه یكــی از فرضهــای حاكــم بــر توابــع رفــاه اجتماعــی، جمــع 
پذیــری آن اســت كــه باعــث شــده توابــع رفــاه اجتماعــی افــراد در كشــورهای مختلــف 

بــا یكدیگــر جمــع شــود و بــه عنــوان یــك محدودیــت بــرای ایــن توابــع تلقــی  شــود، بــه 
محققیــن جدیــدی كــه در ایــن زمینــه می خواهنــد بــه مطالعــه بپردازنــد توصیــه می شــود 

تابــع رفــاه اجتماعــی جدیــدی را بــرای نداشــتن چنیــن محدودیتــی ارائــه كننــد. 
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