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  چکیده
موفقیـت و دوام هـر سـاختار     باشـند. اقتصادي و ساختار سیاسی داراي رابطه تنگاتنـگ و متقابـل مـی   توسعه

هـاي  فیت سیاستخواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیسیاسی، چه ساختار تمامیت
دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامـل و برابـر زنـان در همـه نهادهـا و      نیز  اقتصادي دولت است؛ از طرفی

-توسـعه تـأثیر  بررسـی  در ایـن مطالعـه بـه منظـور      دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شـد. 
منتخـب کشـورهاي   در  یافتـه، یممدل گشتاورهاي تعماقتصادي، آموزش و برابري جنسیتی بر دموکراسی از 

استفاده شده است. براساس نتایج بـرآورد مـدل؛ از معیارهـاي     2016تا  2006عضو اوپک براي دوره زمانی 
سرانه و مصرف انرژي سـرانه، اولـی داراي رابطـه منفـی و     داخلیاقتصادي؛ تولیدناخالصگیري توسعهاندازه

باشد. حضـور سیاسـی زنـان در پارلمـان ملـی نیـز، داراي       میدومی داراي رابطه مثبت با شاخص دموکراسی 
باشد. نتایج این تحقیق تأییدي بر رابطـه معکوس میـان درآمدهاي نفتـی و  ارتباطی مستقیم با دموکراسی می
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خیز اوپک است. وجود ارتبـاطی مثبـت هـاي سیاسـی موجود در کشورهاي نفتسطح دموکراسی و آزادي
برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهاي مذکور در پی دستیابی و مسـتقیم در میان 

ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط الزم و نهادهـاي اساسـی را بــراي  حقیقـی بـه یک سطح ایده
تمرکـزشان نیـل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهاي خود فراهم نمایند و تـا حـد امکـان 

  را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند. 
  

  JEL :I24, I25, O15  طبقه بندي
 هاي تابلوییجنسیتی، آموزش، داده اقتصادي، برابري دموکراسی، توسعه هاي کلیدي:واژه

 
 مقدمه -1

(یعنـی حاکمیـت، قـدرت)     2(یعنی خلق، مردم) و کراتـوس  1دموکراسی از واژه یونانی دموس
تق است. دموکراسی یکی از انواع حاکمیت بوده و وجه مشخص آن اعالم رسمی اصل تبعیـت  مش

ــهروندان     ــراد و شـ ــاوي افـ ــوق مسـ ــناختن آزادي و حقـ ــمیت شـ ــه رسـ ــت و بـ ــت از اکثریـ اقلیـ
تعریـف  » حکومـت مـردم  « ، آن را3دموکراسی از زمانی کـه پـریکلس   . (Alem,1996:293)است

تحکیم و گسترش آن کار  پردازي غرب به ویژه امریکا،ظریهکرد، تا امروز که در مجامع مختلف ن
را توان آناست؛ از این جهت نمی شود، تحوالت زیادي داشتهو تخصصی دولت معرفی می	اساسی

جدا از شرایط اقتصادي و اجتماعی زندگی بررسی کرد و باید وضـع واقعـی و عملـی جامعـه را در     
م دموکراسی بـه مثابـه شـکلی از سـازمان سیاسـی اجتمـاع، در       نظر داشت. در واقع هر ساختار یا نظا

مضـمون و شـکل    شـود. کند و توسط آن تعیین مـی تحلیل آخرین به شیوه تولید معینی خدمت می
 -دموکراسی در طول تاریخ تکامل حاصل کرده و همواره و کامال وابسته بـه فرماسـیون اجتمـاعی   

  »اقتصادي مربوطه بوده است.
از  قـدرت  منشـأ  کـه  اسـت  حکـومتی  ساالريمردم حکومت یا دموکراسی تبطورکلی، حکوم

 بـه  غیرمستقیم و مستقیم بطور حکومتی امور و بوده مردم با فرمانروایان انتخاب آن در و مردم باشد
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 حـق  و داراي انـد قـدرت  منشـأ  مـردم  دموکراسـی  در که جاییاز آن. گردد اداره مردم خود وسیله
 لـرد . (Jones, 2001:399)نمایـد مـی  اعمـال  واسـطه  بدون را خود کمیتحا ملت باشند،می انتخاب
 فرمـایی حکـم  اکثریـت شـهروندان   هايخواسته دموکراسی حکومت در که داردمی اظهار 1برایس

 گونـه ایـن  را دموکراسـی  2لیـنکن  آبراهام. نامندمی اکثریت حکومت راآن علت همین به و کندمی
 . (Alem,1996:295-296) »مردم براي و ردم،م بر مردم حکومت«کند: می تعریف

ــد ايعــده مقابــل  نقطــه در کــه اکثریــت رضــایت بــا اســت حکــومتی دموکراســی کــه معتقدن
-تحقق نمی هاآن هايخواسته و شده گرفته نادیده مردم رضایت آن در که استبدادي هايحکومت

 ولی اکثریت رضایت با است یدموکراسی حکومت که دارندمی اظهار دیگر ايدارد. عده قرار یابد،
 اظهـار  و بـرده  بکـار  آن دقیق و قدیمی در معناي را دموکراسی 3برایس لرد. اقلیت حقوق رعایت با

 شایسته، شهروندان اکثریت هايخواسته آن که در کندمی داللت حکومتی بر دموکراسی که داشته
 قدرت که بطوري بدهند، را جمعیت چهارم سه باید تشکیل شایسته شهروندان و کند فرماییحکم
 افراد از هریک که داردمی اظهار 4بنتهام جرمی. باشد رأي آنان قدرت برابر) کلی بطور( آنان بدنی

 انگاشت. چارلز فرد یک از بیش نباید را کس هیچ و شمار آورد به فرد یک اندازه به باید را جامعه
 از قـالبی  بلکـه  نیسـت  صـرف  هـاي مانساز یا ضوابط رشته یک دموکراسی«است  معتقد 5مریام.اي

 را عمـومی  رفـاه  آزاد، مـردم  عمـوم  کـه  گونهبدان عمومی، رفاه جهت در که است اعمالی و افکار
 .»افتد بکار کنند،تفسیر می
 عنصـر  در هـا آن همـه  تقریبـاً  ولـی  اسـت  متفاوت یکدیگر با دموکراسی از تعاریف این گرچه
 بنیـانی دموکراسـی   و اساسـی  مفـروض  عبـارتی  بـه . دباشـن می مشترك شهروندان سیاسی مشارکت
   (Sajedi, 2010). گرددمی محسوب هاگیريتصمیم اخذ براي شهروندان سیاسی مشارکت
هـدف بررسـی و تحلیـل مطالعـات انجـام شـده داخلـی و تجربیـات          رو، مطالعه حاضـر بـا  ازاین
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 شاخص بر جنسیتی برابري و آموزش اقتصادي، توسعه تاثیر تا نقش پذیرفتکشورهاي دیگر انجام 
همچنین در ادامه ساختار مقاله به اینصـورت  را بررسی کند.  اوپک عضو کشورهاي در دموکراسی

مبانی نظري شـامل تئوریهـاي مطـرح و نتـایج مطالعـات تجربـی        دوم بخش تنظیم شده است که در
یـق و آزمـون   مـدل، روش تحق  سـوم  بخش صورت گرفته در ارتباط با موضوع ارائه شده است. در

هاي مورد استفاده بیان شده است. بخش چهارم نیز به نتایج آزمـون هـا و تخمـین مـدل اختصـاص      
 یافته است. در بخش پنجم خالصه و نتیجه گیري ارائه می گردد.

  
 ادبیات موضوع -2

  مبانی نظري  -2- 1
اسـت کـه    هاییشرطیکی از مسائلی که در تحقق عینی دموکراسی حیاتی است، توجه به پیش

بـراي موفقیـت    1تواند به موفقیت یا ضعف دموکراسی درعالم بیرون منجر شود. رابـرت کـوهن  می
یعنی شرایط جغرافیایی و  شرط مادي، -1گیرد که عبارتند از: شرط درنظر میدموکراسی پنج پیش

اجتماعات  یعنی سازواره حقوقی از جمله تشکیل آزادانه شرط قانون اساسی، -2ترتیبات اقتصادي. 
شرایط فکري، کـه بـه اسـتعداد شـهروندان      -3و انتقاد از نخبگان سیاسی، آزادي فکر و انتشار آن. 

هـا بـراي اجـراي وظـایف دموکراتیـک خودشـان بـر        ها و نحوه اسـتفاده از آن براي استفاده از داده
مله لـزوم تجربـی   هاي ساختی روانی و مسائلی از جشرایط روانشناختی، یعنی ویژگی -4گردد. می

شـرایط   -5اندیشی شهروندان با میل به مصـالحه و بـا فـرض احتمـال اشـتباه در عقایـد جزمـی و...        
 هاي دفاع از خود در برابر فساد داخلی یا تهاجم خارجی استحفاظتی دموکراسی که شامل قابلیت

 .(Ghaderi, 2008:48)  
جـایی کـه   باشـند. از آن متقابـل مـی   اقتصادي و ساختارسیاسـی داراي رابطـه تنگاتنـگ و   توسعه

باشند و هاي اقتصادي سه بعد اصلی هر نظام سیاسی میآزادي سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست
توانند بطور مستقیم و غیرمسـتقیم، از طریـق   دهند، میشالوده سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می

ي، مانند: تورم، سرمایه گذاري، سرمایه انسانی، کننده رشد اقتصادتأثیرگذاري بر روي عوامل تعیین

________________________________________________________________ 

1- Robert Cohen  



  155  ...ثیر توسعه اقتصادي، آموزش و برابري جنسیتیأت

توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت بر روي رشد اقتصادي تأثیر گذارند. این سـه جنبـه،   
گیـرد، تعیـین و تصـمیمات    اقتصـادي انجـام مـی   مشترکاً محیط و فضاي سیاسی را که در آن توسعه

هاست که دموکراسی و توسعه، بـه عنـوان   سال (Zamani, 2004). دهنداقتصادي افراد را شکل می
و از سـوي  اقتصـادي  و توسـعه  رشـد شوند. از یکسـو، اهدافی جهانی در کنار هـم بـه کار بـرده می

مداران و اقتصاددانان را به خود جلـب کـرده اسـت. بـا     دیگر، دموکراسی توجـه بسیاري از سیاست
در این زمینه که کمتر بدان پرداختـه شـده، روابـط     ایـن وجـود، یکـی از مهمترین سؤاالت موجود

در ها بــر یکـدیگر اســت.    ها و به عبـارتی دیگر، چگونگی این رابطه و اثر متقابل آنعلّی بین آن
پرداخت:این زمینه، می یان دو دیدگاه متداول به شرح زیر  ـه ب  تـوان ب

  
  ی است.الف) توسعۀ اقتصادي، شرطی الزم و نه کافی براي دموکراس

اقتصادي در ارتباط است و یک کشـور،  براساس این دیدگاه، تحقق دموکراسی با سطح توسعه
یابد که مراحلـی از تکامـل اقتصـادي را پیمـوده و بـه سـطح       احتماالً زمانی به دموکراسی دست می

تحصیالت معینی از ) رسیده باشد و یا اینکه مردمش بـه حدGDP( ملیمعینی از سرانه تولیدناخالص
دست یافته باشند. در این حالت، دموکراسی به علت تحوالتی است کــه در آن کشـور روي داده   

سازد، نخستین بار این استدالل سنتی که توسعه، راه را بـراي دموکراسی همـوار می«است. در واقع 
؛ 9219و همکـاران،   1) و سـپس توســط دیگــران (روشـمایر    1959مـارتین لیپسـت (  توسط سـیمور 

  ) مطرح شد.1993؛ لیپست و همکاران، 1992، 2دایاموند
هـاي با ایجاد طبقۀ متوسط گسترده و از میان برداشتن شکاف بـر اسـاس این استدالل، رفاه زیاد

» کنــد اجتمـاعی، نهادهـاي دموکراتیـک را ارتقـا بخشـیده و تضـادهاي اجتمـاعی را تعــدیل مـی        
.(Leftwich, 1999:63-64) 

  
 هاي دموکراتیک براي رسیدن به سطوح باالتر توسعه اقتصادي.رت آزاديب) ضرو

شـود کـه دموکراسـی فوایـد فراوانـی داشـته و بـرخالف        ها ادعا میاکنون پس از گذشت سال
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باورهاي گذشته، حکومت دموکراتیـک، شـرطی ضـروري بـراي توسـعه اســت، بـه عنـوان مثــال          
هـا تأکیـد دارد؛ در   قتصـادي در چارچوب کلی آزاديدر قـراردادن پیشـرفت ا 1فـردریش هایک«

شود که میان اهداف متعدد توسعه مانند: رشـد، دموکراسـی، ثبــات و    این دیدگاه، چنین فرض می
آید کـه صــرف نظــر از ســاختار    برابري مغایرتی وجود ندارد. در واقع از این دیدگاه، چنین برمی

توان تقریباً هاي سیاسی در جوامع مختلف، میرجی و سنتاجتمـاعی، شـرایط اقتصادي، روابط خا
در هر یک از مراحل توسعه، دموکراسی را در هر کشوري تزریق کرد که این امـر، موجـب تسریع 

ابعاد آثار خارجیِ (مثبت) آموزش نیز بسیار متنوع است و   (Sen, 2003:25).شوددر امر توسعه می
تنهـا افـراد   یابد. منافع عمومی آن به این معنا اسـت کـه نـه   می از منافع خصوصی تا عمومی گسترش

شوند، یکـی از انـواع ایـن    تحصیل کرده بلکه سایر افراد جامعه نیز از آموزش عرضه شده منتفع می
بـاور   )1916جـان دیـویی (  از زمـان  . باشـد منافع عمومی در قالب گسترش و تثبیت دموکراسی مـی 

نیازي براي رسـیدن بـه دموکراسـی    عنوان پیشداري تحصیلی به رایج رسیدن به سطح باالي برخور
دهد، هم به دلیل اینکـه  شود که آموزش دموکراسی را ارتقاء میباره ادعا میشد. در ایندانسته می

شود و این سازد و هم به دلیل اینکه باعث رفاه بیشتر میرا قادر به توسعه می "فرهنگ دموکراسی"
اقتصـادي و  توسعه (Acemoglu et al., 2005:44).گردد وسعه سیاسی منجر میرفاه بیشتر خود به ت

آموزش براي تحقق و پایداري دموکراسی به نحوه قطعی نه شرط کـافی اسـت و نـه    از جمله توسعه
توان به ایـن شـکل بیـان کـرد کـه بـه مـوازات        حتی شرط الزم. رابطه میان متغیرهاي مذکور را می

ترین نتیجه این توسعه یعنـی  ژه از طریق بازار آزاد و نیز به موازات تحقق مهمتوسعه اقتصادي، به وی
گرایی و نماینـدگی  گسترش آموزش، شانس تحقق، دوام و کارآمدي نظام سیاسی مبتنی بر کثرت

از طرف دیگر دموکراسی معرف درجه توسعه نهادهاي سیاسی  (Pakniya, 2004). یابدافزایش می
گیر و تأثیرگذار از قدرت سیاسی تمرکززدایی شده و تعدد نهادهاي تصمیم بوده که به موجب آن

رسد که آموزش توانایی تقویـت ایـن فراینـد را دارد، چراکـه دسترسـی      شود. به نظر میحاصل می
کند ها را تسهیل میتر ساخته، سازماندهی آنگسترده به آموزش، طبقات متوسط و کارگر را وسیع

 شـود  تضعیف تسلط نخبگان و صاحبان قدرت بر نظام اقتصادي و سیاسـی مـی   رو موجبو از این

________________________________________________________________ 

1- Friedrich hayek 
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.(Mehrabani et al., 2016)       نظـر قـرار اشاره به این نکته ضروري است کـه آنچـه از آمـوزش مـد
دارد، بیشتر نوع رسمی آن (تحت عنوان تحصیل) است و سایر شقوق آن یعنی آموزش غیررسـمی  

موزش محیطی (مانند آگاهی حاصـل از مـراودات اجتمـاعی) را    (مانند: آموزش ضمن خدمت) و آ
گیرد. به بیان دیگر، انتظار این است که سطح تحصیالت مردم در مقایسـه بـا سـایر انـواع     در بر نمی

آموزش قابلیت بیشتري در تأثیرگذاري بر ابعاد یـک نظـام دموکراتیـک دارد، زیـرا ماهیـت انـواع       
  (Mehrabani et al., 2016).  آموزش از این حیث متفاوت است

ها براي زنان و امروزه نابرابري جنسیتی، به عنوان وجوه تفاوت و اختالف در دستیابی به فرصت
هاي ایـن  و معموالً هزینهدختران، به یکی از معضالت آشکار و مهم اقتصاد جوامع مبدل شده است 

نـابرابري جنسـیتی،    ه عنـوان مثـال:  شـود، بـ  متبلور مـی نابرابري، در کل جامعه و به صور گوناگونی 
از جمله موانعی است کـه رقابـت آزاد    ؛داردسطح پایینی نگه می هاي اقتصادي کشور را درفعالیت

گیري از بهترین اسـتعدادها محـدود سـاخته و موجـب     دهد؛ توانایی کشور را در بهرهرا کاهش می
ي حرکت بازدهی اقتصادي گردیـده و بـا   وري و رشد اقتصادي، تضعیف عدالت و کندتقلیل بهره

اي را براي یـک کشـور   ایجاد اختالف و تفاوت بین افراد جمعیت، شرایط و اوضاع و احوال عمده
نماید، که این امر خود، بر ضد حکمرانی هاي توسعه را محدود میفراهم کرده و امیدها و موفقیت

مطالعات انجام شده نیز مبین آن است کـه   کند.خوب و اثربخشی عملکرد نهادهاي جامعه عمل می
شمول چشم اندازهاي متنوع در دولت (با فعالیت زنان و مردان در آن) به اتخاذ تصمیمات بهتـر در  

شود و بعکس خارج نگاه داشتن زنان از مشـارکت در دولـت، اثرگـذاري    تخصیص منابع منجر می
جایی که دموکراسی و ناز آ (Tasdighi et al., 2004). سازدهایش را محدود میدولت و سیاست

، حقوق زنان نیز در زمره حقوق بشر قرار گرفته و بـه  اندحقوق بشر داراي ارتباط متقابل دانسته شده
شود؛ بنابراین دموکراسی واقعـی  ناپذیري از دموکراسی و حقوق بشر تلقی میعنوان عنصر انفکاك

شود؛ از سـوي دیگـر نیـز حقـوق برابـر      هادها محقق نمیبدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه ن
زنان در زندگی عمومی و سیاسی فقط در صورت وجود دموکراسی است که به طور کامـل مـورد   

گیرد. از طرفی نیز، برابري جنسیتی متغیري است که در تحلیل دموکراسی به طور شناسایی قرار می
هـاي  ترین جنبـه که یکی از اساسی چرا وري استوسیع استفاده نشده است، ولی استفاده از آن ضر

کند تا هاي آن در تحلیل دموکراسی، راهی جدید را ایجاد میحقوق بشر بوده و وارد کردن مقیاس
ذکر این  (Balaev,2014). ها و فرآیندهاي سیاسی درك شودگیري سیستمنقش جنسیت در شکل
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اي به بررسی تأثیرات سـه عامـل: توسـعه اقتصـادي،     هنکته حائز اهمیت است که تاکنون هیچ مطالع
 . جا، بر روي دموکراسی نپرداخته است صورت یکجنسیتی بهآموزش و برابري

  
  شدهمروري بر مطالعات انجام-2- 2

در ادامه اهم مطالعات انجام شده در زمینه موضوع، به ترتیب مطالعات داخلی و خارجی آورده 
  :شده است

بـه بررسـی اثـر متغیرهـاي اقتصـادي بـر سـطح دموکراسـی در          یقیتحق یطن صادقی و همکارا
کشورهاي منتخـب اسـالمی بـا رویکـرد اقتصادسـنجی فضـایی و در نظرگـرفتن وابسـتگی فضـایی          

دهـد کـه تجـارت    پرداختند. نتایج پژوهش نشان مـی  2001-2012ها در دوره زمانی جغرافیایی آن
داري بـر  ی داشته اسـت، ولـی رشـد اقتصـادي اثـر معنـی      خارجی اثر مثبت و معناداري بر دموکراس

دموکراسی نداشته است؛ بطورکلی، نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بـر  
  (Sadeghi et al., 2016)کند بهبود سطح دموکراسی را تایید می

رایـی  تجربـی همگ  یبررسـ منظـور  بـه  اي دیگـر، مطالعـه  یطـ یـک سـال بعـد     و همکـاران صادقی 
دوره  درنل اپ هايدادهی فضایی و اقتصادسنج، از رویکرد در حال توسعه يدر کشورهادموکراسی 

مجاورت جغرافیایی کشـورها اثـر   از آن بود که  یحاک جنتای. انداستفاده کرده 1990– 2014 یزمان
کشور بنابراین افزایش (یا کاهش) سطح دموکراسی در یک  مثبت و معناداري بر دموکراسی دارد،

  تواند باعث افزایش (یا کاهش) دموکراسی در کشورهاي مجاورر گرددمی
 (Sadeghi et al., 2017) 

طی تحقیقی به بررسی تأثیر آموزش رسمی بـر دموکراسـی در کشـورهاي     مهربانی و همکاران
هـا بـا بـه کـارگیري     هاي اقتصادي پرداختند؛ مطالعه آنمنتخب اوپک و سازمان توسعه و همکاري

هاي تحقیـق قویـاً مؤیـد اثـر     انجام یافته است، یافته 1970 -2010هاي تابلویی طی دوره زمانی ادهد
یافته بوده، اما چنـین چیـزي بـه طـور ضـعیف در      مثبت آموزش بر دموکراسی در کشورهاي توسعه

 کشورهاي اُوپک مشاهده شده است. این تفاوت در نتایج بیانگر تمایز دو گروه کشـورها از لحـاظ  
ساختار سیاسی و نهادي بوده که به بروز آثار متفاوت آموزش بر وضعیت دموکراسی جوامـع شـده   

همچنین شواهدي دالّ بر اثر مثبت تولید سرانه و شهرنشینی بر دموکراسی در جوامـع توسـعه    است؛
  (Mehrabani et al., 2016). یافته به دست آوردند 
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گیري ي برزیل و شکلیلی و تاریخی روند توسعهطی تحقیقی به بررسی تحل جمالی و همکاران
 2011-1960هـاي  حکومت انتخابی و دموکراتیک به همراه رشد و توسعه نسـبتا پایـدار طـی سـال    

اقتصـادي، بـدون بهبـود و    اند؛ نتایج تحقیق بیانگر این امـر اسـت کـه رونـد رشـد و توسـعه      پرداخته
اي دار بوده و با برقراري تـوازن نسـبی توسـعه   سیاسی به شدت شکننده و ناپای پیشرفت نسبی توسعه

 شودبین حوزه اقتصاد و عرصه سیاست، رشد و ثبات نسبتا پایدار و مداوم در هر دو قلمرو ایجاد می
.(Jamali et al., 2015)  

اي به بررسی تـأثیر دموکراسـی کشـورهـاي عضـو اوپـک بـر درمطالعه ایماندوست و همکاران
هـاي  ) با استفاده از رهیافت داده2010-1996سـاله ( 15انسانی در بـازه زمـانیمیـزان شاخص توسعه

انسـانی  دار دموکراسی را بر میزان شاخص توسعهتابلویی پرداختند، نتایج وجود رابطه مثبت و معنی
ـی هاي اساسـ تأیید و بیانگر این امر بود که دموکراسـی، توسـعه، احتـرام بـه حقوق انسانی و آزادي

    ).et al.,  Imandostباشـند شـدیداً بـه هـم وابسـته و بطـور متقابـل تقویـت کننـده یکـدیگر می
2013) 

طـی  اقتصادي، بلوغ سازمانی و دموکراسـی  توسعه انمی رابطه بررسی به ايمطالعهدر  1هئو و هام
دموکراسی و توسـعه   نیب زاییدرون يپرداختن به مسألهمنظور و به پرداختند 2000-1950هايسال

و توسعه  راسیدموکاز آن بود که  یحاک جنتای کردند؛ ت همزمان استفادهمعادال روشاقتصادي از 
 میکند کمک دموکراسی ایجاد به تنهااقتصادي، نهیکدیگر قرار دارند و توسعه ریاقتصادي تحت تأث

 ).015Heo & Huhm, 2(کندمیکمک  زین کدموکراتی هاينظام بقاي به بلکه
هـاي  اجتمـاعی انتقـال بـه رژیـم     -ساختار سنی و دیگر عوامل اقتصـادي  2کارشما و اُبردابرنیگ

مورد مطالعه قـرار دادنـد. نتـایج نشـان      1960 - 2011کشور طی دوره زمانی  84دموکراتیک را در 
شرفت ها در پیداد که بهبود آموزش و به ویژه در مقطع ابتدایی و سیاست در جهت کاهش نابرابري

 کند تحصیلی، نقش مهمی به صورت کاتالیزور در فرایند دموکراسی پایدار ایفا می
 .(Cuaresma & Oberdabernig, 2014) 

به بررسی تأثیر حمایتی آموزش و درآمد بر دموکراسـی در برخـی کشـورهاي مسـلمان     3شفیق 
________________________________________________________________ 

1- Heo & Huhm 
2- Cuaresma and Oberdabernig 
3- Shafiq 
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اي پرداخت. نتایج ون دو جمله(اندونزي، اردن، پاکستان، لبنان و ترکیه) با استفاده از الگوي رگرسی
به دست آمده نشان داد که آموزش متوسطه و آموزش عالی در کشورهاي اردن، لبنان و پاکسـتان  

طـی پژوهشـی بـه     و همکـاران  4نیلز اسپیرینگس ).Shafiq, 2010(اثر حمایتی بر دموکراسی دارند 
و دموکراسی  6سازي کشورمی، اسال5سازيبررسی سازگاري اسالم و برابري جنسیتی، اثرات مدرن

شـان (بـرخالف مطالعـات    اند. مطالعاتکشور اسالمی  پرداخته 45بر مشارکت زنان در بازارکار در 
) حکایت از آن دارد که اسالم، دموکراسی و برابري جنسـیتی  9و انگلهارت 8، نوریس 7هانتینگتون

سازي کشور، مشـارکت  ه در اسالمیبه صورت ذاتی ناسازگار نیستند، بلکه با تنوع (اختالف) عمد
 اندزنان در بازارکار و دموکراسی رسمی و عملی نشان داده شده

.(Spierings et al., 2009)   
کشور در  85تحقیق در مورد رابطه علی بین آموزش و دموکراسی در به  10چونگ و گرادشتین

هـاي  پرداختنـد؛ یافتـه   11وج پیمایشیهاي تابلویی و نمونه مبا استفاده از داده 2008-1994هاي سال
  این مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنادار آموزش بر دموکراسی بود

.(Chong & Gradstein,2009) 
 

 مدل و روش تحقیق -3

  ها معرفی مدل و داده -3- 1
ایـران، عربسـتان، کویـت،    شـامل؛   12منتخبی از کشورهاي عضو اوپـک  براي انجام این تحقیق،

________________________________________________________________ 

4- Niels Spierings 
5- Modernization 
6- State Islamization 
7- Huntington 
8- Norris 
9- Inglehart 
10- Chong and Gradstein 
11- Sample by survey wave 

کشور عضو اوپک، کشورهاي نیجریه، آنگوال، اکووادر، عراق و لیبی به علت عدم امکان دسترسی به دیتا، از مدل  12از   -12
  حذف شدند.
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. 13اسـتفاده شـده اسـت    2016تا  2006براي دوره زمانی ، امارات متحده عربی، الجزایر ونزوئال، قطر
سازمان )، سایت WDI( 14هاي توسعه جهانیهاي مربوط به مطالعه از طریق پایگاه شاخصکلیه داده
آوري و مـورد اسـتفاده قـرار    جمـع   )EIU ( 16واحد اطالعات اکونومیستو  )UNDP( 15ملل متحد

  صورت: مدل رگرسیون آن به گرفته است که
ititititititititntiit HGDISElaSCLENLGDECDE   17میباشد)(

نشان دهنده زمان و مقطع    i ,tجمله خطا و  متغیر وابسته، بقیه متغیرهاي مستقل،  DE؛ که در آن 
باشـد  مـی  )EIU(19اکونومیسـت واحد اطالعات  یشاخص دموکراس: DE، 18در رابطه فوق باشد.می
 نیـ ادهـد؛  نشـان مـی   در کشـور جهـان  را  يساالرمردم توضعی يدربارهتصویري کلی  انهیسالکه 

یـی  تکثرگراانتخابـات،   يوهیشامل شـ  یدر پنج شاخص اصل ياشاخص دسته 60شاخص بر اساس 
 اعـداد  از ياگستره د وباشیم یاسیو فرهنگ س یاسیمشارکت س ،یمدن يهايزادآ ،)20(پلورالیسم

تـا   تیوضـع  نیاز بهتـر  يسـاالر مـردم  تیکشـورها را بـر اسـاس وضـع    د و شـو یرا شامل م 10تا  1
تـا   6 (22شـکننده  يسـاالر مـردم )، 10تـا   8( 21کامـل  ساالريمردم به چهار نوعِ تیوضع نیترمیوخ

  .کندیم میتقس )4کمتر از ( 24ياستبداد يهاو حکومت )9/5تا  4( 23ینینابیب طیشرا)، 9/7

________________________________________________________________ 

سازي داده ها بخاطر استفاده از مدل پانل پویا توسط خود نرم افزار صورت پذیرفته و بازه زمانی تعدیل شده البته تعدیل  -13
  در نظر گرفته شده است. 2008-2014براي سالهاي 

14- World Development Indicator 
15- United Nations Development Programme 
16- The economist intelligence unit’s democracy index  

 به صورت لگاریتم استفاده شده اند.  سرانه و مصرف انرژي سرانه داخلیمتغیرهاي تولید ناخالص  -17
  الزم به ذکر است به علت محدودیت دسترسی به دیتا، امکان استفاده بیشتر از یک وقفه وجود نداشت. -18

19- The economist intelligence unit’s democracy index  
20- Pluralism  
21- Full democracy 
22- Flawed democracy 
23- Hybrid regime 
24- Authoritarian regime 
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) و مصـرف  LG(26سرانه داخلی، تولید ناخالص  25)HDIنى(هاي توسعه انساهمچنین از شاخص
؛  28اسـت  اسـتفاده شـده   اقتصـادي گیـري توسـعه  معیارهـاي انـدازه  ، به عنـوان  (LEN)27انرژي سرانه

هاي بدست آمده در یک کشـور در سـه بعـد اصـلی     موفقیت میانگین) H( 29شاخص توسعه انسانى
 آبرومندانـه  زنـدگی  استانداردهاي و دانش به یابیدست سالم، و طوالنی زندگی یعنی انسانیتوسعه

 را بعـد  هـر  هـاي موفقیـت  که است نرمالی هايشاخص هندسی توسعه گیرد و میانگینمی اندازه را
دهنده این امر است که هر عددى این شاخص بین صفر تا یک بوده و نشان ارزش  گیرند؛می اندازه

کشورى چه مقدار از مسیر خود را براى رسیدن به باالترین ارزش ممکـن یعنـى یـک، طـى کـرده      
  کند.است و امکان مقایسه بین کشورها را فراهم مى

 گیـري آمـوزش  نـدازه بـه عنـوان معیـار ا    ،نیز (SC) 30نام (ناخالص) مدارس ابتداییدرصد ثبت
)، حضـور سیاسـی   LA( 32کـار زن کل نیرويبرابري جنسیتی نیز توسط درصد 31استفاده شده است.

مورد محاسبه قرار گرفته است، این ) GDI( 34جنسیتیو شاخص توسعه (SE)33زنان در پارلمان ملی
شـود، ارزش  مـی انسانی تعدیل شده بر حسب جنسـیت نیـز گفتـه    شاخص که به آن شاخص توسعه

تـر باشـد، برابـري بیشـتر میـان زنـان و       عددى بین صفر و یک دارد، که هر چه به عدد یک نزدیک
________________________________________________________________ 

25- Human Development Index 
26- GDP per capita (constant 2010 US$) 
27- Energy use per capita (kg of oil equivalent)  

شود و از شته که عالوه بر رشد، موضوعات دیگري را نیز شامل میاینکه توسعه اقتصادي مفهوم کامل و جامعی دا نظر به -28
سرانه  داخلیتولید ناخالص ، )HDIتوسعه انسانى( هايجایی که بیشتر آن مفاهیم جنبه کیفی دارند؛ در این مطالعه از شاخصآن

 است.  اقتصادي استفاده گردیدهگیري توسعهاندازه يارهایمعو مصرف انرژي سرانه به عنوان 
 معرفی گردیده است.H این شاخص در مدل با نماد  -29

30- School enrollment, primary (% gross) 
بالیامون لوتز و  ،  ابوغیدا و کالسن ،انتخاب این شاخص آموزشی همانند مطالعات انجام گرفته توسط کارشما و اُبردابرنیگ -31

وزش ابتدایی دارد؛ چرا که هر قدر در دوران آموزش ابتدایی بـه مبـانی   ، حکایت از لزوم و اهمیت توجه به آم مک گیلیوري
دموکراسی بها داده شود، کودك آمادگی بیشتري براي پذیرش جامعه دموکراتیک خواهد داشت؛ و به تبع آن دولـت ناچـار   

 ده است. است در همین راستا حرکت کند و پاسخگوي نسلی باشد که با اصول و مفاهیم دموکراسی آموزش داده ش
32- Labor force, female (% of total labor force) 
33- Proportion of seats held by women in national parliaments (%) 
34- Gender Development Index   
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 دهد.انسانی را نشان میي توسعهمردان در زمینه
  

  روش تحقیق-3- 2
توسعه اقتصادي، آموزش و برابري جنسیتی بـر دموکراسـی   تأثیر بررسی منظور در این مطالعه به

هاي تعمیم یافته استفاده گردیده است؛ روش تحقیـق بکار رفته در بـرآوردها نیز، از مدل گشتاوراز 
   35باشد.نوع داده تابلویی می

هـایی هماننـد: لحـاظ نمـودن     وجـود مزیـت  به خـاطر  ، براي تخمین GMM علت انتخاب روش
عـی بـوده   هـاي مقط هاي موجود در رگرسیونهاي فردي و اطالعات بیشتر و حذف تورشناهمسانی

تر، با کارایی باالتر و همخطی کمتر است؛ همچنین باعث حل مشکل هاي دقیقکه نتیجه آن تخمین
زا بودن متغیرهاي نهادي؛ افزایش بعد زمانی متغیرها و حذف متغیرهـاي ثابـت در طـی زمـان     درون

  (Salimi et al., 2013). گرددمی
  
  

  :GMM(36یافته گشتاورها (روش تعمیم
ماکزیمم الیکلیهود داراي توزیع نرمـال، در زمینـه مـدل پارامتریـک      GMMهاي نندهتخمین ز

مشخص از کارایی باالیی برخوردار است. براي رسیدن به آن کارایی الزم است که در حد ممکن 
 .هـا بـا نیرومنـدي بیشـتري انجـام گیـرد      هاي مقیدکننده در مورد توزیع یا فرآیند تولیـد داده فرضیه

هایی که هاي روش تعمیم یافته گشتاورها از فروض پارامتریک به سمت تخمین زنندهندهتخمین زن
 کنند. ها نیرومند هستند، حرکت میدر فرآیند تولید داده

  
  :GMMهايتخمین زننده

تـوان  شـوند را بصـورت سـاده زیـر مـی     زده مـی هاي پانل تخمینهایی که از طریق تکنیکمدل
  نوشت:

________________________________________________________________ 

  استفاده شده است. Eviews 10 افزار منظور برآورد مدل نیز از نرمبه -35
36- Baltagi .Badi H.2002 .econometrics analysis 
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)1          (                                                                                    
  توان نوشت:ترین موارد آن تصریح خطی میانگین شرطی است بنابراین میکه مهمترین و عمده

)2                   (                                                                               
بـردار   جـزء خطـا،    بـرداره از رگرسـورها،    kمـاتریس   متغیـر وابسـته،     کـه در آن  

 ابـت) و  تاثیرات ویژه زمـانی (تصـادفی یـا ث    ضریب عرض از مبداء و  ،  رگرسورها ضرایب
-اطع مختلف مدل که در زمـان قم  i= 1, 2, … Mهستند.  تاثیرات ویژه مقطعی (تصادفی یا ثابت)

  دهد. اند را نشان میمشاهده شده  t=1, 2, .. T  هاي
توان بصورت فـرم زیـر   که بر اساس گشتاورها بیان شده است را می GMMتخمین زننده ساده 

  نوشت:
)3            (                                                                     

  است و    iاز ابزارها براي مقاطع   P ×یک ماتریس   که در آن
)4          (                                                                                            

کنـیم، یعنـی مجمـوع را بـه جـاي      بصورت متقارن اسـتفاده مـی   را در بعضی از موارد گشتاورها
    کنیم.محاسبه می tهاي ، براي دوره iمقاطع

  کند.فرم درجه دوم زیرا را حداقل می  GMMزننده تخمین
)5         (                                  

  است. p × pدهنده  یک ماتریس وزن Hکه در آن 
توان زننده ماتریس کواریانس ضرایب را میتخمین زده شده، با توجه به بردار ضرایب تخمین

  بصورت زیر نوشت:
)6            (                                                               

 یسیـک مـاتر   Gو      زننـده تخمـین   آن کـه در  

  است که برابر است با: 
)7                       (                                                                   

تـوان  مـی  زننـده ضـرایب را  است، تخمـین   در شکل ساده خطی یعنی جاییکه 
  بصورت زیر نوشت:
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)8          (                 

                                                                                    
  زننده واریانس برابر است با:و تخمین

)9                         (                         
  در حالت کلی برابر است با:  و 

)10                           (                                                                       
.(Salimi et al., 2013) 

 
 برآورد مدل و تحلیل نتایج تجربی -4

هـا، بـا اسـتفاده از    تحقیق، پایایی تمام متغیرهاي مـورد اسـتفاده در تخمـین   پیش از برآورد مدل 
چرا که عـدم پایـایی متغیرهـا باعـث بـروز       ؛مورد بررسی قرار گرفت لین واحد لوین، ریشه آزمون

جایی هم کـه برخـی متغیرهـا در سـطح و برخـی بـا یکبـار        از آن؛ شودمشکل رگرسیون کاذب می
ی انباشـتگ هـم منظور اطمینان از وجـود رابطـه بلندمـدت میـان متغیرهـا،      د، بهگیري، مانا شدنتفاضل

از  کارایی هايتخمین به گردید؛ تا بتوان یبررسانباشتگی پانلی کائو با استفاده از روش هم رهایمتغ
منظور تخمـین  بهبلندمدت باشد.  تعادلی معادله شده، زده تخمین معادله و یافت دست الگو عوامل

 37باشد:استفاده شده، که نتایج آن به شرح زیر می )GMMنیز از روش مدل گشتاور تعمیم یافته (مدل 
  

  پانل براي مدل GMM: نتایج حاصل از تخمین الگو به روش  )1(جدول 

  متغیرها
 پانل  GMM روش

Coef.  Std. Err.  t  P  
 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار  ضرایب

DE(-1)  443712/0 135587/0  272524/3  0024/0  
LG  727971/0- 320328/0  272582/2-  0291/0  

LEN  316182/0 144295/0  191220/2  0350/0  
LA  021581/0 032022/0 673929/0 5047/0 

________________________________________________________________ 

37- Instrument specification: @DYN (DE,-2) SE(-1) 
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SE 009447/0 003329/0  837887/2  0074/0  
SC  001897/0 005872/0  323036/0  7485/0  
H 321323/2-  077811/2  117197/1-  2713/0  

GDI  834903/5-  929871/6  841993/0-  4054/0  

 
   J-statistic= 62442/24  

Instrument rank= 28 
      Prob(J-statistic)= ٢١۶١٧٩/٠  

 هاي محققمنبع: یافته
  

  

دهد که ضرایب بیشتر متغیرها معنادار نتایج حاصل از تخمین مدل گشتاور تعمیم یافته، نشان می
باشـد. روابـط بـرآوردي نیـز،     تظار و مطابق با مبانی تئوریک موضوع مـی ها، مورد انبوده، عالئم آن

بیانگر تأثیرگذاري مثبت متغیرهاي؛ مصرف انرژي سرانه و حضور سیاسی زنـان در پارلمـان ملـی و    
ی می باشد. همچنین بر اسـاس  شاخص دموکراسسرانه بر داخلینیز تأثیرگذاري منفی تولیدناخالص

دار می باشد؛ به این مفهوم که دولت دموکراسی، داراي رابطه مثبت و معنا نتایج تخمین مدل، وقفه
- ها تغییر یابند)؛ البته از آنکند (مگر اینکه حکومتدر مسیر دموکراسی قدم گذاشته و حرکت می

-هایی که بر سرکار میجایی که در کشورهاي عضو اوپک ساختار جوامع رانتی است و حکومت
توان گفت: اگر مسـیر حرکـت دولتـی بـه سـمت      یکسانی هستند، می هايهآیند، اغلب داراي ریش

دموکراسی باشد حرکت تمام اجزاي آن دولت نیز به سمت دموکراسی خواهـد بـود (و بلعکـس)؛    
  باشد. که این خود تاییدي بر همگرایی مدل می

سـرانه  داخلیالصاقتصادي؛ تولیدناخگیري توسعهبراساس نتایج تخمین مدل، از سه معیار اندازه
و مصرف انرژي سرانه، اولی داراي رابطه منفی و دومی داراي رابطه مثبت بـا شـاخص دموکراسـی    

  ) و دموکراسی نیز رابطه معناداري مشاهده نشد.HDI( 38باشد؛ بین شاخص توسعه انسانىمی
کشـورهاي   سرانه نیـز بیـانگر ایـن مهـم اسـت کـه در      داخلیمنفی و معنادار بودن تولید ناخالص

) اثبــات  2011( 40) و یــا وازیــارگ  2006( 39خیز چنانچه در مطالعات افـرادي چـون فریـدمن  نفت

________________________________________________________________ 

38- Human Development Index 
39- Friedman 
40- Wacziarg 
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هــاي سیاســی   شـود، رابطـه معکوسـی میــان درآمـدهاي نفتـی و سـطح دموکراسـی و آزادي     مـی
العـه  وجـود دارد. بـه عبـارت دیگـر، بـر اســاس ایــن مطالعـات و نتـایج حاصـل از بـرآورد در مط      

سـاالري در کشـورهاي   توان اظهار داشت: با افزایش درآمـدهاي نفتـی، از میـزان مـردم    حاضر، می
خیز کاسته شده و در نتیجـه تـأثیر منفـی بـر کیفیـت زنـدگی مردم و رفـاه اجتمـاعی آنـان در    نفت

نتی بوده و این جوامـع خواهـد گذاشـت. بـا توجـه بـه اینکه درآمد در کشـورهاي عضـو اوپـک را
باشد، هر قدر میـزان ایـن   هاي انسانی نمیهاي تولید یا بکارگیري پتانسیلناشی از بکار گرفتن نهاده

شود و به تبع آن دموکراسـی  درآمدها بیشتر گردد، جامعه بیشتر به سمت دیکتاتوري سوق داده می
به منابع داخلی، باعث از  یابد. از طرف دیگر، استقالل دولت رانتیر و عدم نیاز این دولتکاهش می

وجـود نداشـتن نماینـدگی    «بین رفتن زمینه هر گونه تقاضاي سیاسی از طرف مردم بر اسـاس اصـل   
و نیز، به علت برخورداري دولت از درآمدهاي ثابت که این دولت  گرددمی 41»بدون وجود مالیات

تواننـد  هاي اجتماعی نمـی گروهکند، گذار در جامعه تبدیل میدار و سرمایهترین سرمایهرا به عمده
هاي گوناگون به چالش بکشانند. به صورت مستقل از دولت به فعالیت بپردازند و دولت را در زمینه

ــن ــاهد    از ای ــان، ش ــرور زم ــه م ــه ب ــت ک  جامعه بر دولت نهاد سلطه و مردم از دولت جداییرو اس
  شویم. می

ي دولت، جامعه مدنی تخریب رابطه«ه برخی منتقدان نظری است که تینکته حائز اهم نیذکر ا
معتقدند که همواره اسـتثنائاتی همچـون برخـی کشـورهاي     » و دموکراسی توسط درآمدهاي رانتی

اروپایی نظیر نروژ و بریتانیا و... وجود دارند که علیـرغم داشـتن درآمـدهاي نفتـی داراي جـوامعی      
که این گونه کشورها زمانی بـه منـابع    باشند. نکته قابل تامل در این زمینه آن استدموکراتیک می

  غنی نفتی دسترسی پیدا کردند که مسیر دموکراتیزه شدن را طی کرده بودند. 
عالمت مثبت مصرف انرژي بعنوان شاخصی براي مصرف گرائی و نیـز معیـاري بـراي افـزایش     

د بـراي بهـره  از این واقعیت دارد که مردم کشورهاي رانتیر که تمایالت شـدی  اقتصادي، نشانرشد 
دارنـد و بـه مصـرف کاالهـاي جدیـد (و بـه احتمـال زیـاد پـر           متمدنانههاي زندگی مندي از جلوه

  دهند به دموکراسی نیز به مثابه کاالیی جدید اقبال نشان دهند.مصرف) اهمیت می

________________________________________________________________ 

41- No Representation without Taxation 
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بطـور  و دموکراسی بـه دسـت آوریـم.     42در این مطالعه نتوانستیم رابطه معنی داري بین آموزش
یزان اهمیت دولت و جامعه به آموزش ابتدایی به عنوان معیاري از آموزش، نشان از حرکت کلی، م

اي در اصـالحات و دسـتیابی بـه دموکراسـی     آموزش نقش عمدهبه سوي دموکراسی دارد. چرا که 
شـود. بـر   سالگی آغـاز مـی  کند. تربیت با مبناي عمل و رعایت حقوق دیگران ازحدود سهبازي می

ریـزي  بیت فرد مقدم بر تربیت جمع است. بنابراین آموزش و پرورش بایـد بـا برنامـه   همین اساس تر
دقیق و منسجم به تربیت صحیح افراد در راستاي دستیابی به معیارهـایی چـون اخالقیـات، دانـش و     
معرفت، درك، بینش و مهـارت گـام بـردارد. چـرا کـه معیارهـاي آمـوزش جهـانی و رسـیدن بـه           

-باشد. بنابراین با توجه به این معیارها آموزش و پرورش وظیفه دارد دانشدموکراسی نیز چنین می
آموزان را براي شهرونديِ جامعه جهانی آماده کند. هر قـدر در دوران آمـوزش ابتـدایی بـه مبـانی      
دموکراسی بها داده شود، کـودك آمـادگی بیشـتري بـراي پـذیرش جامعـه دموکراتیـک خواهـد         

ر است در همین راستا حرکت کند و پاسخگوي نسلی باشـد کـه بـا    داشت. و به تبع آن دولت ناچا
ــه    ــت. در مطالع ــده اس ــوزش داده ش ــی آم ــاهیم دموکراس ــول و مف ــگ و  اص ــه چون ــابهی ک ي مش

  اثر مثبت آموزش بر دموکراسی بوده است.مؤید قویاً هاي تحقیق انجام دادند، یافته
 44کـار زن کل نیروي درصد( گیري برابري جنسیتیاز بین سه معیار اندازه در مورد فرضیه سوم،

)) تنهـا معیـار حضـور    GDI( 46جنسـیتی و شـاخص توسـعه   45، حضور سیاسی زنان در پارلمان ملـی 
سیاسی زنان در پارلمان ملی داراي تاثیر مثبت و معنی دار بر شاخص دموکراسی است. ارتقاي زنان 

ش از پیش حائز اهمیت اسـت. اشـتغال زنـان خصوصـاً در     هاي مدیریت در جوامع امروز بیبه پست
هاي توسعه انسانی زنـان بـه تبـع    سطوح باالي مدیریت داراي پیامدهاي مثبتی از قبیل: رشد شاخص

هاي بهداشتی، بهبود افزایش دانش و مهارت آنان و همچنین رشد فرهنگ عمومی، افزایش شاخص
-نباشد. از آیجاد و تقویت احساس امنیت و... میکرده و اپیشرفت تحصیلی فرزندان زنان تحصیل

________________________________________________________________ 

42- School enrollment, primary (% gross) 
43- Chong and Gradstein 
44- Labor force, female (% of total labor force) 
45- Proportion of seats held by women in national parliaments (%) 
46- Gender Development Index   
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، حقـوق زنـان نیـز در زمـره     انـد دموکراسی و حقوق بشر داراي ارتباط متقابل دانسته شدهجایی که 
شود؛ ناپذیري از دموکراسی و حقوق بشر تلقی میحقوق بشر قرار گرفته و به عنوان عنصر تفکیک 

شـود؛ از  کامل و برابر زنـان در همـه نهادهـا محقـق نمـی     بنابراین دموکراسی واقعی بدون مشارکت 
سوي دیگر نیز حقوق برابر زنان در زندگی عمومی و سیاسی فقـط در صـورت وجـود دموکراسـی     

  گیرد.می است که به طور کامل مورد شناسایی قرار
  باشـد؛ یکـی از دالیـل   دار نمـی در تخمین حاضر، ضرایب بعضی از متغیرها از نظر آماري معنـی 

یافتگی کشورهاي مورد بررسی باشد. بیشتر این کشورها به ضرایب بی معنی می تواند درجه توسعه
  اند. یافتگی قرار گرفتهتازگی در مسیر توسعه

به منظور ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش براي برآورد مدل نیـز از  
(یعنـی صـحت و اعتبـار     47ار تشـخیص بـیش از حـد   دو آزمون، سارگان، بـراي اثبـات شـرط اعتبـ    

بـراي   AR(2) و مرتبـه دوم  AR(1) متغیرهاي ابـزاري) و آزمـون همبسـتگی پسـماندها مرتبـه اول      
ها به شـرح زیـر آورده شـده    کار رفته است که نتایج آنبررسی اعتبار و صحت متغیرهاي ابزاري به

  است: 
مرتبـه اول رد   یاپیپ یفر عدم وجود همبستگفرض ص دیبا AR(2)و  AR(1)با انجام دو آزمون 

امـا   سـت یاز نـوع اول مهـم ن   یاپیـ پ یاز نـوع دوم رد نشـود (همبسـتگ    یاپیپ یشود و عدم همبستگ
خـود   يرهـا یمتغ ایـ در مدل خود  دیوجود داشته باشد) و گرنه محقق با دیاز نوع دوم نبا یهمبستگ

؛ فلـذا علیـرغم   (Ashrafzadeh & Mehregan, 2014:81) دینما لتعدی را هاکند و آن نظر دیتجد
مورد پذیرش واقع  ،دبان –آرالنو  یآزمون خود همبستگوجود همبستگی سریالی مرتبه دوم، نتایج 

، مبنی بر عدم وجود همبسـتگی بـین متغیرهـاي ابـزاري بـا        0Hشد. در آزمون سارگان نیز ، فرضیه 
که این خود تاییدي بر معتبر بودن مـدل  ؛ )9statistic)= 21617-Prob(J ( اجزا اخالل، پذیرفته شد

  باشد.  مورد استفاده می
 

  GMMبراي مدل  باند –آرالنو نتایج آزمون خود همبستگی   :)2(جدول 
 m-Statistic Prob مرتبه 

________________________________________________________________ 

47- Valid Over Identifying restrictions 



 17اي شماره منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهاي  170

 AR(1) منتخب کشورهاي عضو اوپک
AR(2) 

640137/0 - 
393924/1- 

5221/0 
1633/0 

 هاي محققمنبع: یافته
 

  
 ريگینتیجه -5

  
  جنسیتی بر روي دموکراسیاقتصادي، اموزش و برابرينتایج مطالعات مشابه، تاثیر توسعه  :)3(جدول   

 سال مطالعات
کشورهاي مورد 

 مطالعه
ياقتصادتوسعه تیبرابري جنسی آموزش   

 2017 صادقی و همکاران
کشورهاي در حال 

 		   بی معنی توسعه

 2016 مهربانی و همکاران
 OECD کشورهاي  

   + + عضو 

     + برزیل 2015 جمالی و همکاران
     + کره جنوبی 2015 هئو وهام

 + + + منتخب کشورها 2014 باالئو
کشور 84 2014 کارشما و اُبردابرنیگ    + + 

OPEC 2013 ایماندوست و همکاران کشورهاي عضو    +     

 2010 شفیق
برخی کشورهاي 

   +   مسلمان

اراناسپیرینگس و همک کشور 45 2009       + 
کشور 85 2009 چونگ و گرادشتین    +   

اوغلوعجم    عدم وجود رابطه   کشور 108 2005 
  ، خالصه شده است؛3نتایج مطالعات پیشین براي امکان مقایسه بهتر در جدول شماره 

به بروز  ها در نتایج، بیانگر تمایز کشورها از لحاظ ساختار سیاسی و نهادي بوده که منجرتفاوت
آنچه که در مورد مطالعه حاضر، مسـلم   آثار متفاوت متغیرها بر وضعیت دموکراسی جوامع شده است.

است، تمامی کشورهاي مورد مطالعه، با قرار گـرفتن در مسیري براي رسیدن به یک سـطح قابــل قبــول از    
هـاي  اند کـه تـا حـدودي بـه شـاخص     هـاي مـورد مطالعـه، توانستهانسـانی و اقتصادي در طـول سـالتوسـعه

موردنظر دست پیـدا کننـد. وجود ارتبـاطی مثبـت و مسـتقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر ایـن  
ال از زندگی مردم خـویش  مهم است که اگر کشورهاي مذکور در پی رسـیدن حقیقـی بـه یک سطح ایده

ا بـراي نیــل بـه اهـداف دموکراسـی و مشـارکت مردمـی در       هستند، باید شرایط الزم و نهادهـاي اساسـی ر
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  کشورهاي خود فراهم نمایند و تـا حـد امکـان تمرکـزشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند،
  توان براي کشورهاي مورد مطالعه ارائه نمود:رو پیشنهادات ذیل را میاز این

ط به توسعه مشارکت زنـان بسـیار قابـل توجـه     هاي مربوهاي اخیر، شاخصاگر چه در سال -1
هاي مدیریتی و معتبر با حقوق و مزایاي باال به ندرت اشتغال بوده است، لیکن، هنوز زنان در سمت

هـاي مـدیریتی بـراي    رو انتظار بر این است با توجه به اهمیت موضوع، تخصیص پستدارند؛ از این
  گرفته شود. زنان جدي

هـاي چندگانـۀ زنـان، ایـن     هایی براي حمایـت از نقـش  ها و برنامهستتدوین و تقویت سیا -2
 هاي زنان و مردان درخانه باشد.ها باید مشوق تقسیم مسئولیتبرنامه
هـا  گرا بودن مـردم کشـورهاي مـورد مطالعـه، انتظـار بـر ایـن اسـت دولـت         به علت مصرف -3

عبارتی بـا تغییـر بـر روي فرهنـگ و     شوند، مدیریت کنند. به کاالهایی را که وارد سبد کاالیی می
سلیقه جامعه، در نهایت کاالهایی را وارد سبدکاالیی کنند که به مرور موجب همـوار شـدن مسـیر    

 دستیابی به دموکراسی شود. 

درآمدهاي نفتی  به وابستگی جز کاهش ايچاره کنونی شرایط در هاي این کشورهادولت -4
 هايراه از یکی کنند، که تعریف خود براي جدیدي دهايندارند. از این جهت شایسته است، درآم

 .است مالیاتی مؤدیان شناخت مالیاتی و نظام اصالح درآمددولتی افزایش

یابـد تـا ایـن درآمـدها بطـور      کـاهش   بایـد  ینفت يارتباط بودجه دولت و درآمدها بیضر -5
 مستقیم وارد چرخه اقتصادي نشوند. 

تربیـت شـهروندان فعـال، بایـد گفـت کـه عـدم وجـود          با توجه به نقش مـؤثر آمـوزش در   -6
وجـود  هاي فرسوده نقـش بسـزایی در بـه   معیارهاي صحیح در انتخاب افراد فرهنگی و وجود روش

کند. بنابراین، انجام اصـالحات اساسـی   آوردن شرایط نامطلوب در ساختار آموزش ایفا کرده و می
توان امید داشت که توسـعه و مـردم   ت نمیدر آموزش این کشورها اهمیت دارد، در غیر این صور

 .ساالري در جامعه معناي واقعی خود را پیدا کند
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   نتایج تخمین مدل:
 

Dependent Variable: DE   
Method: Panel Generalized Method of Moments  
Transformation: First Differences  
Date: 08/06/17   Time: 21:38   
Sample (adjusted): 2008 2014   
Periods included: 7   
Cross-sections included: 7   
Total panel (unbalanced) observations: 44  
Difference specification instrument weighting matrix 
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White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 
Instrument specification: @DYN(DE,-2) SE(-1)  
Constant added to instrument list  
     
     
Variable Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DE(-1) 0.443712 0.135587 3.272524 0.0024 
LG -0.727971 0.320328 -2.272582 0.0291 
LEN 0.316182 0.144295 2.191220 0.0350 
LA 0.021581 0.032022 0.673929 0.5047 
SE 0.009447 0.003329 2.837887 0.0074 
SC 0.001897 0.005872 0.323036 0.7485 
H -2.321323 2.077811 -1.117197 0.2713 
GDI -5.834903 6.929871 -0.841993 0.4054 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (first differences)  
     
     Mean dependent var 0.003655     S.D. dependent var 0.137991 
S.E. of regression 0.124251     Sum squared resid 0.555780 
J-statistic 24.62442     Instrument rank 28 
Prob(J-statistic) 0.216179    
           


