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 چکیده
تلف سطوح مخهای شخصی با توجه به بردار عملکرد متفاوت لذت بردن از توسعه انسانی از رویکرد توانایی

در تمامی و رشد برای توازن توسعه نظر است. از طرفی های رفاهی مدعنوان یکی از بهترین شاخصرفاهی به

. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی مداخله دولتی یا کیفیت دولت )حکمرانی خوب( امری ضروری است ،سطوح

باشد. بدین منظور با توسعه آسیایی میلرابطه علی میان توسعه انسانی و حکمرانی خوب برای کشورهای در حا

شده است. نتایج نشان ها پرداخته به بررسی ارتباط میان آن 3669-8731های استفاده از روش پانل علیت و داده

ت مدداده است که در بلندمدت بین حکمرانی خوب و توسعه انسانی رابطه علی دوطرفه وجود دارد، ولی در کوتاه

 باشد.و از سوی توسعه انسانی به حکمرانی خوب می طرفهاین رابطه یک

 ,JEL O15, G3بندی حکمرانی خوب، توسعه انسانی، پانل علیت، طبقه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

جتماع و سیاست، ا هایی چون محیط اقتصادی و یا به عبارتی امنیت اقتصادی،ای است که با حوزهحکمرانی مفهوم گسترده

تنها بر نه، دولت در جهان در حال تحول نقش خود با عنوان3668بانک جهانی در گزارش سال  .داردحقوق ارتباط مستقیم 

نظری و تجربی در مورد کارکرد دولت را در  یهادامنه بحث کرده، بلکهکننده دولت در تحولات اقتصادی اشارهنقش تعیین

 .حکمرانی منتهی گردیدمذکور به تعیین مفهوم  سطح جهانی گسترش داده است، سلسله مباحث

 یمنابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه بانک جهانی، حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت     

یندهای آتخصیص منابع، فر یکشورهای عضو باید به بهبود سازوکارها . مطابق تعریف بانک جهانی،کندیپایدار تعریف م

روابط بین شهروندان و حکومت بپردازند. قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل  و هایمشخطتدوین، انتخاب و اجرای 

ی مندی از حقوق بشر و رشد توسعهبهره یسوداند که رو بهحکمرانی را در پیوند با بستر محیطی می صورت آشکار،متحد به

 حکومت ن از سه منظر مورد ارزیابی و بررسی قرارداد. اول؛تواارتباط بین حکمرانی خوب و توسعه را می .پایدار دارد انسانی

کل داده و را ش . این تعریف اصول اساسی توسعهکندیو حقوق بشر دلالت م پذیرییتدموکراتیک، که بر مشروعیت، مسئول

ی در حکمران یگذاریهکه سرماکند یادعا م . گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،بخشدیتوسعه مشارکتی را ارتقاء م

رویکرد دوم؛ با حکمرانی مؤثر سروکار دارد که بیشتر به توانایی . دموکراتیک به پیشرفت در اهداف توسعه کمک خواهد کرد

 . حکومت کردن شود تا شکلاداره کردن مربوط می

 ، مربوطشودیم یگرانرویکرد سوم؛ به عملکرد هماهنگ که منجر به نظم در اقدامات و تعاملات میان دولت و دیگر باز    

 الحق راهبرد توسعه انسانی در برنامه توسعه سازمان ملل موردتوجه قرار گرفت و از سوی محبوب(. 3163است )قنبری، 

توسعه هر  عامل ینترمهم اقتصاددان فقید پاکستانی و کارگروهی با حضور افرادی چون آمارتیاسن تکامل یافت. در این راهبرد،

در راهبرد توسعه انسانی اندازه . توسعه است اند، چراکه انسان، هم هدف و هم ابزارشدهجامعه، افراد آن جامعه در نظر گرفته

در نظریه حکمرانی خوب، ضمن پذیرش دخالت  .است دولت مهم نیست و در عوض نوع وظایف دولت و نحوه انجام آن مهم

شود و با رویکرد توسعه سیاسی و دموکراسی بر نقش مهم دولت در بسترسازی گری آن تأکید می تسهیل منطقی دولت بر نقش

وسعه دستیابی به ت . بنابراین موضوع حکمرانی خوب باهدفشودیهای اجتماعی تأکید ممنظور تقویت نهادهای مدنی، آزادیبه

و  و رشد زیستیطتجدید حیات مح پایدار، حفاظت وشده که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه انسانی پایدار مطرح

بر اهمیت این  (. بنا3163، صدیقیرزمی و ) یابدمی با حکمرانی خوب امکان تحقق هاینشود، که همه اتوسعه زنان، تأکید می

استفاده از  منتخب با 3مسئله، مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین توسعه انسانی و حکمرانی خوب برای کشورهای آسیایی

ست. در بخش شده الذا پس از بیان مقدمه به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته روش پانل علیت پرداخته است.

وع بندی از موضشده است . نهایتاً جمعشده است. در بخش چهارم نتایج برآورد مدل بررسیها معرفیسوم روش تحقیق و داده

 صورت پذیرفته است.

 

 ادبیات موضوع

-عنوان معیاری برای اندازهسرانه به GDPهای مهم اقتصادی حفظ سلامتی افراد جامعه است. قبلًا از عمدتاً یکی از واقعیت

(. این معیار تنها Pradhan , 2011) خوبی نشان دهدتواند کیفیت زندگی را بهسرانه نمی GDPشد. اما حقیقتًا گیری استفاده می

 فردی واقعی هایداشتن فرصت در عدالت مفهوم به توجه عدم دیدگاه این گیرد. ایراد اساسیت را در نظر میبرخی از ملاحظا
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 شود،می افراد های واقعیفرصت در تفاوت ایجاد به منجر که را مختلفی عوامل انبوه، فردی و سطوح در درآمد بر تنها توجه است.

 که است اساسی ایده این بر مبتنی انسانی شود. درواقع توسعهمی رفاه افزایشباعث  درآمد که کندمی فرض و گیردمی نادیده

 درآمد برداشتن علاوه بهتر زندگی به لازمه دستیابی بلکه کرد، گیریاندازه سرانه درآمد با تنها تواننمی را جوامع انسانی پیشرفت

 –است. بنابراین برای توصیف آن به یک شاخص چندبعدی اجتماعی  انسانی هایظرفیت و استعداد و بسط پرورش بالاتر،

 Clarke et all; 2006 Stiglitz, 2002; ,2000; Nuss baum   Clarkeاقتصادی نیاز است که بتواند تمامی ملاحظات را شامل شود )

and Islam, 2004; Dodds, 1997; 1996; Daly,.) رفاه انسانی، رویکرد تمرکز بر  گیریجای تمرکز بر اندازهدر این شاخص به

 Haq, 2003  Komlosنظر است )یابی به یک زندگی طولانی، سالم و فعال مدمنظور دستسطح آموزش، طول عمر و درآمد به

and Snowdon, 2005; Sen, 2001 & 1999( شکل شماره .)نمای کلی توسعه انسانی برای رسیدن به شاخص توسعه انسانی 3 )

 دهد.را نشان می
 

 
 (: نمای کلی توسعه انسانی برای رسیدن به شاخص توسعه انسانی1شکل شماره )

 Rudra et al, 2011منبع: 

 

برای توازن توسعه در تمامی سطوح مداخله دولتی یا کیفیت دولت )حکمرانی خوب( امری ضروری است. مطابق با ایده 

های جایگزینی قدرت اعتراض مردم در امور طریق سیاست ( یک حکومت مردمی که ازFukuda-Parr, 2003) پار -فوکودا

دهد و تضمینی برای پاسخ به اعتراضات داشته باشد، لازمه توسعه انسانی است. در دهه آخر قرن داخلی کشور را گسترش می

که دولت  گرددیقرار گرفت. اهمیت مسئله به این برم یننیاز به حکمرانی خوب برای تبیین توسعه انسانی موردتوجه محقق 87

تواند یک بهبود جمعی برای افراد جامعه تلقی شود. منابع را در بخش عمومی تخصیص دهد که این می یطور مؤثرتواند بهمی

 را در قالب یافتگیتوسعه هایینههای عمومی در یک محیط مردمی را بیشتر کرده و زموجود کالای عمومی، احتمالاً انتخاب

درواقع با توجه به تعریف حکمرانی، حکمرانی در ارتباط با نهادها و ساختارهای .(Karl, 1998) سازدیحکمرانی خوب نمایان م

ای هکننده ارتباط آن با بخش عمومی است. افزایش در هزینهکنند و این به نحوی بیاناست که از قدرت موجود استفاده می

که چنانها اغلب آنموزش در بین افراد جامعه است. اما این هزینهعنوان تضمینی برای بهبود سلامتی و آعمومی توسط دولت به

 تواند در دسترس فقرا قرار گیرد. بنابراین بر نحوه توزیع خدمات عمومی بایستی توجه کافی صورت پذیردنمی رودیانتظار م

(Rudra et al, 2011پس تغییر در کالاهای عمومی م .)به  تواندتوسعه در بخش عمومی می متأثر از حکمرانی باشد. لذا تواندی

 تک افراد جامعه بیانجامد.توسعه تک
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و های آن هر دبانک جهانی کیفیت حکمرانی را بر اساس شش شاخص برای کشورهای مختلف تعریف کرده است که داده

 ها شامل:در دسترس است. این شاخص 8738تا  8778و سالانه از سال  8778تا  3669بار از سال سال یک

 گیری سیاسی رادارند.ای که ساکنان یک کشور قادر به مشارکت در تصمیمحق اظهارنظر و پاسخگویی: درجه -

 های سیاسی و تروریسم.گیری ثبات دولت با توجه به خشونتثبات سیاسی و عدم خشونت: اندازه -

 های مؤثر و حفظ اعتبار.کارایی و اثربخشی دولت: توانایی دولت در اجرای سیاست -

 های آن.کیفیت قوانین و مقررات: مقررات اضافی و هزینه -

 حاکمیت قانون: وجود یک سیستم قانونی خوب ازجمله حقوق مالکیت و اجرای قراردادها. -

 گردد.ای که قدرت عمومی با توجه به منافع شخصی منحرف میکنترل فساد: درجه -

)کیفیت بد حکومت(  کننده شکست حکومتیپایدار منعکسیک اعتقاد عمومی مبنی بر اینکه بسیاری از مشکلات توسعه 

ای را ناشی از حکمرانی ماندگی توسعهاست وجود دارد. به همین دلیل است که در بسیاری از مطالعات علت فقر مزمن و عقب

مربوط به های حکومتی حاکی از وجود فساد، ناکارآمدی خدمات عمومی و سایر مسائل دانند. درواقع وجود بحرانضعیف می

(. افزایش Babatunde, 2012تواند با آن روبرو شود )عنوان یکی از معضلاتی است که یک کشور میشکست بازار است. فساد به

 شود، درنتیجه اثر منفی بر توسعه انسانی خواهد گذاشت. هراندازهها و فقر میفساد در یک اجتماع سبب تشدید نابرابری

 ثباتیبی و اضافی مقررات فساد، و باشد بیشتر جامعه یک در دولت و اثربخشی پاسخگویی قانون، حاکمیت مانند مثبت هایویژگی

(. در این 3178است )کمیجانی و سلاطین،  ترمناسب توسعه به نیل برای جامعه آن در حکمرانی باشد، کمتر و خشونت سیاسی

اشند. بعنوان بخشی از توسعه انسانی مدنظر میمبانی حکمرانی بهعنوان راستا آزادی سیاسی و مشارکت مردم در امور اجتماعی به

یابی به توسعه انسانی نیازمند به سواد و سلامت مناسب های اجتماعی برای دستآزادی سیاسی و توانایی نشان دادن قابلیت

 پذیر نخواهد بود.های توسعه انسانی، امکاناست؛ که بدون توجه به جنبه

ها اقتصادی در یک کشور است. دولت -های برجسته بنیادی برای موفقیت توسعه اجتماعیویژگی حکمرانی خوب یکی از

ها (.  اگر دولتBrautigam,1991معمولاً نقش کلیدی در بهداشت، آموزش،  تنظیم بازار سرمایه، ثبات اقتصاد کلان و.. دارند )

کنش مهنق خواهیم بود. لذا حکمرانی خوب به بیان چگونگی برخوبی اجرا کنند، نتیجتاً در اقتصاد شاهد روموارد فوق را به

(. Ijaiya, 2006پردازد )ها در جامعه میگیریهای اقتصادی، ارتباط آن با شهروندان و نحوه تصمیممیان مراحل و سازمان

 (. از آنجائیCourt & Heyden, 2005تواند تنها عنصر برای کاهش فقر و بسط توسعه در یک جامعه باشد )حکمرانی خوب می

که افزایش سطوح خوشبختی و رفاه برای تمامی افراد جامعه یک واقعیت عینی برای یک اقتصاد است، همچنین با توجه به 

یابی به بهداشت و آموزش و نیل به منابع منظور دستها بهای انتخابهای جوامع بشری شامل طیف گستردهاینکه اغلب بحران

تواند موانع موجود جهت رسیدن به (، لذا حکمرانی خوب میMuniba et all, 2012داردهای زندگی است )موردنیاز برای استان

گذاری و تشدید فقر خواهد شد. در دهد که حکمرانی بد مانع رشد و سرمایهاین اهداف را از میان بردارد. شواهد نشان می

پایین، فقر و نابرابری وجود دارد که این موارد سبب کاهش دهی ضعیف، رشد توسعه مشکلاتی چون سازمانکشورهای درحال

کنی فقر، گردد. درواقع بهبود سیستم حکومت سبب افزایش کیفیت زندگی انسان از طریق ریشهسطوح توسعه انسانی می

 .(Muzenda, 2014شود )های بهداشتی و آموزش میمراقبت

تیک است، حکومت دموکراتیک حکومتی است که )گزارش دیدگاه توسعه انسانی حکمرانی خوب، حکومت دموکرااز 

 (:8778توسعه انسانی، 

 دهد که با احترام زندگی کنند.ها اجازه میها مورداحترام قرار گیرد و به آنهای اساسی آنحقوق افراد جامعه و آزادی -3

 گیری در مورد مسائل زندگی خود رادارند.مردم اجازه تصمیم -8
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 های حکومتی تحت تعاملات اجتماعی هستند.بوده و نهادها و شیوه قوانین فراگیر و عادلانه -1

 های اجتماعی حضورداشته باشند.زنان مساوی با مردان در تمامی حوزه -4

 گونه تبعیض نژاد، قومیت، طبقه و جنسیت یا هر ویژگی دیگری وجود نداشته باشد.هیچ -5

 شده باشد.های فعلی منعکسنیازهای نسل آینده در سیاست -9

 ریزی شوند.کنی فقر و توسعه انسانی برنامههای اقتصادی و اجتماعی باهدف ریشهامهبرن -8

 ( نشان داد. 8توان کارکرد کلی ارتباط حکمرانی و توسعه انسانی را در  شکل شماره )مطابق آنچه در فوق بیان شد می
 

 
 (: چرخه ارتباط حکمرانی و توسعه انسانی2شکل شماره )

 Caceres, 2010 منبع:

 

ای به بررسی الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی برای دوره زمانی رزمی و صدیقی در مطالعه

ان است )رزمی ها در ایرتحلیلی پرداختند. نتایج نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص-با استفاده از روش توصیفی 8737-3669

  (3163و صدیقی، 

با  8775-8738کشور جنوب آفریقا برای دوره زمانی  33ای به بررسی اثر کیفیت حکمرانی بر توسعه در مطالعه 3مازند

 (Muzenda, 2014 های حکمرانی خوب تأثیر معناداری مثبتی بر توسعه دارند )روش پانل دیتا پرداخت. نتایج نشان داد که مؤلفه

 3689-8776اقتصادی و توسعه انسانی در کشور پاکستان برای دوره زمانی  در پژوهشی به بررسی  خود  8مانیبا و همکاران

با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداختند. نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت میان حکمرانی خوب اقتصادی و توسعه 

 (Muniba et al, 2012انسانی دارد. )

با استفاده از روش  3667-8737وسعه انسانی نیجریه برای دوره زمانی به بررسی حکمرانی خوب و ت 1اومونکالو و آقییشی

 & Omokalo) ( پرداختند. نتایج حاکی از اثرگذاری حکمرانی خوب بر توسعه انسانی استOLSحداقل مربعات معمولی)

Aigheyisi, 2012.) 

-8773ای به بررسی اثر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی کشور هند برای دوره زمانی ( در مطالعه8733) 4رادرا و همکاران

با استفاده از روش پانل دیتا پرداختند. نتایج نشان داد که حکمرانی خوب از  طریق تأثیر بر رشد اقتصادی منجر به توسعه  3673

 انسانی خواهد شد.

                                                           
1 . Muzenda, 
2 . Muniba et al, 
3 . Omokalo & Aigheyisi, 
4 . Rudra et al 
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 OPECای به بررسی توسعه انسانی و حکمرانی خوب برای کشورهای عضو مطالعه( در 8737جعفری صمیمی و جهادی )

با روش پانل دیتا پرداختند. نتایج نشان داد که شاخص حکمرانی خوب اثر مثبت معناداری بر  8778-8778برای دوره زمانی 

 توسعه انسانی دارد.

ان توسعه انسانی و حکمرانی خوب را موردبررسی تفاوت مطالعه حاضر با سایر مطالعات در این است که رابطه علی می

ابی توسعه آسیایی مورد ارزیگیری از روش پانل علیت، این رابطه را برای گروه کشورهای درحالقرار داده است. از طرفی با بهره

 قرار داده است.

 

 هامواد و روش

برای کشورهای آسیایی  3669-8731برای دوره زمانی  8(WGIو ) 3(UNDPهای )های این مطالعه از سایتداده

یب پس شده است. بدین ترتهای پانلی از روش علیت گرنجری استفادهمنظور برآورد و بررسی نتایج دادهشده است. بهگردآوری

ای کشوره از بررسی مانایی متغیرهای مورداستفاده در مدل به بررسی رابطه علی میان حکمرانی خوب و توسعه انسانی در

 شده است. مذکور پرداخته

 

 های تحقیقیافته

 نتایج برآورد مانایی 

ی قرار گیرد و پس از اطمینان از مانایی، به برآورد بررس موردها قبل از انجام تخمین و برآورد مدل لازم است که مانایی متغیر

ا هاست و نتایج مبنی بر مانا بودن تمامی متغیر شده استفادهمدل پرداخته شود. بدین منظور در مقاله حاضر از آزمون ریشه واحد 

 باشد.( موجود می3یری است که در جدول )گتفاضلبار پس از یک

 

 یرهامتغنتیجه آزمون ریشه واحد  -1جدول شماره 

 متغیر مقدار آماره در سطح تفاضل مرتبه اول

 حکمرانی خوب -5497/3( 335/7) 8435/4( 777/7)

 توسعه انسانی 9834/7( 183/7) 8153/1( 771/7)
 

رداخته ی میان دو متغیر پهم جمع، به بررسی رابطه اندشدهبار تفاضل گیری مانا با توجه به اینکه هر دو متغیر پس از یک

 ( آمده است.8شود. نتایج در جدول )یم
 

 نتایج آزمون مانایی متغیرها -2جدول شماره 

 آزمون آماره احتمال

777/7 9391/9- Levin, Lin & Chu 

7741/7- 9895/8- Im, Pesaran and Shin W-stat 

738/7 555/88 ADF - Fisher Chi-square 

779/7 768/89 PP - Fisher Chi-square 

 

                                                           
1 United Nations Development Programme 
2 Worldwide Governance Indicators 
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 Fآزمون چاو یا 

 .شودمیانجام  های تابلوییدادهدر برابر مدل  شدهقیتلف هایداده مدل یریکارگآزمون چاو برای به

                                                                              (:                3رابطه )

 

 Fآزمون چاو یا  -3جدول شماره 

 اثر آزمون چاو آماره محاسباتی احتمال

 Fمقطع عرضی  384/396 77/7

 

رد شده بنابراین برای  H0دار است، فرضیه آماری معنی ازلحاظدرصد  66در سطح احتمال بیش از  Fآماره  کهییازآنجا

های مختلفی را در برآورد لحاظ ها باید عرض از مبدأداده گونهنیاهای تابلویی استفاده نمود که در داده برآورد مدل باید از

 نمود. 
 

 آزمون هاسمن

 یبررس و یانبقابل یتصادف و ثابت اثرات یهامدل از یککدام قالب در مدل که شود مشخص ستیبایم دوم مرحله در

 :شودیم انیب ریزصورت به هاسمن آزمون هیفرض . برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده خواهد شد.است
H0 =Random Effects 

H1=Fixed Effects 
 

 است. ثابت راتاث روش از استفاده نشانگر ،مقابل هیفرض و یتصادف اثرات روش از استفاده انگریب آزمون نیا صفر هیفرض
 

 آزمون هاسمن -4جدول شماره 

 دو کای آماره احتمال

777/7 747/83 
 

شود؛ درصد رد می 66مبنی بر تصادفی بودن مدل، در سطح اطمینان  0Hدهد که فرضیه ( نشان می8شده در جدول )یانبنتایج 

 یجه بهترین نوع برآورد، روش اثرات ثابت است.درنت
 

 مدلنتایج علیت 

ها مدت و سپس رابطه بلندمدت میان آنبرای بررسی رابطه علیت میان حکمرانی خوب و توسعه انسانی ابتدا رابطه کوتاه

 ( آمده است.9( و )5شود. نتایج بررسی رابطه علیت در جداول شماره )بررسی می
 

 نتایج بررسی رابطه علیت بین حکمرانی خوب و توسعه انسانی -5جدول شماره 

 فرضیه صفر مقدار آماره

9115/7 

 (5687/7) 

 حکمرانی خوب علیت گرنجری توسعه انسانی نیست

8133/1 

 (7889/7) 

 توسعه انسانی علیت گرنجری حکمرانی خوب نیست









n211

n210

...:H

...:H
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مدت نشان داد که حکمرانی خوب اگرچه بر توسعه انسانی اثرگذار است، اما این تأثیر در سطح قابل قبولی نتایج علیت در کوتاه

انی دهد که بین حکمرمعنادار نیست. توسعه انسانی علیت گرنجری حکمرانی خوب است. نتایج علیت در بلندمدت نشان می

 وجود دارد. خوب و توسعه انسانی رابطه علی دوطرفه 

 

 نتایج بررسی رابطه علیت بین حکمرانی خوب و توسعه انسانی -1جدول شماره 

 فرضیه صفر مقدار آماره

9743/1 

(7773/7) 

 حکمرانی خوب علیت گرنجری توسعه انسانی نیست

5481/8 

(7587/7) 

 توسعه انسانی علیت گرنجری حکمرانی خوب نیست

 

های شخصی با توجه به بردار عملکرد متفاوت لذت بردن از سطوح مختلف توانایی مبنای نظری توسعه انسانی از رویکرد

عنوان وپرورش بهباشد. طبق این دیدگاه درآمد، بهداشت و آموزشنظر میهای رفاهی مدعنوان یکی از بهترین شاخصرفاهی به

کرد ای است، اما طبق رویده مفاهیم گسترههای ممکن در دسترس افراد است. اگرچه توسعه انسانی دربرگیرنبرداری از فرصت

توجهی به سرمایه انسانی توجه دارد. بنابراین به حدی که توسعه انسانی برای ارتباط با سرمایه انسانی ضروری طور قابلسنتی به

طور ابراین بهبنگذار است، پس توسعه انسانی بر روی رشد نیز اثرگذار خواهد بود. است و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی اثر

مامی در تو رشد برای توازن توسعه خاص هریک از اجزای توسعه انسانی تأثیر مشخصی بر رشد اقتصادی دارند. از طرفی 

ش منابع را در بخ یطور مؤثرتواند بهدولت می مداخله دولتی یا کیفیت دولت )حکمرانی خوب( امری ضروری است. ،سطوح

در ارتباط با نهادها و خوب حکمرانی  ند یک بهبود جمعی برای افراد جامعه تلقی شود.تواعمومی تخصیص دهد که این می

کننده ارتباط آن با بخش عمومی است. افزایش در کنند و این به نحوی بیانساختارهای است که از قدرت موجود استفاده می

های مؤلفه که . از آنجائیدر بین افراد جامعه استعنوان تضمینی برای بهبود سلامتی و آموزش های عمومی توسط دولت بههزینه

موجود در توسعه انسانی همانند آموزش بُعد بلندمدت دارند و جزئی از سرمایه انسانی محسوب شده که در بلندمدت آثار 

ای ملاحظهمدت قادر نخواهد بود بر آن تأثیر قابلکوتاه (، لذا حکمرانی خوب در3677دهد )لوکاس، جانبی خود را نشان می

تر خواهد های موجود در توسعه انسانی، میزان تأثیرگذاری معنادار و پررنگداشته باشد. با گذر زمان و بهبود کیفیت در مؤلفه

 بود.

 

 گیریبحث و نتیجه

عه شود و با رویکرد توسگری آن تأکید می تسهیل در نظریه حکمرانی خوب، ضمن پذیرش دخالت منطقی دولت بر نقش

. ودشیهای اجتماعی تأکید ممنظور تقویت نهادهای مدنی، آزادیدموکراسی بر نقش مهم دولت در بسترسازی به سیاسی و

اه شده که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفدستیابی به توسعه انسانی پایدار مطرح بنابراین موضوع حکمرانی خوب باهدف

با حکمرانی خوب امکان  هاینشود، که همه اتوسعه زنان، تأکید میو رشد و  زیستیطتجدید حیات مح پایدار، حفاظت و

. با توجه به اهمیت مسئله، در این مطالعه به بررسی رابطه علی میان حکمرانی خوب و توسعه انسانی برای یابدمی تحقق

ود بطه علی معناداری وجشده است. نتایج نشان داد که بین توسعه انسانی و حکمرانی خوب در بلندمدت راکشورهای پرداخته

 باشد.طرفه از سوی توسعه انسانی به حکمرانی خوب میمدت این رابطه یکدارد. اما در کوتاه
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