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Investigating the Effects of Institutional 
Quality and Human Capital
On Economic Growth (Case Study of  
Developing and Developed Countries)

Abstract        The main challenge of developing countries is to achieve 
growth and development. The extant economic growth literature illustrates 
that the quality of institutions and social infrastructure are important factors 
that influence the economic growth and development. Accordingly, many 
analysts believe that regarding such institutional factors, the rule of law is 
one of the most prominent aspects necessary for a system to achieve in-
vestment and economic growth. This study aims to investigate the impact 
of institutional variables on economic growth in developed and developing 
countries for the period 1995-2015. To this end, Panel Smooth Transition 
Regression (PSTR) model has been used. The estimation results of model 
reject the linearity hypothesis, and estimate a model with two regimes that 
proposes a threshold at institutional quality indicators of 0.1627 and 0.625 
for the countries under study. It is demonstrated that the factor of rule of law 
has a positive impact on economic growth; however, this impact is higher in 
the second regime. The results also show that in both regimes, the variables 
of institutional quality indices, economic freedom, human capital and other 
control variables have a positive effect on economic growth. Moreover, the 
intensity of the variables influencing the changes in both groups intensifies 
when institutional quality improves.
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مطالعه تاثير کيفيت نهاد ی و سرمايه انسانی بر رشد  اقتصاد ی 
)مطالعه مورد ی: کشورهای د رحال توسعه و توسعه يافته(

پذيرش: 1396/12/06د ريافت: 1396/08/23

چکيده:از د غد غه های اصلی کشورهای د رحال توسعه، قرار گرفتن د ر مسیر رشد  و توسعه یافتگی 
است. مرور اد بیات رشد  اقتصاد ی نشان می د هد  که کیفیت نهاد ها و زیرساخت های اجتماعی د ر 
کشورهای د رحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد  و توسعه اقتصاد ی محسوب می شوند . 
بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند  که د ر بین عوامل نهاد ی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین 
مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد  اقتصاد ی است. هد ف مطالعه حاضر، بررسی 
تأثیر متغیرهای نهاد ی بر رشد  اقتصاد ی کشورهای د رحال توسعه و توسعه طی د وره زمانی 
۲۰۱۵-۱۹۹۵ است. بد ین منظور از مد ل رگرسیونی انتقال مالیم تابلویی )PSTR( استفاد ه 
شد ه است. نتایج حاصل از برآورد  مد ل، با رد  فرضیه خطی بود ن، یک مد ل د و رژیمی با حد های 
بررسی  د ر کشورهای تحت  نهاد ی  متغیرهای  برای شاخص  و ۰/۶۲۵را  آستانه ای ۰/۱۶۲۷ 
پیشنهاد  می نماید . نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد  
اقتصاد ی، البته با شد ت بیشتر د ر رژیم د وم می باشد . نتایج هم چنین نشان می د هند  که د ر هرد و 
رژیم متغیرهای شاخص هاي کیفیت نهاد ی، آزاد ی اقتصاد ی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای 
کنترلی تأثیر مثبت بر رشد  اقتصاد ی د ارند . و شد ت تاثیرگذاری متغیرها با تغییر رژیم د ر هرد و 

گروه کشورهای مورد  مطالعه با بهبود  کیفیت نهاد ی بیشتر می شود .

رشد   د موکراسی،  ترکیبی،  د اد ه های  مالیم  انتقال  برآورد   نهاد ی،  کیفیت  کليدواژهها: 
اقتصاد ی، کشورهای د رحال توسعه و توسعه یافته.

.K12, K13, K23 :JELطبقهبندي
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مقدمه

پرسش اصلی د ر حوزه رشد  و توسعه اقتصاد ی این است که چرا برخي از کشورها ثروتمند  و برخي 
د یگر فقیر هستند ؟ به گفته هال و جونز۱ )۱۹۹۹(، د ر سال ۱۹۹۸ محصول سرانه هر کارگر د ر ایاالت 
متحد ۀ آمریکا )یک کشور توسعه یافته( ۳۵ برابر محصول سرانۀ هر کارگر د ر کشور نیجریه )یک کشور 
چالش های  از  یکی  کشورها  اقتصاد ی  عملکرد   د ر  وسیعی  تفاوت  چنین  توضیح  بود .  د رحال توسعه( 
اساسی اقتصاد ها بود ه و هست. تا د هه ۱۹۹۰ الگوهای رشد  تنها به بررسی عوامل اقتصاد ی نظیر سرمایه 
 .)Kaufmann et al., 2005( بهره وری، جمعیت، و شرایط جغرافیایی می پرد اختند   فیزیکی،   انسانی، 
این الگوها عامل تفاوت د رآمد  سرانه کشورها را اختالف د ر انباشت سرمایه و بهره وری بیان می کرد ند  
که این خود  به طرح پرسش های عمیق تری منجر می شود  مانند  این که چرا برخی کشورها نسبت به 
از کشورها  برخی  یا چرا  بیش تر سرمایه گذاری می کنند ؟  فیزیکی  و  انسانی  د ر سرمایه  د یگر  برخی 
نسبت به برخی د یگر، از بهره وری باالتری برخورد ار هستند ؟ طرح چنین پرسش هایی به همراه شواهد  
تجربی از کشورها منجر به خلق نظریه های جد ید ی د ر اد بیات رشد  اقتصاد ی شد  که رشد  اقتصاد ی را 
تنها محد ود  به عوامل اقتصاد ی نمی د انست )Romer, 1990(. ازجملۀ این نظریه ها، اقتصاد  نهاد گرایی 
جد ید  است که عامل نهاد ی را وارد  تحلیل های رشد  نمود ه و عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، 
سیاست های عمومی، فرهنگ، و مذهب را که د ر الگوهای قبلی رشد  مفروض گرفته می شد ند ، از عوامل 
مهم تفاوت عملکرد  اقتصاد ی کشورها معرفی کرد ند ؛ چراکه نهاد ها را شکل د هند ه محیط اقتصاد ی 
کشورها می د انستند  و عامل اصلی عقب ماند گی برخی کشورها را نه کمبود  سرمایه بلکه نبود  بستر نهاد ی 
 .)Kauffman et al., 2005 ، Rodrik et al., 2004(  مناسب برای فعالیت های اقتصاد ی مولد  بیان می کرد ند 
همان طور که د ر اد بیات مطرح می شود ، شناخت اشکال مختلف نهاد ها و کانال های اثرگذاری هر کد ام 
بر عملکرد  اقتصاد ی مهم تر از خود  نهاد ها هستند ، چراکه نهاد ها به خود ی خود  باعث رشد  اقتصاد ی 
بهبود  د ر  باعث  تولید  و برخی عوامل د یگر،  بر عوامل مستقیم  اثرگذاری  به واسطه  بلکه  نمی شوند ، 
رشد  اقتصاد ی می شوند  )Al-Marhubi, 2000(. به همین د لیل د ر این پژوهش، از شاخص های نهاد ی 
استفاد ه می شود ، یعنی نهاد هایی که قد رت اقتصاد ی ـ سیاسی و اجتماعی یک جامعه از راه آن ها اعمال 
اقتصاد   رویکرد   آغازگران  از  تبعیت  به  نیز  ما  بنابراین،   .)Barro & Sala-i-Martin, 1992( می شوند  

1. Hall & Jones
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نهاد گرایی، شکل توسعه یافته مد ل نئوکالسیکي سولو را براي ۱۵ کشور د رحال توسعه۱و توسعه یافته۲ 
بر اساس شکل پایه اي مد ل که به مد ل منکیو و همکاران۳ )۱۹۹۲(، د ر قالب الگوی اقتصاد سنجی 
رگرسیون انتقال مالیم د اد ه های ترکیبی۴، و با د ر نظرگرفتن ناهمگنی د اد ه های ترکیبی و اضافه کرد ن 
متغیرهای محیطی نهاد ی )شاخص های نهاد ی(، نقش سرمایه انسانی اقتصاد ی کشورها را از گروه هاي 
مختلف د رآمد ي کشورهاي »گروه هفت و هشت۵« بکار مي گیریم و به پرسش اصلی پژوهش پاسخ 
می د هیم که آیا اثرگذاری متغیرهای نهاد ی د ر کشورهای توسعه یافته و د رحال توسعه متفاوت است. 
د ر  اقتصاد ی  بر رشد   نهاد ی  و شاخص های  انسانی  نقش سرمایه  د ر خصوص  پژوهش  این  بنابراین، 
بیش تر  است.  متمرکز   )۱۹۹۵-۲۰۱۵( زمانی  د وره  طي  توسعه یافته  و  د رحال توسعه  کشورهاي 
پژوهش ها د ر خصوص کیفیت نهاد ی و رشد  اقتصاد ی با شاخص های مختلف انجام شد ه است، این د ر 
حالی است که پژوهش های پیشین به بررسی رابطه متغیرهای سرمایه انسانی و شاخص های کیفیت 
نهاد ی بر رشد  اقتصاد ی به صورت یکجا و با استفاد ه از رویکرد  اقتصاد سنجی مد ل های رگرسیون انتقال 

مالیم د اد ه های ترکیبی نپرد اخته اند .
این پژوهش د ر بخش های مختلف مقد مه، مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، الگوهای مختلف رشد  
اقتصاد ی، مفهوم نهاد ها، بیان فرضیه ها، ارائه مد ل مفهومی، و د ر نهایت تحلیل نتایج آماری و استنتاج 
پژوهشی  پرکرد ن شکاف  پژوهش،  این  ارائه می د هد . هد ف  را  مباحث خود   پژوهش،  نتیجه گیری  و 
د ربارۀ رابطه شاخص های کیفیت نهاد ی و رشد  اقتصاد ی د ست کم د ر د اخل کشور و نیز بررسی وجود  

رابطه غیرخطی بین متغیرهای مد ل است که می تواند  ابهام های موجود  د ر اد بیات را مرتفع سازد .

۱. اند ونزی، ایران، بنگالد ش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر، و نیجریه.
۲. آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، آمریکا، کاناد ا، و فرانسه.

3. Mankiw et al.
4. Panel Smooth Transition Regression )PSTR(

۵. کشورهای گروه هفت از هفت کشور صنعتی جهان تشکیل شد ه  است که حد ود  ۵۰ د رصد  اقتصاد  جهان را 
د ر د ست د ارند . سران کشورهای این گروه هرساله یک گرد همایی مشترک را با هم برقرار می کنند  و کشورهای 
گروه هشت از کشورهای د رحال توسعه متشکل از هشت کشور د رحال توسعه اسالمی تشکیل می شوند  که شامل 

ایران، ترکیه، پاکستان، بنگالد ش، اند ونزی، مالزی، مصر، و نیجریه هستند .
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مبانینظریوپیشینهپژوهش

حفظ و بهبود  رشد  اقتصاد ي یکی از د غد غه هاي اصلی اقتصاد د انان د ر هر برهه زمانی بـه ویـژه 
د ر د هه هاي اخیر بود ه است. د ر همین راستا، پژوهشگران اقتصاد ي همواره سـعی د ر یـافتن پاسـخ 
بـراي علل وجود  تفاوت هاي قابل مالحظه د رآمد  سرانه و رشد  اقتصـاد ي و نیـز چرایـی بـکـارگیري 
سیاست هاي مختلف کشـورها د ر راسـتاي د سـتیابی بـه رشـد  و توسـعه اقتصـاد ي بـود ه انـد . تجربـه 
با تبیین این موضوع که رویکرد  اقتصاد  متعارف پاسـخگوي  شکست سیاست هاي تعد یل ساختاري 
بـه نقـش عوامـل  اقتصاد د انان توجه خـود  را  تا  مسائل نوین پیشاروي کشورها نیست، موجب شد  
نهاد ي د ر رشد  و توسعه اقتصاد ي کشورها معطوف نمایند . نهاد ها، به عقید ه اقتصاد د انان نهاد گرا د ر 
جهان معاصر، مهم ترین عامل موثر بر رشد  اقتصاد ي هستند . یکی از کلید ی ترین متغیرهاي نهـاد ي 
که اثر انکارناپـذیري بـر عملکـرد  اقتصـاد  د ارد ، حاکمیـت قـانون اسـت. امـروزه، بیش ترین توجـه 
حقوقد انان و د یگر اند یشمند ان د ر زمینه هاي سیاست و اقتصاد ، معطـوف بـه حاکمیـت قـانون شـد ه 
برقرار  قـانون د ر کشور  تـا زمـانی کـه حاکمیـت  اد عا پذیرفته شد ه است که  این  است. همچنین، 
از این رو، امروزه حاکمیت  نگرد د ، آن نظام، نظامی حقوقی به معناي امروزي محسـوب نمـی شـود . 
قانون بیش از پیش مورد  توجه همگان است )عباد ی و نیکونسبتی، ۱۳۹۱(. از د یگر سو، به د لیل آن که 
تنظیم روابط میان د ولت و شهروند ان، و شهروند ان با یکد یگر، مهم ترین کارکرد  قانون به شمار می رود ، 
بـا گذشت زمان و پیچید ه تر شد ن تعامل ها، نقش قـانون و مفهـوم حاکمیـت قـانون، برجسته تر و 
قابل مالحظه تر شد ه است. همچنین، ضروري است تا اشاره شود  که توجه بـه اصل حاکمیت قانون 
و پیامد هاي آن، یکی از عناصر اساسی حکمرانی خوب شمرد ه شـد ه و از مفاهیم مهم د ر نهاد هاي 
بین المللی فعال د ر عرصه هاي اقتصاد ي و سیاسـی د انسته می شود . امـروزه، اعتقـاد  عمومی بر این 
است که رشد  و توسعه اقتصـاد ي و اجتمـاعی د ر گـرِو حکـومتی خـوب اسـت کـه مطابق با اصول 
قانون  اساس  بـر  و  نمـود ه  اعمـال  مشـروع  نحـو  بـه  را  نهاد ینه شـد ه  قد رت  د موکراتیک،  مشارکت 
حکومت کند . با وجود  این، همچـون د یگـر مفـاهیم، حاکمیـت قـانون نیـز به نحو علمی و شایسته 
مورد  بررسی قرار نگرفته است. شاید  یکـی از مهم ترین د الیل عد م وجود  آثاري به زبان فارسی د ر این 
زمینه، جایگاه مفهوم حاکمیت قانون به عنـوان مفهومی د ر ناحیه سایه روشن چند  شاخه از رشته هاي 
مختلف باشد . چراکه به عقیـد ه حقوقـد انان، حاکمیت قانون یکی از مبانی حقوقی است و اقتصاد د انان 
نیز به اهمیت حاکمیت قانون براي رشـد  اقتصاد ي واقف اند  )گیلیس و همکاران، ۱۳۷۹(. ولی تحلیل 
د قیق مفاهیمی چون حاکمیت قانون و اثر آن بر اقتصاد ، توسط هـیچ کـد ام از پژوهشگران انجام نشد ه 
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متغیرهاي کالن  بر  را  نهاد ها  تاثیر  می توان  اد بیات،  د ر  موضوع  این  مانـد ن  مهجـور  د لیل  به  است. 
اقتصاد ي عنوان نمود  کـه انجـام چنـین پژوهش هایی د ر این زمینه و به ویژه با تاکید  بر روش هاي 

نوین اقتصاد سنجی، ضروري به نظر مـی رسد . 

الگوهایرشدنئوکالسیکودرونزا

الگوهای رشد  نئوکالسیک نسبت به الگوهای کینزی هارود  و د ومار گامی رو به جلو بود ند . این الگوها با 
د خالت د اد ن قیمت عوامل تولید  و جایگزینی عوامل تولید ، امکان ژرف تر نمود ن الگوی پیشین را فراهم ساختند  
 .)Hall & Jones, 1999(  و توانستند  تا مشکل بی ثباتی »لبه تیغ چاقو« را د ر طرح هارود ـ  د ومار حل کنند 
سولو۱، د ر د هه ۱۹۹۰، الگویی را توسعه د اد  که به صورت ابزار استاند ارد  پژوهش های مربوط به رشد  
اقتصاد ی د رآمد ه است. د ر این الگو، نرخ رشد  اقتصاد ی به سرعت افزایش نهاد های عوامل تولید  )کار و 
سرمایه( بستگی د ارد . رشد  جاری ممکن است که نتیجه افزایش نهاد  از یک یا هر د و عامل تولید  باشد . 
برون زا بود ن عوامل رشد  د ر چارچوب رشد  نئوکالسیکی جایی را برای سیاست اقتصاد ی د ر تاثیرگذاری 
آن بر نرخ تعاد لی بلند مد ت رشد  اقتصاد ی د ر نقطه مقابل انتقال های کوتاه مد ت بین حالت های به اصطالح 
ثابت، باقی نمی گذارد . با وجود  این، گروه سوم الگوهای رشد  از سوی رومر۲ )۲۰۰۶( و لوکاس۳ )۱۹۹۰( 
مطرح شد ند  و نرخ رشد  را به طور د رون زا تعیین می کرد ند . برای مثال، فرض را بر وجود  اثرهای خارجی 
سرمایه گذاری )به اصطالح اثر سرریز( می گذارند ، به طوری که ذخایر سرمایه ملّی بازد هی فزایند ه د ارند ؛ 
د ر حالی که د ر سطح بنگاه اقتصاد ی، بازد هی ثابت است )برگستروم، ۱۳۷۸(. با این که نظریه های جد ید ، 
از تفاوت های د رآمد ی، مشابه  اما توضیح آن ها  پاید ار و پیشرفت تکنولوژی را د رون زا می کنند ،  رشد  
نظریه های پیش از خود  است. برای نمونه، د ر مد ل رومر )۱۹۹۰( یک کشور د ر صورتی پیشرفته تر از 
د یگری است که منابع زیاد ی را به اختراع ها و ابد اع ها اختصاص د اد ه باشد . اما این که کد ام ویژگی اساسی 
است که د ارایی و تکنولوژی را برای ایجاد  نوآوری ترجیح می د هند ، پرسشی است پیشاروی این مد ل ها که 
قد رت یافتن پاسخ به آن را ند ارند . الگوهای د رون زای رشد  و به تبع آن، طرح چنین پرسش هایی عالقه به 
ترتیب های نهاد ی و سیاست اقتصاد ی را به عنوان عوامل سیاسی موثر بر رشد  اقتصاد ی د امن زد ند  و به 
ظهور اد بیات اقتصاد  سیاسی رشد  جد ید ی منجر شد ند  که از د رهم آمیختگی نظریه جد ید  »رشد  د رون زا« 

و »اقتصاد  سیاسی کالن« نوین توسعه یافته است )برگستروم، ۱۳۷۸(. 

1. Solow
2. Romer
3. Lucas
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مفهومنهادها

نهاد ها ساختاری انطباق پذیر با بُعد  ارزشی بسیار قوی هستند  که اعضای آن زند گی خود  را متکی 
به آن د انسته و هرگونه تغییر یا از بین رفتن آن، اثرهایی را بر اعضای نهاد  و کل جامعه د ارد . نهاد  
یک سازمان اجتماعی است، سازمانی که خارق العاد ه است و از اول بود ه و از بین رفتنی نیست و مانند  
خانواد ه، مذهب، اجتماع، د ولت، اقتصاد  )بازار(، و آموزش و پرورش است )استونر و همکاران، ۱۳۷۹(. 
از د ید گاه اقتصاد ی نهاد  چیست و چگونه رفتار اقتصاد ي انسان ها را تحت تاثیر قرار مي د هد ؟ نقش 
نهاد ها د ر تسهیل و واقعي کرد ن تحلیل هاي اقتصاد يـ  اجتماعي چه هستند ؟ رویکرد  مکاتب اقتصاد ي 
نئوکالسیک نسبت به آن چیست و چه تاثیري د ر نتایج آن د ارد ؟ این ها پرسش های مهمي هستند  که 
د ر یکي د و قرن اخیر با فراز و فرود  هایي توجه بسیاري از اقتصاد د انان و د انشمند ان علوم اجتماعي را 

به خود  جلب کرد ه  اند .
نهاد ، مفهومی گسترد ه است که به اشکال مختلف تعریف می شود . ولی متاسفانه تعریف روشن و 
قابل سنجشی وجود  ند ارد  که بر آن اجماع نظر باشد . اگر طیف وسیعی از تعریف نهاد ها را د ر نظر بگیریم 
که د ر متون اقتصاد ی ـ سیاسی فعلی وجود  د ارند ، یک سوی این طیف، تصور نهاد ها به عنوان قواعد  
بازی د ر یک جامعه و تعریف نورث۱ )۱۹۹۰( از نهاد  که جامع ترین است قرار د اشته که بیان می کند  
»نهاد ها، قوانین بازی د ر جامعه اند ، یا به عبارتی سنجید ه تر، قیود ی وضع شد ه از جانب بشر هستند  که 
روابط متقابل انسان ها را با یکد یگر شکل می د هند . د ر نتیجه، نهاد ها باعث ساختارمند شد ن انگیزه های 
نهفته د ر مباد له های بشری می شوند ، چه این مباد له ها سیاسی باشند  چه اقتصاد ی یا اجتماعی« )ص 
غیرعقالیی(، سنت ها،  و  عقالیی  )حوزه  رفتارها  باورها،  بر  مشتمل  نهاد ها  کلّی،  تعبیر  یک  د ر   .)۷۸
می د هند   شکل  را  هماهنگی  مجموعه  اصلی،  هسته  یک  پیرامون  که  حقوقی اند   مقررات  و  ضوابط 
مطرح  انگیزشی  ساختار  یک  ایجاد کنند ه  عنوان  به  خوب  نهاد های  لحاظ،  این  از   .)North, 1990(

اقتصاد ی  بهبود  عملکرد   به  نتیجه، کمک  نااطمینانی، تشویق کارایی و د ر  باعث کاهش  هستند  که 
می شوند . از سوی د یگر، طیف رویکرد  سازمانی به نهاد ها مد  نظر است و شکل ویژه ای به مفهوم کلّی 
نهاد ها د اد ه است که طرح های سازمانی و رویه ای و چارچوب های مقرراتی خاص را شامل می شوند . 
چنین نهاد هایی ابتد ا به واسطه تسریع انتخاب های سیاسی بهتر، عملکرد  اقتصاد ی را تحت تاثیر قرار 
می د هند . طرح هایی مانند  استقالل بانک مرکزی، اطالعات بود جه ای متوازن، و طرح توافق های تجاری 
بین المللی د ر این طیف از تعاریف نهاد ی می گنجند . نورث )۲۰۰۶( بحث مي کند  که هر یک از د و نوع 

1. North
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چارچوب نهاد ي و نهاد هاي اقتصاد ي مورد  بحث، سازمان هایي متناسب با خود  را به وجود  مي آورند  و د ر 
هر یک از این د و نوع چارچوب نهاد ي مفروض، سازمان ها نیز به نوبه خود  و به منزله بازیگران، کارکرد  
ویژه اي د ارند . سازمان هایي که د ر یک اقتصاد  به وجود  مي آیند  از یک سو، ساختار بازد ه آن اقتصاد  را 
منعکس مي کنند  و از سوی د یگر، جهت گیري سرمایه گذاري این سازمان ها د ر مهارت ها و د انش نیز، 
ساختار انگیزه ها را منعکس خواهد  کرد . اگر باالترین نرخ بازد ه د ر یک اقتصاد  از راه د زد ي۱ به د ست 
آید ، مي توان انتظار د اشت که بیش تر سازمان ها د ر د انش و مهارت هایي سرمایه گذاري می کنند  که از 
آنان د زد ان کاراتري می سازد ۲. به نحو مشابه، اگر بازد ه باالیي براي فعالیت هاي مولد  وجود  د اشته باشد ، 
انتظار می رود  که سازمان ها منابع شان را به سرمایه گذاري د ر مهارت ها و د انشي تخصیص د هند  که 
توان تولید ي شان را افزایش د هد . همان طور که د ید ه مي شود ، نوع سرمایه انساني که توسط سازمان ها 
و افراد  انباشت مي شود ، متاثر از چارچوب نهاد های اقتصاد ي است. چارچوب نهاد هاي اقتصاد ي مشوق 
افراد   این راه،  از  یابد  و  افزایش  انسانی مولد   بازد ه سرمایه گذاری د ر سرمایه  تا  تولید ، باعث می شود  
 .)Rodrik et al., 2004( کنند   پید ا  بیش تری  انگیزه  مولد ،  انسانی  سرمایه  د ر  سرمایه گذاری   برای 
انگیزه پید ا مي کنند  که د ر سرمایه فیزیکي مولد  و همچنین د ر خلق، جذب، و  این، آنان  عالوه بر 
کاربرد  تکنولوژي هاي مولد  که مکمل سرمایه انساني مولد  هستند ، سرمایه گذاري کنند  و همراه با آن، 
تولید  کل اقتصاد  را افزایش د هند  )Pritchett, 2006(. این ها همگي د ر چارچوب نهاد های اقتصاد ي 
مشوق فعالیت هاي بازتوزیعي، به گونۀ د یگری است. د ر این چارچوب نهاد ي، افراد  انگیزه  بیش تري پید ا 
مي کنند  تا سرمایه گذاري خود  د ر سرمایه انساني، سرمایه فیزیکي، و تکنولوژي را به سمت فعالیت های 
رانت جویانه سوق د هند  که همزمان، د ر سطح معیني از عوامل تولید ، تولید  کل اقتصاد  د ر مقایسه با 

 .)Gylfason, 2001(  یک چارچوب نهاد ي مشوق تولید  کاهش مي یابد

چرابرخیازنهادهادرکشورهاضعيفترودربرخیقویترند؟

پژوهش های پیشین اهمیت ویژه اي را به نقش ویژگی هاي تاریخي و جغرافیایي د ر شکل گیري 

1. Piracy

۲. براي یافتن مصاد یق این نوع ساختار نهاد ي الزم نیست تا به اعماق تاریخ سفر شود . وضعیت نامساعد  کشوري 
همچون سومالي د ر اوایل قرن بیست و یکم و رواج د زد ي د ریایي د ر سواحل این کشور، نمونه اي آشکار از یک 
ساختار نهاد ي مشوق د زد ي و مخل تولید  است و نمونه هاي کم تر آشکار آن را مي توان به وفور د ر کشورهاي کم تر 

توسعه یافته و حتي د ر کشورهاي توسعه یافته تر مشاهد ه نمود . 
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نقش   )۲۰۰۴( همکاران  و  رود ریک   .)Barro & Sala-i-Martin, 1992( مي د هند   تخصیص  نهاد ها 
ویژگي جغرافیایي را رد  نمي کنند  با این حال، برخی پژوهش ها بر نقش نهاد ها به عنوان واسطه اي 
آب وهوایي(،  شرایط  و  اصلي،  بازارهاي  از  فاصله  د ریا،  به  )نزد یکي  جغرافیایي  اثرهای  میان  کلید ي 
کشورها  برخي  میان  جاري  نهاد ي  اختالف  اد بیات،  این  د ارند .  تاکید   اقتصاد ي  عملکرد   و  تاریخي، 
به  اروپایي ها  بین کشورهایي که  تفاوتي  براي مثال،  استعماري نسبت مي د هد   تاریخ  الگوهاي  به  را 
مد ت زیاد ي استعمار کرد ه اند  با آن هایي که مد ت کوتاهي مستعمره بود ند  و یک نخبه سیاسي محلي 
براي مد یریت استخراج منابع طبیعي اِعمال قد رت مي کرد ، وجود  د ارد  )مهرآرا و کیخا، ۱۳۸۷(. د ر 
مورد  اول، توسعه نهاد ي د ر جهت تشویق مشارکت گسترد ه د ر فعالیت سیاسي و اقتصاد ي بود  که 
موجب ابد اع ها، سرمایه گذاري، و رشد  اقتصاد ي شد ، اما د ر د ومي  با تاکید  نهاد ي بر حفظ قد رت و 
ثروت حاکم سیاسي، شرایط براي توسعه اقتصاد ي پاید ار چند ان مناسب نبود . همچنین، عجم اوغلو 
احتمالي  منابع  د یگر  عنوان  به  اجتماعي  تضاد   و  اید ئولوژي  چون  عواملي  از   )۲۰۱۰( رابینوسن۱  و 
تفاوت نهاد ي کشورها یاد  مي کنند . جوامع با اید ئولوژي هاي مختلف ممکن است که نهاد هاي متفاوتي 
د ربارۀ  باشند   د اشته  متفاوتي  باورهاي  مختلف  اگر جوامع  کنند .  انتخاب  متفاوت  استد الل هاي  با  را 
این که چه چیزي از نظر اجتماعي کارا است، آن ها مي توانند  به طور عقالیي نهاد هاي مختلفي انتخاب 
 کنند . تفاوت هاي عقید تي به طور روشن، نقش مهمي  د ر شکل د هي سیاست ها و نهاد ها بازي مي کنند  
زیرا  است،  بحث  این  براي  خوبي  مثال  جنگ  از  پس  کره  کشور  نهاد ي  محیط   .)Sobhee, 2012(

زماني که د و کره از هم جد ا شد ند  د و اید ئولوژي متفاوت بر آن ها مسلط گشت که هر کد ام منجر به 
شکل گیري نهاد هاي مناسب شد ند . د ر کره جنوبي، نظام سرمایه د اري باعث تکوین نهاد هایي چون 
مخالف  که  کمونیسم  نظام  شمالي  کره  د ر  مقابل  د ر  شد ،  بازار  اقتصاد   و  مالکیت خصوصي،  حقوق 
مالکیت خصوصي بود  به شکل گیري نهاد هایي چون مالکیت عمومي، تمرکز قد رت د ر د ست د یکتاتور، 
بازار منجر شد  )North, 1990(. بر اساس رویکرد  تضاد  اجتماعي،  و د یگر قوانین اقتصاد ي ضد نظام 
نهاد ها همیشه توسط کل جامعه انتخاب نمي شوند  )و همیشه د ر راستاي منافع جمع نیستند (، بلکه 
توسط گروه هایي انتخاب مي شوند  که کنترل قد رت سیاسي را د ر د ست د ارند  )شاید  د ر نتیجه تضاد  با 
گروه هاي د یگر(. این گروه ها نهاد هایي را انتخاب مي کنند  که بیشینه کنند ۀ منافع شخصي شان باشند  
و نهاد هایي که انتخاب مي شوند  ممکن است بیشینه کنند ۀ د رآمد ، ثروت، و منافع کل جامعه نباشند  

 .)Sawyer, 2010(

1. Acemoglu & Robinson
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نهادهایحاکمیتیوحکمرانیخوب

نهاد ی،  محیط  هستند .  فرد ی  رفتار  راهنمای  که  د ارد   اشاره  محد ود یت هایي  به  نهاد ی  محیط 
قواعد  بازی را مشخص می کند . این قواعد  می توانند  رسمی و صریح )قانون اساسی، حقوق مالکیت، 
و سایر قوانین وضع شد ه د ر جامعه( و غیررسمی و ضمنی باشند  )آد اب و رسوم، هنجارها، و مذهب(. 
نهاد ی،  ترتیب های  مقابل  د ر  که  فرد ی هستند   انتخاب های  و  اعتقاد ها،  اهد اف،  قواعد  محصول  این 
که »ساختارهای سازماند هی«۱ نامید ه می شوند ، برای برقراری یک رابطه اقتصاد ی خاص به وسیله 
طرف های مباد له طراحی می شوند . بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان »روشی که بر اساس آن قد رت 
بر مد یریت اقتصاد ی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسید ن به توسعه اعمال می شود « تعریف 

می کند .

حقاظهارنظروپاسخگویي2

بیانگر مفاهیمي  چون حقوق سیاسي، آزاد ي بیان و تجمعات سیاسي و اجتماعي،  این شاخص 
برگزاري  د ر  سیاسي  فرایند هاي  و  اجتماعي،  طبقات  از  حکام  نمایند گي  میزان  مطبوعات،  آزاد ي 

انتخابات است که از آن به عنوان شاخص د موکراسي یاد  مي شود . 

کنترلفساد3

تعریف سازمان شفافیت بین الملل از فساد  عبارت است از »سوء استفاد ه از قد رت عمومي  به نفع 
منافع خصوصي. براي مثال، پرد اخت رشوه به مقامات د ولتي، باجگیري د ر تد ارکات عمومي  یا اختالس 

اموال عمومي«.

ثباتسياسي4

بیانگر مفاهیمي  مانند  ناآرامي هاي اجتماعي، ترور و اعد ام هاي سیاسي، کود تا، آشوب هاي شهري، 
تنش هاي قومي،  و انتقال آرام قد رت د ر سطوح باال است.

1. Governance Structure
2. Voice & Accountability
3. Control of Corruption
4. Political Stability
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حاکميتقانون1

اعتماد  مرد م به قوانین، قابلیت پیش بیني د ستگاه قضایي، وجود  جرم هاي سازمان یافته، و احتمال 
موفقیت د ر شکایت علیه د ولت ازجمله مولفه هاي سنجش شاخص حاکمیت قانون هستند .

کيفيتبوروکراسي2

این شاخص بیانگر مفاهیمي  چون مقررات د ست وپاگیر، مد اخله د ولت د ر اقتصاد ، سیاست هاي 
رقابتي، موانع تعرفه اي و غیرتعرفه اي، و د سترسي به بازارهاي سرمایه است.

اثربخشيدولت3

کارایي یا اثربخشي د ولت با سیاستگذاري و اجرا توسط د ولت براي حمایت سیستم بازار مورد  
توجه واقع شد ه است. همچنین، به توانایي د ولت د ر قانونگذاري، د اوري د اد گاه ها، تصمیم های مد یریتي 
قانون، عد الت مد یریتي و قضایي مانند  پاسخگویي و شفافیت اشاره مي کند .  با حاکمیت  ارتباط  د ر 
از فشارهاي سیاسي،  استقالل خد مات همگاني  تد ارک خد مات عمومي  و  و  تهیه  به عالوه، کیفیت 

صالحیت، و شایستگي کارگزاران را بیان مي کند .

نهادهاورشداقتصادي

نئوکالسیک  اقتصاد   با  نهاد گرا  اقتصاد   ارتباط  و چگونگي  نهاد ها  مورد   د ر  اقتصاد د انان  از  طیفي 
د سته  د و  د ر  را  بیستم  قرن  نهاد گرایان  کلّي، مي توان  د سته بند ي  د ر یک  د ارند .  اختالف  یکد یگر  با 
نهاد گرایان قد یم و جد ید  جاي د اد . معیار این د سته بند ي بیش از آن که زماني باشد ، به د رک آنان از 
چگونگي ارتباط اقتصاد  نهاد گرا و اقتصاد  نئوکالسیک مرتبط مي شود . نهاد گرایان قد یمي مانند  وبلن۴ 
و کامونز۵ اقتصاد  نهاگرا را عمد تاً جانشین اقتصاد  نئوکالسیک مي د انستند ؛ د ر حالي که نظریه پرد ازان 
اقتصاد  نهاد گراي جد ید ۶ با پذیرش چارچوب اقتصاد  نئوکالسیک، تالش مي کنند  تا ضمن استفاد ه از 

1. Rule of Law
2. Regulatory Quality
3. Government Effectiveness
4. Veblen
5. Commons
6. New Institutional Economics
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تحلیل هاي  د ر  نهاد ي  تحلیل هاي  اد غام  با  نهایي،  تحلیل  به ویژه  نئوکالسیک،  اقتصاد   رایج  ابزارهاي 
را  نهاد گرا  اقتصاد   د لیل،  این  به  و  د هند   ارائه  اقتصاد ي  پد ید ه هاي  از  جامع تر  تبییني  نئوکالسیک، 
مکمل و نه جانشین اقتصاد  نئوکالسیک مي د انند . بر اساس این نگرش د و مبناي اقتصاد  نهاد گراي 
جد ید  مطرح می شود  که الف. نهاد ها بسیار مهم هستند  و ب. عوامل تعیین کنند ه نهاد ها به وسیله 
ابزار اقتصاد ي ]نئوکالسیک[ تحلیل پذیر هستند  )Gwartney et al., 2001(. البته جوارتنی و همکاران 
)۲۰۰۱( معتقد  هستند  که مبناي د وم، اقتصاد  نهاد گراي جد ید  را از سایر د ید گاه هاي نهاد ي متمایز 
مي سازد . این د ر حالی است که تمامي  اقتصاد د انان نهاد گراي قد یم و جد ید  د ر این اید ه که نهاد ها 

د ارای اهمیت هستند ، توافق د ارند .
اد بیات اقتصاد  سیاسي رشد  همواره با این پرسش بحث برانگیز همراه بود ه که آیا توسعه سیاسي 
مبناي توسعه اقتصاد ي است یا بالعکس؟ باید  توجه د اشت که تا به امروز جواب قاطعي به این پرسش 
د اد ه نشد ه است و د و رویکرد  د ر ارتباط با آن مطرح است. رویکرد  نخست بر بسترسازي نهاد ي، شروع با 
د موکراسي، و اعمال کنترل هاي د یگر بر حکومت به عنوان مکانیزمي  براي تامین حقوق مالکیت تاکید  
د ارد  که با وجود  چنین نهاد هاي سیاسي انتظار مي رود  که سرمایه گذاري د ر سرمایه فیزیکي و انساني 
و رشد  اقتصاد ي حاصل شود  )Gylfason, 2001; Rodrik et al., 2004(. رویکرد  د وم، بر ضرورت توسعه 
)ابراهیمی و فرجاد ی،  تاکید  د ارد   انساني( جهت شروع فرایند   )انباشت سرمایه فیزیکي و  اقتصاد ي 
۱۳۸۸( و به طور مشخص آن را الزمۀ د موکراسي پاید ار و برپایي برخي د یگر از نهاد ها مي د اند . هر د و 
رویکرد  از مباني عقالني گسترد ه اي برخورد ارند . اهمیت نهاد سازي و محد ود  کرد ن حکومت از طرف 
اقتصاد  نهاد گراي جد ید  مورد  تاکید  واقع شد ه و اد بیات رشد  اقتصاد ي که با پژوهش لیسکا۱ )۲۰۱۳( 

آغاز مي شود  به اثرهای نهاد هاي خوب بر رشد  اقتصاد ي مي پرد ازد . 
هاگارد  و تید ۲ )۲۰۱۱(، د ر ارتباط با حاکمیت قانون و رشد  اقتصاد ی به این نتیجه رسید ند  که 
است.  د رحال توسعه  کشورهای  از  باالتر  بسیار  پیشرفته  و  صنعتی  کشورهای  د ر  آن ها  میان  ارتباط 
همچنین، بکار برد ن شاخص های کلّی حاکمیت قانون بهتر از اجزای گسسته شاخص حاکمیت قانون 
است که بر رشد  اقتصاد ی تاثیرگذار است. د ر چین، د یمیک۳ )۲۰۱۶(، د ر بررسی رابطه قانون و رشد  
اقتصاد ی، بیان می کند  که با وجود  این که الزمه افزایش سرمایه گذاری و رشد  اقتصاد ی، وجود  سیستم 
قانونی خوب، حفاظت از حقوق مالکیت، و کاهش هزینه های معامله ای است، با این حال، د ر کشور 

1. Liscow
2. Haggard & Tiede
3. Dimick
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چین برخالف وجود  یک سیستم حقوقی ضعیف، رشد  اقتصاد ی باالست و نتایج نشان می د هند  که 
نگرش مرد م نسبت به سیستم های غیررسمی و سبک چینی د ر اجرای قانون می تواند  با پاسخ به این 
پرسش مرتبط باشد . با وجود  این، همچنان که اقتصاد  چین رشد  می کند ، هزینه های مباد له ای افزایش 
می یابد . بلکبرن و پاول۱ )۲۰۱۱( نتیجه گرفتند  که حاکمیت باالتر قانون، رشد  اقتصاد ی را افزایش 
کشور   ۶۳ د ر  د ولت  بهینه  اند ازه  و  کارایی  نقش  بررسی  د ر   )۲۰۱۱( هورن۲  و  رحمایانتی  می د هد . 
این نتیجه  به  تابلویی  از رهیافت د اد ه های  با استفاد ه  د رحال توسعه د ر د وره زمانی ۲۰۰۳-۱۹۹۰ و 
می رسند  که باالتر از یک حد  آستانه ای مشخص برای کارایی، اند ازه بهینه د ولت برای بیشینه کرد ن 
رشد  پایین می آید . همچنین، مبارک و آذرپیوند  )۱۳۸۸( به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب 
از منظر اسالم بر رشد  اقتصاد ی د ر کشورهای اسالمی با سطوح توسعه یافتگی متفاوت د ر د وره زمانی 
۲۰۰۵-۱۹۸۰ می پرد ازند . آن ها نتیجه می گیرند  که میزان اثرگذاری این شاخص ها بر رشد  اقتصاد ی 

کشورهای ایران، مصر، ترکیه، و اند ونزی نسبت به سایر کشورهای مورد  بررسی پایین تر است.

روششناسیپژوهش

این پژوهش، با د ر نظرگرفتن یک حالت کلّی از مد ل رگرسیون انتقال مالیم د اد ه های ترکیبی و 
پیروی از مد ل منکیو و همکاران )۱۹۹۲( که د ر معاد له )۱( ارائه شد ه، مد ل و متغیرهای تحت بررسی 

پژوهش حاضر را به صورت معاد له )۱و۲( تصریح می نماید :
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اقتصاد  2و کامونز 1وبلن مانند شود. نهادگرایان قدیمی می مرتبطباشد، به درک آنان از چگونگی ارتباط اقتصاد نهادگرا و اقتصاد نئوکالسیک 
با پذیرش چارچوب اقتصاد  3ای جدیدپردازان اقتصاد نهادگر دانستند؛ در حالی که نظریه یک مینهاگرا را عمدتاً جانشین اقتصاد نئوکالس

های نهادی در  ویژه تحلیل نهایی، با ادغام تحلیل هکنند تا ضمن استفاده از ابزارهای رایج اقتصاد نئوکالسیک، ب نئوکالسیک، تالش می
مکمل و نه جانشین اقتصاد اقتصاد نهادگرا را  ،های اقتصادی ارائه دهند و به این دلیل تر از پدیده های نئوکالسیک، تبیینی جامع تحلیل
ب. عوامل نهادها بسیار مهم هستند و که الف.  شود مطرح میید دو مبنای اقتصاد نهادگرای جددانند. بر اساس این نگرش  سیک مینئوکال
 (2111) همکاران جوارتنی والبته  .(Gwartney et al., 2001) هستند پذیر تحلیل [نئوکالسیک]کننده نهادها به وسیله ابزار اقتصادی  تعیین

اقتصاددانان   تمامی این در حالی است که .سازد های نهادی متمایز می از سایر دیدگاه را اقتصاد نهادگرای جدید که مبنای دوم، هستندمعتقد 
 اهمیت هستند، توافق دارند. داراینهادگرای قدیم و جدید در این ایده که نهادها 

برانگیز همراه بوده که آیا توسعه سیاسی مبنای توسعه اقتصادی است یا بالعکس؟ باید  ن پرسش بحثاره با ایادبیات اقتصاد سیاسی رشد همو
. رویکرد نخست بر داده نشده است و دو رویکرد در ارتباط با آن مطرح است پرسشاین  بهتا به امروز جواب قاطعی  که توجه داشت

با  کید دارد کهمین حقوق مالکیت تابرای تا  میکومت به عنوان مکانیزح بردیگر های  و اعمال کنترل ،کراسیوشروع با دمبسترسازی نهادی، 
 ;Gylfason, 2001) گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی و رشد اقتصادی حاصل شود سرمایه که رود دهای سیاسی انتظار میوجود چنین نها

Rodrik et al., 2004)ابراهیمی  کید داردهت شروع فرایند تات سرمایه فیزیکی و انسانی( جبر ضرورت توسعه اقتصادی )انباش ،. رویکرد دوم(
داند. هر دو رویکرد از مبانی عقالنی  کراسی پایدار و برپایی برخی دیگر از نهادها میودم ۀطور مشخص آن را الزم و به (1311فرجادی، و 

ادبیات رشد  کید واقع شده وای جدید مورد تاد نهادگرای برخوردارند. اهمیت نهادسازی و محدود کردن حکومت از طرف اقتصا گسترده
 پردازد.  نهادهای خوب بر رشد اقتصادی می شود به اثرهای می آغاز (2113) 4سکالی پژوهشاقتصادی که با 

ی صنعتی و ها در کشورها (، در ارتباط با حاکمیت قانون و رشد اقتصادی به این نتیجه رسیدند که ارتباط میان آن2111) 2تیدد و ارگها
ی حاکمیت قانون بهتر از اجزای گسسته شاخص های کلّ بردن شاخص کارب ،. همچنینتوسعه است رفته بسیار باالتر از کشورهای درحالپیش

 کند بیان می، بررسی رابطه قانون و رشد اقتصادی، در (2111) 1دیمیک ،در چین که بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است. استحاکمیت قانون 
های  و کاهش هزینه ،گذاری و رشد اقتصادی، وجود سیستم قانونی خوب، حفاظت از حقوق مالکیت که الزمه افزایش سرمایه وجود اینبا  که

د که نده نتایج نشان می رشد اقتصادی باالست و ،م حقوقی ضعیفوجود یک سیست در کشور چین برخالف ،این حال با ،است ای معامله
این، با وجود . مرتبط باشد پرسشاین  به تواند با پاسخ می و سبک چینی در اجرای قانون میی غیررسها نگرش مردم نسبت به سیستم

ند که حاکمیت باالتر قانون، نتیجه گرفت( 2111) 7بلکبرن و پاول یابد. ای افزایش می لههای مباد ، هزینهکند همچنان که اقتصاد چین رشد می
 درتوسعه  کشور درحال 13اندازه بهینه دولت در ( در بررسی نقش کارایی و 2111) 1ی و هورنحمایانتر دهد. رشد اقتصادی را افزایش می

ای مشخص برای  رسند که باالتر از یک حد آستانه های تابلویی به این نتیجه می و با استفاده از رهیافت داده 1991-2113دوره زمانی 
های حکمرانی  ( به بررسی اثر شاخص1311مبارک و آذرپیوند )همچنین،  آید. می کردن رشد پایین بیشینهکارایی، اندازه بهینه دولت برای 

ها  پردازند. آن می 1911-2112دوره زمانی  دریافتگی متفاوت  در کشورهای اسالمی با سطوح توسعهخوب از منظر اسالم بر رشد اقتصادی 
و اندونزی نسبت به سایر کشورهای مورد  ،های ایران، مصر، ترکیهها بر رشد اقتصادی کشور گیرند که میزان اثرگذاری این شاخص نتیجه می

 تر است. بررسی پایین
 

 شناسی پژوهش روش
که ( 1992) همکارانو پیروی از مدل منکیو و  های ترکیبی ز مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهی ااین پژوهش، با در نظرگرفتن یک حالت کلّ

 نماید: تصریح می (2و1صورت معادله )پژوهش حاضر را به های تحت بررسی ( ارائه شده، مدل و متغیر1در معادله )
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 و تحلیل آماری ،ها، متغیرها داده
از  ینظر یمبان ،یا ستفاده شده است. در بخش کتابخانها های اطالعاتی بانک و یا ها از دو روش کتابخانه داده یآور جمع یبرا پژوهش، نیدر ا

 از ازیاطالعات مورد ن، یدانیبخش م استخراج شده است و در ینترنتیا یها تیو سا یتالیجید یها و کتابخانه انگلیسی،و  یفارس های ژورنال
از  دهبا استفا زیآوری شده ن های جمع استفاده شده است. داده 1و بنیاد هریتج ،المللی پول بانک جهانی، صندوق بین اتی مانندهای اطالع بانک
بررسی این  اند. حلیل قرار گرفتهتو زیهمورد تج (Matlab 12, Eviews 9) سنجیهای اقتصادافزار و با نرم آوری جمع های آماریافزار نرم

انجام شده  1992-2112 زمانی دوره درکشور عضو کشورهای گروه هشت و هفت  12ها، برای  ، بر اساس میزان دسترسی به دادهپژوهش
 :هستندبه شرح ذیل  آن است و متغیرهای

 
 متغیر وابسته 

ه عنوان متغیر وابسته، از وقفه مرتبه اول آن به عنوان ساله غیرهمپوش این متغیر ب : از میانگین سهسرانه GDPلگاریتم  ●
گاه  صفر و یک برآورد شود، آنو از ضریب آن به عنوان ضریب همگرایی استفاده شده است. اگر ضریب این متغیر بین  ،ماندگی شاخص عقب

 در بین کشورهای عضو گروه هشت و هفت رد نمود. را توان فرضیه همگرایی نمی
 

  متغیرهای مستقل
ترین متغیرهای توضیحی در  مهم گذاری یکی از نرخ سرمایه :(GDPگذاری فیزیکی )به صورت درصدی از  لگاریتم سرمایه ● 

و افزایش نرخ رشد آن طی  نبر سطح درآمد سرانه در وضعیت سکومتغیر  . با توجه به اثر ایناستاقتصادی  همگرایی های تجربی مدل
 که رود زا، انتظار می رشد درون های سرریز آن در مدل هایاز مقیاس و اثر ناشی هایو وجود اثر ،وکالسیکهای رشد نئ مدل فرایند انتقال در

 .باشد بر سطح درآمد سرانه داشته یاثر مثبتاین متغیر 
 
در خصوص بحث  :و سالمت و بهداشت( های تحصیل نیروی کار های متوسط سال سرمایه انسانی )لگاریتم شاخص ●

نام  گیری سرمایه انسانی، نرخ ثبت ازههای مختلفی وجود دارند. در ارتباط با اند معیارها و شاخص ،اخص سرمایه انسانی متغیرهاشگیری  ندازها
 ،بهداشتن و مردان(، مخارج دولت در آموزش، های تحصیل )کل جمعیت، زنا های دانشگاهی، متوسط سال و دوره ،در دوره ابتدایی، متوسطه

شاخصی برای سرمایه  (،UNDP) های گزارشهای مورد استفاده هستند.  ا و شاخصاین معیاره آموخته ازجملۀ انشدو نیروی کار شاغل 
و درآمد  ،دهد که مشتمل بر سه شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت ئه میاانسانی ار

 ،ی استفاده نشدهاز شاخص کلّ پژوهشدر این  شود، باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می جا که وجود درآمد سرانه سرانه است؛ اما از آن
 .ندا وارد مدل شدهو بهداشت و سالمت به صورت جداگانه دوران تحصیالت های  بلکه شاخص
 
به حکومت یک که مردم را از وابستگی  استاقتصادی شرط ضروری توسعه دموکراتیک آزادی  :شاخص آزادی اقتصادی ●

تعریف  ،پسهای سیاسی و اقتصادی خودشان را انجام دهند.  دهد که انتخاب ها اجازه می ریزی مرکزی رها کرده و به آن اقتصاد با برنامه
سیکی از آزادی اقتصادی که توسط رک بهتر، به بیان تعریف کالوجود ندارد و برای د ،شفافی از این شاخص که مورد اجماع همه باشد

متعلق به « وارتنیج»آزادی اقتصادی، شاخص  ر در زمینههای معتب . یکی از شاخصشود شده بسنده می ارائه (2111) همکارانو  وارتنیج
 ،هان گردآوری شده و بر اساس آنتر در کشورهای ج ئیپنج شاخص جز پژوهشاین شاخص بر اساس  است.« 2فریزر»موسسه کانادایی 

ساختار ؛ ب. ها ها و مالیات ابعاد دولت: هزینهالف.  ند از:ا اند. این پنج شاخص جزئی عبارت بندی شده شورها از نظر آزادی اقتصادی رتبهک
 .و تجارت ،وانین کارقمقررات اعتباری، ؛ و ث. آزادی تجارت خارجیت. ؛ ثبات پولیپ. ا قانونی و حفاظت از حقوق مالکیت؛ قضایی ی

 

                                                           
1. The Heritage Foundation )www.heritage.org( 
2. Fraser Institute 

 )۲(

دادهها،متغیرها،وتحلیلآماری

د ر این پژوهش، براي جمع آوري د اد ه ها از د و روش کتابخانه اي و بانک هاي اطالعاتي استفاد ه شد ه 
است. د ر بخش کتابخانه اي، مباني نظري از ژورنال های فارسي و انگلیسی، و کتابخانه هاي د یجیتالي و 
سایت هاي اینترنتي استخراج شد ه است و د ر بخش مید اني، اطالعات مورد  نیاز از بانک هاي اطالعاتي 

1. Blackburn & Powell
2. Rahmayanti & Horn
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مانند  بانک جهاني، صند وق بین المللي پول، و بنیاد  هریتج۱ استفاد ه شد ه است. د اد ه هاي جمع آوري شد ه 
 )Matlab 12, Eviews 9( نیز با استفاد ه از نرم افزارهاي آماري جمع آوري و با نرم افزارهاي اقتصاد سنجي 
مورد  تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند . بررسی این پژوهش، بر اساس میزان د سترسی به د اد ه ها، برای ۱۵ 
کشور عضو کشورهای گروه هشت و هفت د ر د وره زمانی ۲۰۱۵-۱۹۹۵ انجام شد ه است و متغیرهای 

آن به شرح ذیل هستند :

متغيروابسته

● لگاریتمGDPسرانه: از میانگین سه ساله غیرهمپوش این متغیر به عنوان متغیر وابسته، از 
وقفه مرتبه اول آن به عنوان شاخص عقب ماند گی، و از ضریب آن به عنوان ضریب همگرایی استفاد ه 
شد ه است. اگر ضریب این متغیر بین صفر و یک برآورد  شود ، آن گاه نمی توان فرضیه همگرایی را د ر 

بین کشورهای عضو گروه هشت و هفت رد  نمود .

متغيرهایمستقل

● لگاریتمسرمایهگذاریفيزیکی)بهصورتدرصدیازGDP(: نرخ سرمایه گذاري یکي از 
مهم ترین متغیرهاي توضیحي د ر مد ل هاي تجربي همگرایی اقتصاد ي است. با توجه به اثر این متغیر 
بر سطح د رآمد  سرانه د ر وضعیت سکون و افزایش نرخ رشد  آن طي فرایند  انتقال د ر مد ل هاي رشد  
نئوکالسیک، و وجود  اثرهای ناشي از مقیاس و اثرهای سرریز آن د ر مد ل هاي رشد  د رون زا، انتظار 

مي رود  که این متغیر اثر مثبتی بر سطح د رآمد  سرانه د اشته باشد .
● سرمایهانسانی)لگاریتمشاخصهایمتوسطسالهايتحصيلنيرويکاروسالمت
انسانی متغیرها، معیارها و شاخص های  اند ازه گیری شاخص سرمایه  وبهداشت(: د ر خصوص بحث 
مختلفی وجود  د ارند . د ر ارتباط با اند ازه گیري سرمایه انساني، نرخ ثبت نام د ر د وره ابتد ایي، متوسطه، و 
د وره هاي د انشگاهي، متوسط سال هاي تحصیل )کل جمعیت، زنان و مرد ان(، مخارج د ولت د ر آموزش، 
بهد اشت، و نیروي کار شاغل د انش آموخته ازجملۀ این معیارها و شاخص های مورد  استفاد ه هستند . 
گزارش های )UNDP(، شاخصی برای سرمایه انسانی ارائه می د هد  که مشتمل بر سه شاخص امید  به 
زند گی )که شاخصی برای بهد اشت و سالمت د ر جامعه است(، تحصیالت، و د رآمد  سرانه است؛ اما از 

1. The Heritage Foundation )www.heritage.org(
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آن جا که وجود  د رآمد  سرانه باعث ایجاد  همبستگی د ر مد ل حاضر می شود ، د ر این پژوهش از شاخص 
کلّی استفاد ه نشد ه، بلکه شاخص های د وران تحصیالت و بهد اشت و سالمت به صورت جد اگانه وارد  مد ل 

شد ه اند .
●شاخصآزادياقتصادي: آزاد ي اقتصاد ي شرط ضروري توسعه د موکراتیک است که مرد م 
را از وابستگي به حکومت یک اقتصاد  با برنامه ریزي مرکزي رها کرد ه و به آن ها اجازه مي د هد  که 
انتخاب هاي سیاسي و اقتصاد ي خود شان را انجام د هند . پس، تعریف شفافي از این شاخص که مورد  
اقتصاد ي که  آزاد ي  از  تعریف کالسیکي  بیان  به  بهتر،  براي د رک  و  ند ارد   باشد ، وجود   اجماع همه 
از شاخص هاي معتبر د ر زمینه  ارائه شد ه بسند ه مي شود . یکي  توسط جوارتني و همکاران )۲۰۰۱( 
آزاد ي اقتصاد ي، شاخص »جوارتني« متعلق به موسسه کاناد ایي »فریزر۱« است. این شاخص بر اساس 
پژوهش پنج شاخص جزئي تر د ر کشورهاي جهان گرد آوري شد ه و بر اساس آن، کشورها از نظر آزاد ي 
اقتصاد ي رتبه بند ي شد ه اند . این پنج شاخص جزئي عبارت اند  از: الف. ابعاد  د ولت: هزینه ها و مالیات ها؛ 
ب. ساختار قضایي یا قانوني و حفاظت از حقوق مالکیت؛ پ. ثبات پولي؛ ت. آزاد ي تجارت خارجي؛ و 

ث. مقررات اعتباري، قوانین کار، و تجارت.
●شاخصهاینهادی: متغیر محیطي، برد اري از متغیرهاي نهاد ي موثر بر رشد  اقتصاد ي است. 
اقتصاد ي است که خود ِ شاخص  این مجموعه شامل سه متغیر حکمراني، د موکراسي، و آزاد ي هاي 
حکمراني، ترکیبي از شش شاخص شامل حق اظهارنظر و پاسخگویي، کنترل فساد ، ثبات سیاسي، 

حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسي، و اثربخشي د ولت است.

فرضیههایپژوهش

H1: رابطه مثبتی بین متغیرهای کیفیت نهاد ی و سرمایه انسانی با رشد  اقتصاد ی د ر کشورهای 

د رحال توسعه و توسعه یافته وجود  د ارد .
H2: رابطه مثبتی بین آزاد ی اقتصاد ی و رشد  اقتصاد ی د ر کشورهای د رحال توسعه و توسعه یافته 

وجود  د ارد .
H3: رابطه مثبتی بین سرمایه فیزیکی و رشد  اقتصاد ی د ر کشورهای د رحال توسعه و توسعه یافته 

وجود  د ارد .

1. Fraser Institute
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تحليلضرایبهمبستگيبرايمعيارهاينهاديمختلفدرکشورهایدرحالتوسعهوتوسعهیافته

همبستگي باالي متغیرهاي نهاد ي )همبستگي بین متغیرهاي نهاد ي د ر جد ول )۱( نشان د اد ه 
می شود ( د ر مد ل، مانع از آن مي شود  که همه متغیرهاي نهاد ي با همد یگر د ر رگرسیون واحد ي تخمین 
زد ه شوند . پس براي حل مشکل همبستگي، شکل تعمیم یافته الگوي سولو را د ر نظر گرفته که شامل 
سرمایه انساني است، و د ر قالب معاد له هاي جد اگانه با اضافه کرد ن هر یک از متغیرهاي نهاد ي، به 
تخمین جد اگانه هر یک از آن ها پرد اخته می شود . روش اقتصاد سنجي د ر این پژوهش، روش رگرسیون 

مالیم انتقال د اد ه های ترکیبی و با نرم افزارهای Matlab14 و Eviews 9 تحلیل می شود .

جدول1:ضرایبهمبستگيبرايمعیارهاينهاديمختلفدرکشورهایدرحالتوسعهوتوسعهیافته

تکثر
قومي

آزاديهاي
اقتصادي

کارامدي
دولت

کيفيت
بوروکراسي

ثبات
سياسي

حاکميت
قانون

کنترل
فساد

حق
اظهارنظرو
پاسخگویي

حقوق
سياسي

آزاديهاي
مدني

متغيرها

۰/۲۵ -۰/۶۸ -۰/۶۵ -۰/۷۲ -۰/۶۷ -۰/۶۳ -۰/۶۲ -۰/۹۱ ۰/۹۳ ۱ آزاد ي هاي 
مد ني

۰/۳۶ -۰/۶۴ -۰/۶۲ -۰/۷ -۰/۵۴ -۰/۶۱ -۰/۶۱ -۰/۹۴ ۱ حقوق 
سیاسي

-۰/۳۳ ۰/۷۳ ۰/۸ ۰/۸ ۰/۶۷ ۰/۷۸ ۰/۷۹ ۱ حق اظهارنظر 
و پاسخگویي

-۰/۲۸ ۰/۸۵ ۰/۹۷ ۰/۸ ۰/۷۵ ۰/۹۷ ۱ کنترل فساد 

-۰/۲۸ ۰/۸۵ ۰/۹۷ ۰/۸۹ ۰/۷۹ ۱ حاکمیت 
قانون

-۰/۰۸ ۰/۷۴ /۷۵ ۰/۷۱ ۱ ثبات سیاسي

-۰/۲۸ ۰/۷۴ ۰/۷۵ ۱ کیفیت 
بوروکراسي

-۰/۲۵ ۰/۸۶ ۱ کارامد ي 
د ولت

-۰/۱۶ ۱ آزاد ي هاي 
اقتصاد ي

۱ تکثر قومي

توجه: منفي بود ن همبستگي د و شاخص د موکراسي )حقوق سیاسي و آزاد ي هاي مد ني( به د لیل رتبه بند ي معکوس این د و 
شاخص است.
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د ر این پژوهش، به منظور بررسی اثر کیفیت نهاد ی و سرمایه انسانی بر رشد  اقتصاد ی، با روش 
رگرسیونی انتقال مالیم د اد ه های ترکیبی د ر کشورهای د رحال توسعه و توسعه یافته، به پیروی از شکل 
تعمیم یافته الگوي سولو از مد ل منکیو و همکاران )۱۹۹۲( استفاد ه شد ه و شکل نئوکالسیکي الگوي 
سولو را پذیرفته است. اما منکیو و همکاران )۱۹۹۲( بر این باورند  که الگویي که فقط د ربرگیرند ه 
رشد   با  ارتباط  د ر  اقتصاد د انان  پرسش های  پاسخگویي  به  قاد ر  به خوبي  باشد ،  اقتصاد ي  متغیرهاي 
اقتصاد ي نیست. از این رو، باید  عالوه بر متغیرهاي اقتصاد ي، متغیرهاي د یگري تحت عنوان عوامل 
نهاد ي به آن اضافه شود ، که شکل ریاضي مد ل مورد  استفاد ه د ر این پژوهش به صورت رابطه )۳( بیان 
مي شود . بر اساس مد ل های رشد  اقتصاد ی متعارف، الگوی رگرسیونی انتقالی مالیم تابلویی زیر را برای 

بررسی این اثرگذاری غیرخطی لحاظ نمود ه ایم:

 
9 

 

  پژوهش هايفرضيه
H1 : ارد.وجود د يافتهتوسعه و توسعهدرحالرابطه مثبتي بين متغيرهاي كيفيت نهادي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي در كشورهاي  
H2 : وجود دارد.يافته توسعه و توسعهورهاي درحالكشرابطه مثبتي بين آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي در  
H3 : وجود دارد. يافتهتوسعه و توسعهكشورهاي درحالرابطه مثبتي بين سرمايه فيزيكي و رشد اقتصادي در  

  
  يافتهتوسعه و توسعهمختلف در كشورهاي درحالضرايب همبستگي براي معيارهاي نهادي تحليل 

شود كه همه مانع از آن مي ،شود) در مدلمينشان داده  )1(هاي نهادي در جدول بستگي بين متغير(هم همبستگي باالي متغيرهاي نهادي 
ر نظر ديافته الگوي سولو را حل مشكل همبستگي، شكل تعميمبراي  پس .متغيرهاي نهادي با همديگر در رگرسيون واحدي تخمين زده شوند

به تخمين جداگانه هر يك از  ه كردن هر يك از متغيرهاي نهادي،هاي جداگانه با اضافهو در قالب معادل ،استكه شامل سرمايه انساني گرفته 
و Matlab 14هاي افزارهاي تركيبي و با نرمن ماليم انتقال دادهروش رگرسيو پژوهش،سنجي در اين شود. روش اقتصادها پرداخته ميآن

Eviews 9 شودتحليل مي.  
  

  يافتهتوسعه و توسعهدرحال كشورهاي در مختلف ادينه رهايمعيا براي همبستگي ضرايب :1 جدول
تكثر
  قومي

 هايآزادي
  اقتصادي

 مديكارا
  دولت

 كيفيت
  بوروكراسي

 ثبات
  سياسي

  حاكميت
  قانون

 كنترل
  فساد

 وحق اظهارنظر
  پاسخگويي

حقوق
  سياسي

هايآزادي
  مدني

  متغيرها

  هاي مدنيآزادي 1 93/0 -91/0 -62/0  -63/0  -67/0  -72/0  -65/0  -68/0  /25
  حقوق سياسي  1 -94/0 -61/0  -61/0  -54/0  -7/0  -62/0  -64/0  /36
  و پاسخگويي حق اظهارنظر    1 /79  /78  67/0  8/0  8/0  73/0  -33/0
  كنترل فساد    1  97/0  75/0  8/0  /97  /85  -28/0
  حاكميت قانون     1  0./79  89/0  /97  /85  -28/0
  ات سياسيثب       1  71/0  /75  74/0  -08/0
  كيفيت بوروكراسي         1  75/0  74/0  -28/0
  مدي دولتكارا           1  /86  -25/0
  هاي اقتصاديآزادي             1  -16/0

 تكثر قومي               1
  بندي معكوس اين دو شاخص است.هاي مدني) به دليل رتبه(حقوق سياسي و آزادي منفي بودن همبستگي دو شاخص دموكراسي توجه:

در  كيبيهاي تررگرسيوني انتقال ماليم داده روش با ،رشد اقتصادي بر كيفيت نهادي و سرمايه انساني اثر، به منظور بررسي پژوهشاين در 
شكل و  استفاده شده )1992( همكارانمدل منكيو و يافته الگوي سولو از ي از شكل تعميمبه پيرو ،يافتهتوسعه و توسعهدرحالكشورهاي 

 ،برگيرنده متغيرهاي اقتصادي باشدفقط دربر اين باورند كه الگويي كه ) 1992( همكارانمنكيو و اما  است. لگوي سولو را پذيرفتهنئوكالسيكي ا
متغيرهاي  ،عالوه بر متغيرهاي اقتصادي بايد رو،از اين .اقتصاددانان در ارتباط با رشد اقتصادي نيست هايپرسشخوبي قادر به پاسخگويي به

ساس اشود. بر پژوهش به صورت زير بيان ميكه شكل رياضي مدل مورد استفاده در اين  شود،عنوان عوامل نهادي به آن اضافه  ديگري تحت
  م:ايالگوي رگرسيوني انتقالي ماليم تابلويي زير را براي بررسي اين اثرگذاري غيرخطي لحاظ نموده هاي رشد اقتصادي متعارف،مدل

   
,....3,2,1,.....3,2,1

),,(




ti
LAKfY itititit (3)

          
درآمد سرانه واقعي  رشد(: initialEG، شامل متغيرهاي)برداري از متغيرهاي توضيحي مدل(t ،)رشد درآمد سرانه واقعي( EG آن ه درك

ي هامتغيرهاي شاخص (برداري از IG (شاخص متغيرهاي آزادي اقتصادي)؛ EFI ليد ناخالص داخلي)؛گذاري از تو(سهم سرمايه KI ،)اوليه
متوسط سطح تحصيالت ( سرمايه انساني)، (شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جايگزين متغير  متغيرهاي ،در نهايت و ؛نهادي)

مشتمل بر سه شاخص  ودهد ئه مياشاخصي براي سرمايه انساني ار )UNDP(هاي در گزارشي) كه سرمايه انسان به عنوان جايگزين متغير
جا كه وجود درآمد سرانه باعث و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،اميد به زندگي (كه شاخصي براي بهداشت و سالمت در جامعه است)، تحصيالت

ي استفاده نشده بلكه شاخص دوران تحصيالت و اميد به زندگي از شاخص كلّ ش،پژوهپس در اين  شود،ايجاد همبستگي در مدل حاضر مي

.نداجداگانه وارد مدل شده  p ,...,, خطي و بخشبردار ضرايب  10  p ,...,, غيرخطي  بخشبردار ضرايب  10

 
9 

 

این مجموعه شامل سه متغیر حکمرانی،  است.برداری از متغیرهای نهادی موثر بر رشد اقتصادی : متغیر محیطی، های نهادی شاخص ●
نظر و پاسخگویی، کنترل فساد، حق اظهار ترکیبی از شش شاخص شامل ،شاخص حکمرانی های اقتصادی است که خودِ و آزادی ،دموکراسی

 بخشی دولت است.، و اثرسیاسی، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسیثبات 
 
 

 پژوهش های فرضیه
H1 : وجود دارد. یافته توسعه و توسعه درحالرابطه مثبتی بین متغیرهای کیفیت نهادی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی در کشورهای 
H2 : وجود دارد.یافته  توسعه و توسعه رحالکشورهای درابطه مثبتی بین آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 
H3 : وجود دارد. یافته توسعه و توسعه کشورهای درحالرابطه مثبتی بین سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی در 

 
 یافته توسعه و توسعه مختلف در کشورهای درحالضرایب همبستگی برای معیارهای نهادی تحلیل 

شود که همه  مانع از آن می ،شود( در مدل مینشان داده  (1)های نهادی در جدول ن متغیر)همبستگی بی همبستگی باالی متغیرهای نهادی
در یافته الگوی سولو را  حل مشکل همبستگی، شکل تعمیمبرای  پس .متغیرهای نهادی با همدیگر در رگرسیون واحدی تخمین زده شوند

به تخمین جداگانه هر  ه کردن هر یک از متغیرهای نهادی،اگانه با اضافهای جد و در قالب معادله ،استکه شامل سرمایه انسانی نظر گرفته 
 Matlabهای افزار های ترکیبی و با نرم ن مالیم انتقال دادهروش رگرسیو پژوهش،سنجی در این شود. روش اقتصاد ها پرداخته می یک از آن

 .شود تحلیل می Eviews 9و  14
 

 یافتهتوسعه و توسعه درحال کشورهای در مختلف دیانه معیارهای برای همبستگی ضرایب :1 جدول
 تکثر
 قومی

 هایآزادی
 اقتصادی

 مدیکارا
 دولت

 کیفیت
 بوروکراسی

 ثبات
 سیاسی

 حاکمیت
 قانون

 کنترل
 فساد

 و حق اظهارنظر
 پاسخگویی

 حقوق
 سیاسی

 های آزادی
 متغیرها مدنی

 ای مدنیه آزادی 1 93/1 -91/1 -12/1 -13/1 -17/1 -72/1 -12/1 -11/1 /22
 حقوق سیاسی  1 -94/1 -11/1 -11/1 -24/1 -7/1 -12/1 -14/1 /31

و  حق اظهارنظر   1 /79 /71 17/1 1/1 1/1 73/1 -33/1
 پاسخگویی

 کنترل فساد    1 97/1 72/1 1/1 /97 /12 -21/1
 حاکمیت قانون     1 1./79 19/1 /97 /12 -21/1
 ثبات سیاسی      1 71/1 /72 74/1 -11/1
 کیفیت بوروکراسی       1 72/1 74/1 -21/1
 مدی دولتکارا        1 /11 -22/1
 های اقتصادی آزادی         1 -11/1

 تکثر قومی          1
 بندی معکوس این دو شاخص است. های مدنی( به دلیل رتبه )حقوق سیاسی و آزادی منفی بودن همبستگی دو شاخص دموکراسی توجه:

در  های ترکیبی رگرسیونی انتقال مالیم داده روش با ،رشد اقتصادی بر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی اثر، به منظور بررسی شپژوهدر این 
شکل و  استفاده شده (1992) همکارانمدل منکیو و یافته الگوی سولو از  ی از شکل تعمیمبه پیرو ،یافته توسعه و توسعه درحالکشورهای 

برگیرنده متغیرهای اقتصادی فقط دربر این باورند که الگویی که ( 1992) همکارانمنکیو و اما  است. و را پذیرفتهنئوکالسیکی الگوی سول
 ،عالوه بر متغیرهای اقتصادی باید رو، از این .اقتصاددانان در ارتباط با رشد اقتصادی نیست های پرسشخوبی قادر به پاسخگویی  ، بهباشد

پژوهش به صورت زیر بیان که شکل ریاضی مدل مورد استفاده در این  شود،وامل نهادی به آن اضافه متغیرهای دیگری تحت عنوان ع
الگوی رگرسیونی انتقالی مالیم تابلویی زیر را برای بررسی این اثرگذاری غیرخطی لحاظ  های رشد اقتصادی متعارف، اساس مدلشود. بر  می

 ایم: نموده

(3)   
,....3,2,1,.....3,2,1

(,,)
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شامل  مد ل(،  توضیحی  متغیرهای  از  )برد اری   
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  پژوهش هايفرضيه
H1 : ارد.وجود د يافتهتوسعه و توسعهدرحالرابطه مثبتي بين متغيرهاي كيفيت نهادي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي در كشورهاي  
H2 : وجود دارد.يافته توسعه و توسعهورهاي درحالكشرابطه مثبتي بين آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي در  
H3 : وجود دارد. يافتهتوسعه و توسعهكشورهاي درحالرابطه مثبتي بين سرمايه فيزيكي و رشد اقتصادي در  

  
  يافتهتوسعه و توسعهمختلف در كشورهاي درحالضرايب همبستگي براي معيارهاي نهادي تحليل 

شود كه همه مانع از آن مي ،شود) در مدلمينشان داده  )1(هاي نهادي در جدول بستگي بين متغير(هم همبستگي باالي متغيرهاي نهادي 
ر نظر ديافته الگوي سولو را حل مشكل همبستگي، شكل تعميمبراي  پس .متغيرهاي نهادي با همديگر در رگرسيون واحدي تخمين زده شوند

به تخمين جداگانه هر يك از  ه كردن هر يك از متغيرهاي نهادي،هاي جداگانه با اضافهو در قالب معادل ،استكه شامل سرمايه انساني گرفته 
و Matlab 14هاي افزارهاي تركيبي و با نرمن ماليم انتقال دادهروش رگرسيو پژوهش،سنجي در اين شود. روش اقتصادها پرداخته ميآن

Eviews 9 شودتحليل مي.  
  

  يافتهتوسعه و توسعهدرحال كشورهاي در مختلف ادينه رهايمعيا براي همبستگي ضرايب :1 جدول
تكثر
  قومي

 هايآزادي
  اقتصادي

 مديكارا
  دولت

 كيفيت
  بوروكراسي

 ثبات
  سياسي

  حاكميت
  قانون

 كنترل
  فساد

 وحق اظهارنظر
  پاسخگويي

حقوق
  سياسي

هايآزادي
  مدني

  متغيرها

  هاي مدنيآزادي 1 93/0 -91/0 -62/0  -63/0  -67/0  -72/0  -65/0  -68/0  /25
  حقوق سياسي  1 -94/0 -61/0  -61/0  -54/0  -7/0  -62/0  -64/0  /36
  و پاسخگويي حق اظهارنظر    1 /79  /78  67/0  8/0  8/0  73/0  -33/0
  كنترل فساد    1  97/0  75/0  8/0  /97  /85  -28/0
  حاكميت قانون     1  0./79  89/0  /97  /85  -28/0
  ات سياسيثب       1  71/0  /75  74/0  -08/0
  كيفيت بوروكراسي         1  75/0  74/0  -28/0
  مدي دولتكارا           1  /86  -25/0
  هاي اقتصاديآزادي             1  -16/0

 تكثر قومي               1
  بندي معكوس اين دو شاخص است.هاي مدني) به دليل رتبه(حقوق سياسي و آزادي منفي بودن همبستگي دو شاخص دموكراسي توجه:

در  كيبيهاي تررگرسيوني انتقال ماليم داده روش با ،رشد اقتصادي بر كيفيت نهادي و سرمايه انساني اثر، به منظور بررسي پژوهشاين در 
شكل و  استفاده شده )1992( همكارانمدل منكيو و يافته الگوي سولو از ي از شكل تعميمبه پيرو ،يافتهتوسعه و توسعهدرحالكشورهاي 

 ،برگيرنده متغيرهاي اقتصادي باشدفقط دربر اين باورند كه الگويي كه ) 1992( همكارانمنكيو و اما  است. لگوي سولو را پذيرفتهنئوكالسيكي ا
متغيرهاي  ،عالوه بر متغيرهاي اقتصادي بايد رو،از اين .اقتصاددانان در ارتباط با رشد اقتصادي نيست هايپرسشخوبي قادر به پاسخگويي به

ساس اشود. بر پژوهش به صورت زير بيان ميكه شكل رياضي مدل مورد استفاده در اين  شود،عنوان عوامل نهادي به آن اضافه  ديگري تحت
  م:ايالگوي رگرسيوني انتقالي ماليم تابلويي زير را براي بررسي اين اثرگذاري غيرخطي لحاظ نموده هاي رشد اقتصادي متعارف،مدل

   
,....3,2,1,.....3,2,1

),,(




ti
LAKfY itititit (3)

          
درآمد سرانه واقعي  رشد(: initialEG، شامل متغيرهاي)برداري از متغيرهاي توضيحي مدل(t ،)رشد درآمد سرانه واقعي( EG آن ه درك

ي هامتغيرهاي شاخص (برداري از IG (شاخص متغيرهاي آزادي اقتصادي)؛ EFI ليد ناخالص داخلي)؛گذاري از تو(سهم سرمايه KI ،)اوليه
متوسط سطح تحصيالت ( سرمايه انساني)، (شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جايگزين متغير  متغيرهاي ،در نهايت و ؛نهادي)

مشتمل بر سه شاخص  ودهد ئه مياشاخصي براي سرمايه انساني ار )UNDP(هاي در گزارشي) كه سرمايه انسان به عنوان جايگزين متغير
جا كه وجود درآمد سرانه باعث و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،اميد به زندگي (كه شاخصي براي بهداشت و سالمت در جامعه است)، تحصيالت

ي استفاده نشده بلكه شاخص دوران تحصيالت و اميد به زندگي از شاخص كلّ ش،پژوهپس در اين  شود،ايجاد همبستگي در مدل حاضر مي

.نداجداگانه وارد مدل شده  p ,...,, خطي و بخشبردار ضرايب  10  p ,...,, غيرخطي  بخشبردار ضرايب  10

واقعي(،  سرانه  د رآمد   )رشد    EG آن  د ر  که 
ناخالص  تولید   از  سرمایه گذاری  )سهم   KI اولیه(،  واقعي  سرانه  د رآمد   )رشد    :
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  پژوهش هايفرضيه
H1 : ارد.وجود د يافتهتوسعه و توسعهدرحالرابطه مثبتي بين متغيرهاي كيفيت نهادي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي در كشورهاي  
H2 : وجود دارد.يافته توسعه و توسعهورهاي درحالكشرابطه مثبتي بين آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي در  
H3 : وجود دارد. يافتهتوسعه و توسعهكشورهاي درحالرابطه مثبتي بين سرمايه فيزيكي و رشد اقتصادي در  

  
  يافتهتوسعه و توسعهمختلف در كشورهاي درحالضرايب همبستگي براي معيارهاي نهادي تحليل 

شود كه همه مانع از آن مي ،شود) در مدلمينشان داده  )1(هاي نهادي در جدول بستگي بين متغير(هم همبستگي باالي متغيرهاي نهادي 
ر نظر ديافته الگوي سولو را حل مشكل همبستگي، شكل تعميمبراي  پس .متغيرهاي نهادي با همديگر در رگرسيون واحدي تخمين زده شوند

به تخمين جداگانه هر يك از  ه كردن هر يك از متغيرهاي نهادي،هاي جداگانه با اضافهو در قالب معادل ،استكه شامل سرمايه انساني گرفته 
و Matlab 14هاي افزارهاي تركيبي و با نرمن ماليم انتقال دادهروش رگرسيو پژوهش،سنجي در اين شود. روش اقتصادها پرداخته ميآن

Eviews 9 شودتحليل مي.  
  

  يافتهتوسعه و توسعهدرحال كشورهاي در مختلف ادينه رهايمعيا براي همبستگي ضرايب :1 جدول
تكثر
  قومي

 هايآزادي
  اقتصادي

 مديكارا
  دولت

 كيفيت
  بوروكراسي

 ثبات
  سياسي

  حاكميت
  قانون

 كنترل
  فساد

 وحق اظهارنظر
  پاسخگويي

حقوق
  سياسي

هايآزادي
  مدني

  متغيرها

  هاي مدنيآزادي 1 93/0 -91/0 -62/0  -63/0  -67/0  -72/0  -65/0  -68/0  /25
  حقوق سياسي  1 -94/0 -61/0  -61/0  -54/0  -7/0  -62/0  -64/0  /36
  و پاسخگويي حق اظهارنظر    1 /79  /78  67/0  8/0  8/0  73/0  -33/0
  كنترل فساد    1  97/0  75/0  8/0  /97  /85  -28/0
  حاكميت قانون     1  0./79  89/0  /97  /85  -28/0
  ات سياسيثب       1  71/0  /75  74/0  -08/0
  كيفيت بوروكراسي         1  75/0  74/0  -28/0
  مدي دولتكارا           1  /86  -25/0
  هاي اقتصاديآزادي             1  -16/0

 تكثر قومي               1
  بندي معكوس اين دو شاخص است.هاي مدني) به دليل رتبه(حقوق سياسي و آزادي منفي بودن همبستگي دو شاخص دموكراسي توجه:

در  كيبيهاي تررگرسيوني انتقال ماليم داده روش با ،رشد اقتصادي بر كيفيت نهادي و سرمايه انساني اثر، به منظور بررسي پژوهشاين در 
شكل و  استفاده شده )1992( همكارانمدل منكيو و يافته الگوي سولو از ي از شكل تعميمبه پيرو ،يافتهتوسعه و توسعهدرحالكشورهاي 

 ،برگيرنده متغيرهاي اقتصادي باشدفقط دربر اين باورند كه الگويي كه ) 1992( همكارانمنكيو و اما  است. لگوي سولو را پذيرفتهنئوكالسيكي ا
متغيرهاي  ،عالوه بر متغيرهاي اقتصادي بايد رو،از اين .اقتصاددانان در ارتباط با رشد اقتصادي نيست هايپرسشخوبي قادر به پاسخگويي به

ساس اشود. بر پژوهش به صورت زير بيان ميكه شكل رياضي مدل مورد استفاده در اين  شود،عنوان عوامل نهادي به آن اضافه  ديگري تحت
  م:ايالگوي رگرسيوني انتقالي ماليم تابلويي زير را براي بررسي اين اثرگذاري غيرخطي لحاظ نموده هاي رشد اقتصادي متعارف،مدل

   
,....3,2,1,.....3,2,1
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LAKfY itititit (3)

          
درآمد سرانه واقعي  رشد(: initialEG، شامل متغيرهاي)برداري از متغيرهاي توضيحي مدل(t ،)رشد درآمد سرانه واقعي( EG آن ه درك

ي هامتغيرهاي شاخص (برداري از IG (شاخص متغيرهاي آزادي اقتصادي)؛ EFI ليد ناخالص داخلي)؛گذاري از تو(سهم سرمايه KI ،)اوليه
متوسط سطح تحصيالت ( سرمايه انساني)، (شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جايگزين متغير  متغيرهاي ،در نهايت و ؛نهادي)

مشتمل بر سه شاخص  ودهد ئه مياشاخصي براي سرمايه انساني ار )UNDP(هاي در گزارشي) كه سرمايه انسان به عنوان جايگزين متغير
جا كه وجود درآمد سرانه باعث و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،اميد به زندگي (كه شاخصي براي بهداشت و سالمت در جامعه است)، تحصيالت

ي استفاده نشده بلكه شاخص دوران تحصيالت و اميد به زندگي از شاخص كلّ ش،پژوهپس در اين  شود،ايجاد همبستگي در مدل حاضر مي

.نداجداگانه وارد مدل شده  p ,...,, خطي و بخشبردار ضرايب  10  p ,...,, غيرخطي  بخشبردار ضرايب  10

متغیرهای 
د اخلی(؛ EFI )شاخص متغیرهای آزاد ی اقتصاد ی(؛ IG )برد اری از متغیرهای شاخص های نهاد ی(؛ 
 )شاخص بهد اشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر سرمایه انسانی(، 
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  پژوهش هايفرضيه
H1 : ارد.وجود د يافتهتوسعه و توسعهدرحالرابطه مثبتي بين متغيرهاي كيفيت نهادي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي در كشورهاي  
H2 : وجود دارد.يافته توسعه و توسعهورهاي درحالكشرابطه مثبتي بين آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي در  
H3 : وجود دارد. يافتهتوسعه و توسعهكشورهاي درحالرابطه مثبتي بين سرمايه فيزيكي و رشد اقتصادي در  

  
  يافتهتوسعه و توسعهمختلف در كشورهاي درحالضرايب همبستگي براي معيارهاي نهادي تحليل 

شود كه همه مانع از آن مي ،شود) در مدلمينشان داده  )1(هاي نهادي در جدول بستگي بين متغير(هم همبستگي باالي متغيرهاي نهادي 
ر نظر ديافته الگوي سولو را حل مشكل همبستگي، شكل تعميمبراي  پس .متغيرهاي نهادي با همديگر در رگرسيون واحدي تخمين زده شوند

به تخمين جداگانه هر يك از  ه كردن هر يك از متغيرهاي نهادي،هاي جداگانه با اضافهو در قالب معادل ،استكه شامل سرمايه انساني گرفته 
و Matlab 14هاي افزارهاي تركيبي و با نرمن ماليم انتقال دادهروش رگرسيو پژوهش،سنجي در اين شود. روش اقتصادها پرداخته ميآن

Eviews 9 شودتحليل مي.  
  

  يافتهتوسعه و توسعهدرحال كشورهاي در مختلف ادينه رهايمعيا براي همبستگي ضرايب :1 جدول
تكثر
  قومي

 هايآزادي
  اقتصادي

 مديكارا
  دولت

 كيفيت
  بوروكراسي

 ثبات
  سياسي

  حاكميت
  قانون

 كنترل
  فساد

 وحق اظهارنظر
  پاسخگويي

حقوق
  سياسي

هايآزادي
  مدني

  متغيرها

  هاي مدنيآزادي 1 93/0 -91/0 -62/0  -63/0  -67/0  -72/0  -65/0  -68/0  /25
  حقوق سياسي  1 -94/0 -61/0  -61/0  -54/0  -7/0  -62/0  -64/0  /36
  و پاسخگويي حق اظهارنظر    1 /79  /78  67/0  8/0  8/0  73/0  -33/0
  كنترل فساد    1  97/0  75/0  8/0  /97  /85  -28/0
  حاكميت قانون     1  0./79  89/0  /97  /85  -28/0
  ات سياسيثب       1  71/0  /75  74/0  -08/0
  كيفيت بوروكراسي         1  75/0  74/0  -28/0
  مدي دولتكارا           1  /86  -25/0
  هاي اقتصاديآزادي             1  -16/0

 تكثر قومي               1
  بندي معكوس اين دو شاخص است.هاي مدني) به دليل رتبه(حقوق سياسي و آزادي منفي بودن همبستگي دو شاخص دموكراسي توجه:

در  كيبيهاي تررگرسيوني انتقال ماليم داده روش با ،رشد اقتصادي بر كيفيت نهادي و سرمايه انساني اثر، به منظور بررسي پژوهشاين در 
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شكل و  استفاده شده )1992( همكارانمدل منكيو و يافته الگوي سولو از ي از شكل تعميمبه پيرو ،يافتهتوسعه و توسعهدرحالكشورهاي 

 ،برگيرنده متغيرهاي اقتصادي باشدفقط دربر اين باورند كه الگويي كه ) 1992( همكارانمنكيو و اما  است. لگوي سولو را پذيرفتهنئوكالسيكي ا
متغيرهاي  ،عالوه بر متغيرهاي اقتصادي بايد رو،از اين .اقتصاددانان در ارتباط با رشد اقتصادي نيست هايپرسشخوبي قادر به پاسخگويي به

ساس اشود. بر پژوهش به صورت زير بيان ميكه شكل رياضي مدل مورد استفاده در اين  شود،عنوان عوامل نهادي به آن اضافه  ديگري تحت
  م:ايالگوي رگرسيوني انتقالي ماليم تابلويي زير را براي بررسي اين اثرگذاري غيرخطي لحاظ نموده هاي رشد اقتصادي متعارف،مدل

   
,....3,2,1,.....3,2,1

),,(




ti
LAKfY itititit (3)

          
درآمد سرانه واقعي  رشد(: initialEG، شامل متغيرهاي)برداري از متغيرهاي توضيحي مدل(t ،)رشد درآمد سرانه واقعي( EG آن ه درك

ي هامتغيرهاي شاخص (برداري از IG (شاخص متغيرهاي آزادي اقتصادي)؛ EFI ليد ناخالص داخلي)؛گذاري از تو(سهم سرمايه KI ،)اوليه
متوسط سطح تحصيالت ( سرمايه انساني)، (شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جايگزين متغير  متغيرهاي ،در نهايت و ؛نهادي)

مشتمل بر سه شاخص  ودهد ئه مياشاخصي براي سرمايه انساني ار )UNDP(هاي در گزارشي) كه سرمايه انسان به عنوان جايگزين متغير
جا كه وجود درآمد سرانه باعث و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،اميد به زندگي (كه شاخصي براي بهداشت و سالمت در جامعه است)، تحصيالت

ي استفاده نشده بلكه شاخص دوران تحصيالت و اميد به زندگي از شاخص كلّ ش،پژوهپس در اين  شود،ايجاد همبستگي در مدل حاضر مي

.نداجداگانه وارد مدل شده  p ,...,, خطي و بخشبردار ضرايب  10  p ,...,, غيرخطي  بخشبردار ضرايب  10 شاخص د وران تحصیالت و امید  به زند گی جد اگانه وارد  مد ل شد ه اند . 
 برد ار ضرایب بخش غیرخطی هستند . ut جزء اخالل این معاد له 
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  پژوهش هايفرضيه
H1 : ارد.وجود د يافتهتوسعه و توسعهدرحالرابطه مثبتي بين متغيرهاي كيفيت نهادي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي در كشورهاي  
H2 : وجود دارد.يافته توسعه و توسعهورهاي درحالكشرابطه مثبتي بين آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي در  
H3 : وجود دارد. يافتهتوسعه و توسعهكشورهاي درحالرابطه مثبتي بين سرمايه فيزيكي و رشد اقتصادي در  
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Eviews 9 شودتحليل مي.  
  

  يافتهتوسعه و توسعهدرحال كشورهاي در مختلف ادينه رهايمعيا براي همبستگي ضرايب :1 جدول
تكثر
  قومي

 هايآزادي
  اقتصادي

 مديكارا
  دولت

 كيفيت
  بوروكراسي

 ثبات
  سياسي

  حاكميت
  قانون

 كنترل
  فساد

 وحق اظهارنظر
  پاسخگويي

حقوق
  سياسي

هايآزادي
  مدني

  متغيرها
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شكل و  استفاده شده )1992( همكارانمدل منكيو و يافته الگوي سولو از ي از شكل تعميمبه پيرو ،يافتهتوسعه و توسعهدرحالكشورهاي 
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متغيرهاي  ،عالوه بر متغيرهاي اقتصادي بايد رو،از اين .اقتصاددانان در ارتباط با رشد اقتصادي نيست هايپرسشخوبي قادر به پاسخگويي به

ساس اشود. بر پژوهش به صورت زير بيان ميكه شكل رياضي مدل مورد استفاده در اين  شود،عنوان عوامل نهادي به آن اضافه  ديگري تحت
  م:ايالگوي رگرسيوني انتقالي ماليم تابلويي زير را براي بررسي اين اثرگذاري غيرخطي لحاظ نموده هاي رشد اقتصادي متعارف،مدل
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درآمد سرانه واقعي  رشد(: initialEG، شامل متغيرهاي)برداري از متغيرهاي توضيحي مدل(t ،)رشد درآمد سرانه واقعي( EG آن ه درك

ي هامتغيرهاي شاخص (برداري از IG (شاخص متغيرهاي آزادي اقتصادي)؛ EFI ليد ناخالص داخلي)؛گذاري از تو(سهم سرمايه KI ،)اوليه
متوسط سطح تحصيالت ( سرمايه انساني)، (شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جايگزين متغير  متغيرهاي ،در نهايت و ؛نهادي)

مشتمل بر سه شاخص  ودهد ئه مياشاخصي براي سرمايه انساني ار )UNDP(هاي در گزارشي) كه سرمايه انسان به عنوان جايگزين متغير
جا كه وجود درآمد سرانه باعث و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،اميد به زندگي (كه شاخصي براي بهداشت و سالمت در جامعه است)، تحصيالت

ي استفاده نشده بلكه شاخص دوران تحصيالت و اميد به زندگي از شاخص كلّ ش،پژوهپس در اين  شود،ايجاد همبستگي در مدل حاضر مي

.نداجداگانه وارد مدل شده  p ,...,, خطي و بخشبردار ضرايب  10  p ,...,, غيرخطي  بخشبردار ضرايب  10 بخش خطی و 
 را تامین می کند . د ر ضمن، تابع G که یک تابع الجستیک، 
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درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران
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تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم

(2)          
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که در آن  tt   نباشد،  tاز  بخشی   . اگر است 1,~
 خواهیم داشت:





3
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j

j
ttjtt qY   (1    )                                                                                                                               

 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
 

 مدل و نتایج تجربی ردبرآو
اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 

دوره زمانی  درفرانسه  و ،آمریکا، کانادا یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، ، و نیجریه و توسعهبنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر
از برآورد  پیشو اند،  ( انتخاب شده2111)2همکارانوین و لبه پیروی از  پژوهشپردازد. متغیرهای مورد استفاده در این  می 2112-1992

                                                           
1. Gonzalez et al. 
2. Levine et al. 

است که فرض می شود  شرط 
پیوسته و کراند ار بین صفر و یک است؛ به این شکل است که انتقال مالیم بین رژیم ها را نشان می د هد :

 
10 

 

درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
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     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین
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درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران
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تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می
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. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم
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وقوع تغییر رژیم است. پارامتر K تعد اد  د فعات تغیر رژیم را نشان می د هد . به صورت کلّی، برآورد  مد ل 
رگرسیونی انتقالی مالیم تابلویی )PSTR( د ارای سه مرحله اساسی است. گام اول تشخیص مد ل است. 
شروع این مرحله با تنظیم یک مد ل خطی است که به عنوان نقطه شروع برای تحلیل مورد  استفاد ه 
 و تصمیم گیری 

 
10 

 

درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران

   
1

1

exp1,,






























 
K

k
ktt cqqcG 

,    
         γ  0, c

1 
 c

2 
,,  c

m                (4)  

تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم

(2)          



3

1
0

~
j

j
ttjtt qY  

که در آن  tt   نباشد،  tاز  بخشی   . اگر است 1,~
 خواهیم داشت:





3

1
0

j

j
ttjtt qY   (1    )                                                                                                                               

 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
 

 مدل و نتایج تجربی ردبرآو
اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 

دوره زمانی  درفرانسه  و ،آمریکا، کانادا یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، ، و نیجریه و توسعهبنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر
از برآورد  پیشو اند،  ( انتخاب شده2111)2همکارانوین و لبه پیروی از  پژوهشپردازد. متغیرهای مورد استفاده در این  می 2112-1992

                                                           
1. Gonzalez et al. 
2. Levine et al. 

قرار می گیرد . مرحله د وم شامل آزمون وجود  رابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخاب 
د ر مورد  تعد اد  د فعات تغییر رژیم است. د ر این مرحله، به منظور بررسی وجود  رابطه غیرخطی از نوع 
رگرسیونی انتقالی مالیم تابلویی )PSTR(، تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعد اد  رژیم ها، رگرسیون 

تقریبی زیر بکار برد ه می شود :

 
10 

 

درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران

   
1

1

exp1,,






























 
K

k
ktt cqqcG 

,    
         γ  0, c

1 
 c

2 
,,  c

m                (4)  

تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم

(2)          



3

1
0

~
j

j
ttjtt qY  

که در آن  tt   نباشد،  tاز  بخشی   . اگر است 1,~
 خواهیم داشت:





3

1
0

j

j
ttjtt qY   (1    )                                                                                                                               

 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
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اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 

دوره زمانی  درفرانسه  و ،آمریکا، کانادا یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، ، و نیجریه و توسعهبنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر
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                                   )۵(
 نباشد ، خواهیم د اشت:
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درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران
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تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم
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که در آن  tt   نباشد،  tاز  بخشی   . اگر است 1,~
 خواهیم داشت:
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 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
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 بخشی از 
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درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران
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تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم
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که در آن  tt   نباشد،  tاز  بخشی   . اگر است 1,~
 خواهیم داشت:
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 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
 

 مدل و نتایج تجربی ردبرآو
اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 
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درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران

   
1

1

exp1,,






























 
K

k
ktt cqqcG 

,    
         γ  0, c

1 
 c

2 
,,  c

m                (4)  

تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم
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که در آن  tt   نباشد،  tاز  بخشی   . اگر است 1,~
 خواهیم داشت:
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 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
 

 مدل و نتایج تجربی ردبرآو
اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 

دوره زمانی  درفرانسه  و ،آمریکا، کانادا یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، ، و نیجریه و توسعهبنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر
از برآورد  پیشو اند،  ( انتخاب شده2111)2همکارانوین و لبه پیروی از  پژوهشپردازد. متغیرهای مورد استفاده در این  می 2112-1992

                                                           
1. Gonzalez et al. 
2. Levine et al. 

که د ر آن 

 
10 

 

درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران
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تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم
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 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
 

 مدل و نتایج تجربی ردبرآو
اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 

دوره زمانی  درفرانسه  و ،آمریکا، کانادا یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، ، و نیجریه و توسعهبنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر
از برآورد  پیشو اند،  ( انتخاب شده2111)2همکارانوین و لبه پیروی از  پژوهشپردازد. متغیرهای مورد استفاده در این  می 2112-1992

                                                           
1. Gonzalez et al. 
2. Levine et al. 

                                                )۶(
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تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم
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که در آن  tt   نباشد،  tاز  بخشی   . اگر است 1,~
 خواهیم داشت:
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 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
 

 مدل و نتایج تجربی ردبرآو
اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 

دوره زمانی  درفرانسه  و ،آمریکا، کانادا یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، ، و نیجریه و توسعهبنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر
از برآورد  پیشو اند،  ( انتخاب شده2111)2همکارانوین و لبه پیروی از  پژوهشپردازد. متغیرهای مورد استفاده در این  می 2112-1992

                                                           
1. Gonzalez et al. 
2. Levine et al. 

کم تر و بیش تر از متغیر انتقال 
 به کمینه می رسد  
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درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران
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تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم
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که در آن  tt   نباشد،  tاز  بخشی   . اگر است 1,~
 خواهیم داشت:
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 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
 

 مدل و نتایج تجربی ردبرآو
اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 

دوره زمانی  درفرانسه  و ،آمریکا، کانادا یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، ، و نیجریه و توسعهبنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر
از برآورد  پیشو اند،  ( انتخاب شده2111)2همکارانوین و لبه پیروی از  پژوهشپردازد. متغیرهای مورد استفاده در این  می 2112-1992

                                                           
1. Gonzalez et al. 
2. Levine et al. 

 د اللت می کند . برای m=2، تابع انتقال د ر نقطه 
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درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران
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تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم
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 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
 

 مدل و نتایج تجربی ردبرآو
اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 

دوره زمانی  درفرانسه  و ،آمریکا، کانادا یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، ، و نیجریه و توسعهبنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر
از برآورد  پیشو اند،  ( انتخاب شده2111)2همکارانوین و لبه پیروی از  پژوهشپردازد. متغیرهای مورد استفاده در این  می 2112-1992

                                                           
1. Gonzalez et al. 
2. Levine et al. 

 تا 

 
10 

 

درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران
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تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم
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 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
 

 مدل و نتایج تجربی ردبرآو
اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 

دوره زمانی  درفرانسه  و ،آمریکا، کانادا یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، ، و نیجریه و توسعهبنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر
از برآورد  پیشو اند،  ( انتخاب شده2111)2همکارانوین و لبه پیروی از  پژوهشپردازد. متغیرهای مورد استفاده در این  می 2112-1992

                                                           
1. Gonzalez et al. 
2. Levine et al. 

از ضرایب 
 لحاظ می کند . د ر تخمین مد ل 
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درآمد سرانه واقعی  رشد): initialEG، شامل متغیرهای(برداری از متغیرهای توضیحی مدلt ) ،(رشد درآمد سرانه واقعی) EG آن که در
های  متغیرهای شاخص )برداری از IG )شاخص متغیرهای آزادی اقتصادی(؛ EFI گذاری از تولید ناخالص داخلی(؛ )سهم سرمایه KI ،(اولیه

متوسط سطح )       سرمایه انسانی(، )شاخص بهداشت و سالمت به عنوان جایگزین متغیر       متغیرهای ،در نهایت و ؛نهادی(
مل بر سه مشت ودهد  ئه میاشاخصی برای سرمایه انسانی ار (UNDP)های  در گزارشسرمایه انسانی( که  تحصیالت به عنوان جایگزین متغیر

جا که وجود درآمد  و درآمد سرانه است؛ اما از آن ،شاخص امید به زندگی )که شاخصی برای بهداشت و سالمت در جامعه است(، تحصیالت
ی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیالت و از شاخص کلّ پژوهش،پس در این  شود، سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می

.ندا جداگانه وارد مدل شدهامید به زندگی   p ,...,, خطی و بخشبردار ضرایب  10  p ,...,, بردار ضرایب  10
(0,)ط شود شر که فرض می استجزء اخالل این معادله  ut. هستندغیرخطی  بخش 2iidut  تابع کند. در ضمن، را تامین می G  که

 دهد: ها را نشان می است که انتقال مالیم بین رژیم این شکل؛ به استدار بین صفر و یک یک تابع الجستیک، پیوسته و کران
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تعداد  K. پارامتر استآستانه یا محل وقوع تغییر رژیم  دهنده حد اننش cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، qدر این تابع، 
. گام استدارای سه مرحله اساسی  (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبرآورد مدل  ،یبه صورت کلّ دهد. دفعات تغیر رژیم را نشان می

گیرد.  قرار میطه شروع برای تحلیل مورد استفاده . شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است که به عنوان نقاستاول تشخیص مدل 
. در این استگیری در مورد تعداد دفعات تغییر رژیم  و تصمیم     ابطه غیرخطی بین متغیرها، انتخابمرحله دوم شامل آزمون وجود ر

تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد ، (PSTR) رگرسیونی انتقالی مالیم تابلوییبه منظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع  ،مرحله
 شود: ها، رگرسیون تقریبی زیر بکار برده می رژیم

(2)          
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j

j
ttjtt qY  

که در آن  tt   نباشد،  tاز  بخشی   . اگر است 1,~
 خواهیم داشت:
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j

j
ttjtt qY   (1    )                                                                                                                               

 شود: تصریح می (7مدل )انتقال به صورت با بیش از یک تابع  (1)یافته مدل  شکل تعمیم
 

            ∑ [     ]   
 
   (   

       )            (7)  
 

 کنند. برای تغییرپذیری پارامترها پیشنهاد میرا برای مواجهه با  m=1 /m=2ای،  مقدار آستانه لحاظ کردن یک یا دو( 2117) 1همکارانو  گونزالز
m=1  مدلPSTR ( و با یک تابع انتقال   ای ) ( در مقایسه با حد آستانه   تغیر انتقال )تر از م تر و بیش بر دو رژیم حدی مرتبط با مقادیر کم

     ، تابع انتقال در نقطه )m=2کند. برای  داللت می      تا    یکنواخت از ضرایب 
را برای مقادیر  1رسد و مقدار عددی  کمینه می( به  

دهای مقطعی به وسیله واح های ترکیبی، اثرهای ن مدل رگرسیون انتقال مالیم دادهدر تخمی کند. ( لحاظ می   تر متغیر انتقال ) تر و بیش کم
 نمایی بیشینۀ راستزن  تخمین ( که معادلNLSاستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ) د. سپس بانشو های انفرادی برطرف می حذف میانگین

(MLاست )شود.  ، برآورد می 
 

 مدل و نتایج تجربی ردبرآو
اندونزی، ایران، شامل توسعه  نسانی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالکیفیت نهادی و سرمایه ا به بررسی تاثیر بررسی اثرهای ،پژوهشاین 

دوره زمانی  درفرانسه  و ،آمریکا، کانادا یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، ، و نیجریه و توسعهبنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر
از برآورد  پیشو اند،  ( انتخاب شده2111)2همکارانوین و لبه پیروی از  پژوهشپردازد. متغیرهای مورد استفاده در این  می 2112-1992

                                                           
1. Gonzalez et al. 
2. Levine et al. 

و مقد ار عد د ی ۱ را برای مقاد یر کم تر و بیش تر متغیر انتقال 
میانگین های  حذف  وسیله  به  مقطعی  واحد های  اثرهای  ترکیبی،  د اد ه های  مالیم  انتقال  رگرسیون 
معاد ل  که   )NLS( غیرخطی  مربعات  حد اقل  روش  از  استفاد ه  با  سپس  می شوند .  برطرف  انفراد ی 

تخمین زن بیشینۀ راست نمایی )ML( است، برآورد  می شود . 

برآوردمدلونتایجتجربی

اثرهای کیفیت نهاد ی و سرمایه انسانی بر رشد  اقتصاد ی  تاثیر بررسی  این پژوهش، به بررسی 
کشورهای د رحال توسعه شامل اند ونزی، ایران، بنگالد ش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر، و نیجریه و 

1. Gonzalez et al.
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توسعه یافته شامل آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، آمریکا، کاناد ا، و فرانسه د ر د وره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۱۵ 
انتخاب  لوین و همکاران۱)۲۰۰۰(  از  پیروی  به  پژوهش  این  استفاد ه د ر  می پرد ازد . متغیرهای مورد  
شد ه اند ، و پیش از برآورد  مد ل رگرسیون انتقال مالیم د اد ه های ترکیبی، آزمون مانایی روی متغیرها 
ایم و همکاران۲ )۲۰۰۳( و لوین و همکاران  تابلویی  نتایج آزمون های ریشه واحد   انجام شد ه است. 

)۲۰۰۰( د ر جد ول )۲( نشان می د هد  که متغیرهای مد ل با استفاد ه از آزمون IPS مانا هستند .

LLCوIPSجدول2:آزمونهایریشهواحدتابلویی

G7متغيرهایکشورهای
IPSآزمونLLCآزمون

Wاحتمالآمارهtاحتمالآماره

Initial EG-۲/۴۳۳۰/۰۴۲۲۰-۳/۴۳۰/۰۳۴۲
EG-۱/۴۱۱۰/۰۷۹-۱/۶۹۴۰/۰۴۵
HC1

۴/۷۷۵۰/۴۶۵-۲/۶۷۵۰/۰۰۴۵
HC2

۳/۶۶۳۰/۸۹۵-۱/۴۰۴۰/۰۰۳۵
EFI-۰/۴۰۴۰/۳۴۳-۵/۲۷۰۰۰۰
INV-۰/۲۸۳۰/۶۰۴-۱/۷۴۳۰/۰۴
KI-۱/۸۷۳۰/۰۳۰-۳/۱۷۵۰۰۰

D8متغيرهایکشورهای
IPSآزمونLLCآزمون

Wاحتمالآمارهtاحتمالآماره

Initial EG-۴/۴۳۳۰/۰۳۳۲-۴/۶۷۵۰/۰۵۴۴
EG-۲/۳۲۳۰/۰۰۱۹-۲/۶۳۱۰/۰۰۵۱
HC1

-۱/۵۸۴۰/۳۵۳۸-۳/۷۴۴۰/۰۴۱۲۵
HC2

۳/۷۴۱۰/۷۴۴۱-۲/۷۵۳۰/۰۰۱۲
EFI-۱/۳۰۴۰/۴۳۱-۲/۳۲۰۰/۰۰۳
INV-۴/۵۶۴۰/۰۰۴-۴/۶۵۳۰/۰۶۷۸
KI-۲/۴۵۳۰/۰۰۳۰-۳/۵۶۲۰/۰۰۰۸

)Eviews 9( منبع: یافته های پژوهش با استفاد ه از نرم افزار

برآورد  یک مد ل رگرسیونی د ر صورت وجود  متغیرهای نامانا د ر مد ل، برآورد ی کاذب خواهد  بود . 
آزمون همجمعی کائو، با بررسی هم انباشته بود ن متغیرها و مانایی پسماند های حاصل از مد ل، از این 
1. Levine et al.
2. Im et al.
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مسئله جلوگیری می کند . بنابراین، به پیروی از اد بیات )Rahmayanti & Horn, 2011(، د ر پژوهش 
حاضر این آزمون انجام می گیرد  و نتیجۀ این آزمون د ر جد ول )۲(، هم انباشته بود ن متغیرها و وجود  
رابطه بلند مد ت را بین متغیرها تایید  کرد ه و بیانگر آن است که وجود  متغیرهای نامانا مشکلی د ر 

برآورد  مد ل ایجاد  نمی کند .

جدول3:نتایجآزمونهمجمعیتابلوییکائو

.T-StatisticProbآزمون
)ADF(G7 ۳/۴۵۱۰/۰۰۰-آزمون کائو د ر کشورهای
)ADF(D8 ۲/۸۷۵۰/۰۰۷-آزمون کائو د ر کشورهای

)Eviews 9( منبع: یافته های پژوهش با استفاد ه از نرم افزار

و  خطی  پسماند های  پسماند ها،  مانایی  بررسی  نتایج  از  بیش تر  اطمینان  منظور  به  همچنین، 
غیرخطی حاصل از مد ل رگرسیون انتقال مالیم د اد ه های ترکیبی استخراج و مانا بود ن آن ها توسط 
آزمون های ریشه واحد  بررسی شد ه اند  که نتایج آن د ر جد ول )۴( حاکی از مانا بود ن پسماند های خطی 

و غیرخطی حاصل از مد ل است.

جدول4:آزمونماناییپسماندها

LLCآزمونIPSآزمون
G7آزمونماناییپسماندهاکشورهای

آمارهWاحتمالآمارهtاحتمال
پسماند های بخش خطی۰/۰۰۰-۵/۳۴۰/۰۰۴-۴/۵۴
پسماند های بخش غیرخطی۰/۰۰۳-۲/۷۶۰/۰۲۱-۳/۸۵

LLCآزمونIPSآزمون
D8آزمونماناییپسماندهاکشورهای

آمارهWاحتمالآمارهtاحتمال
پسماند های بخش خطی۰/۰۰۵-۶/۲۱۰/۰۰۳-۳/۳۴
پسماند های بخش غیرخطی۰/۰۰۲-۴/۵۵۰/۰۰۱-۲/۴۱

)Eviews 9( منبع: یافته های پژوهش با استفاد ه از نرم افزار

و  خطی  پسماند های  پسماند ها،  مانایی  بررسی  نتایج  از  بیش تر  اطمینان  منظور  به  همچنین، 
غیرخطی حاصل از مد ل رگرسیون انتقال مالیم د اد ه های ترکیبی استخراج و مانا بود ن آن ها توسط 
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آزمون های ریشه واحد  بررسی شد ه اند  که نتایج آن د ر جد ول )۵( حاکی از مانا بود ن پسماند های خطی 
و غیرخطی حاصل از مد ل است.

جدول5:آزمونماناییپسماندها

LLCآزمونIPSآزمون
G7آزمونماناییپسماندهاکشورهای

آمارهWاحتمالآمارهtاحتمال
پسماند های بخش خطی۰/۰۰۰-۵/۳۴۰/۰۰۴-۴/۵۴
پسماند های بخش غیرخطی۰/۰۰۳-۲/۷۶۰/۰۲۱-۳/۸۵

LLCآزمونIPSآزمون
D8آزمونماناییپسماندهاکشورهای

آمارهWاحتمالآمارهtاحتمال
پسماند های بخش خطی۰/۰۰۵-۶/۲۱۰/۰۰۳-۳/۳۴
پسماند های بخش غیرخطی۰/۰۰۰۲-۴/۵۵۰/۰۰۱-۲/۴۱

)Eviews 9( منبع: یافته های پژوهش با استفاد ه از نرم افزار

از وجود  رابطه غیرخطی بین  باید   ابتد ا  گام بعد ی پژوهش، تخمین مد ل است. د ر این مرحله، 
متغیرها اطمینان حاصل نمود . بد ین منظور، الزم است تا فرضیه خطی بود ن د ر مقابل فرضیه وجود  
به عنوان  اثربخشی د ولت  با د ر نظرگرفتن شاخص  انتقال مالیم د اد ه های ترکیبی  الگوی رگرسیون 
متغیر انتقال آزمون گرد د . همان طور که جد ول )۵( نشان می د هد ، برای هر د و حالت یک و د و حد  
آستانه ای )m=1 و m=2(، فرضیه خطی بود ن رد  شد ه و نتایج، وجود  رابطه غیرخطی بین متغیرها 
را نشان می د هند . پس از اطمینان از وجود  رابطه غیرخطی بین متغیرها، برای مشخص شد ن تعد اد  
توابع انتقال الزم برای بررسی رفتار غیرخطی متغیرها، الزم است تا نبود  رابطه غیرخطی باقی ماند ه 
آزمون گرد د  که مطابق با نتایج جد ول )۶( وجود  یک تابع انتقال برای تصریح رابطه غیرخطی متغیرها 

کافی است.
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جدول6:آزمونهایخطیبودنونبودرابطهغیرخطیباقیمانده

m=2m=1
آزمونهایخطیبودنونبودرابطه
G7غيرخطیباقیماندهکشورهای

۲۷/۳۵۴
)۰/۰۰۰(

۲/۵۵۴
)۰/۰۰۵(

۲۵/۸۷
)۰/۰۰۴(

۱۶/۹۹۱
)۰/۰۰۰(

۲۴/۹۸۷
)۰/۰۱۴(

۱۴/۴۵۶
)۰/۰۰۶(
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112/1  22/4-  111/1  2341- غیرخطی بخشپسماندهای    

 (Eviews 9) افزار های پژوهش با استفاده از نرم یافته: منبع
 

رگرسیون انتقال مالیم دهای خطی و غیرخطی حاصل از مدل پسمان، از نتایج بررسی مانایی پسماندها تر منظور اطمینان بیش به ،همچنین
( حاکی از مانا بودن 2که نتایج آن در جدول ) اند های ریشه واحد بررسی شده ها توسط آزمون استخراج و مانا بودن آن های ترکیبی داده

 پسماندهای خطی و غیرخطی حاصل از مدل است.
 

 آزمون مانایی پسماندها :5جدول 
 IPS زمونآ LLC آزمون

  Wآماره احتمال t آماره احتمال G7کشورهای  آزمون مانایی پسماندها

111/1  34/2-  114/1  24/4-  خطی بخشپسماندهای  
113/1  71/2-  121/1  12/3-  غیرخطی بخشپسماندهای  

 W آماره احتمال t آماره احتمال D8کشورهای  آزمون مانایی پسماندها IPS آزمون LLC آزمون
112/1  21/1-  113/1  34/3-  خطی بخشپسماندهای  
1112/1  22/4-  111/1  41/2- غیرخطی بخشپسماندهای    

 (Eviews 9) افزار های پژوهش با استفاده از نرم یافته: منبع
 

 ،نظور. در این مرحله، ابتدا باید از وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها اطمینان حاصل نمود. بدین ماست، تخمین مدل پژوهش گام بعدی
گرفتن شاخص اثربخشی با در نظر های ترکیبی رگرسیون انتقال مالیم دادهفرضیه خطی بودن در مقابل فرضیه وجود الگوی تا الزم است 

(، =2mو  =1m) ای برای هر دو حالت یک و دو حد آستانه ،دهد ( نشان می2طور که جدول ) دولت به عنوان متغیر انتقال آزمون گردد. همان
دهند. پس از اطمینان از وجود رابطه غیرخطی بین  بودن رد شده و نتایج، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را نشان می فرضیه خطی

مانده آزمون  نبود رابطه غیرخطی باقی تا متغیرها، برای مشخص شدن تعداد توابع انتقال الزم برای بررسی رفتار غیرخطی متغیرها، الزم است
 رابطه غیرخطی متغیرها کافی است. ( وجود یک تابع انتقال برای تصریح1ج جدول )گردد که مطابق با نتای

 
 مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمون :6جدول 

m=2 m=1 کشورهای  مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمونG7 
324/27  

(111/1)  
224/2  

(112/1)  
17/22  

(114/1)  
991/11  

(111/1)  
917/24  

(114/1)  
421/14  

(111/1)                    

32/14  
(132/1)  

231/11  
(232/1)  

11/14  
(124/1)  

11/12  
(111/1)  

23121 
(113/1)  

419/14  
(113/1)                   

m=2 m=1 کشورهای  مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمونD8 
327/12  

(111/1)  
22/2  

(114/1)  
17/22  

(111/1)  
99/11  

(111/1)  
97/12  

(111/1)  
24/11  

(113/1)                    

32/14  
(123/1)  

231/1  
(232/1)  

41/14  
(124/1)  

112/12  
(111/1)  

121/12  
(113/1)  

14/14  
(113/1)                   

 . مقادیر احتمال مربوط به هر آماره داخل پرانتز گزارش شده است. استاد توابع انتقال بیانگر تعد rای و  های آستانه بیانگر تعداد مکان mتوجه: 
افزار  با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع MATLAB 

 
، دو (2111) 2( و جوید2111) 1به پیروی از کولیتاز و هارولین شود. برای این منظور میای مشخص  در مرحله بعدی، تعداد حدود آستانه

ها مقادیر مجموع مجذور  کدام از آن و برای هراست ای تخمین زده شده  با یک و دو حد آستانه های ترکیبی رگرسیون انتقال مالیم دادهمدل 
  ( آمده است.7محاسبه شده که نتایج آن در جدول ) و معیار اطالعات آکائیک ها، معیار شوارتز مانده باقی

                                                           
1. Colletaz & Hurlin 
2. Jude 

۱۴/۳۲
)۰/۱۳۲(

۱۱/۲۳۸
)۰/۲۳۵(

۱۴/۶۶
)۰/۱۲۴(

۱۵/۱۰
)۰/۰۰۱(

۲.۰۵۶
)۰/۰۰۳(

۱۴/۴۱۹
)۰/۰۱۳(
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112/1  22/4-  111/1  2341- غیرخطی بخشپسماندهای    

 (Eviews 9) افزار های پژوهش با استفاده از نرم یافته: منبع
 

رگرسیون انتقال مالیم دهای خطی و غیرخطی حاصل از مدل پسمان، از نتایج بررسی مانایی پسماندها تر منظور اطمینان بیش به ،همچنین
( حاکی از مانا بودن 2که نتایج آن در جدول ) اند های ریشه واحد بررسی شده ها توسط آزمون استخراج و مانا بودن آن های ترکیبی داده

 پسماندهای خطی و غیرخطی حاصل از مدل است.
 

 آزمون مانایی پسماندها :5جدول 
 IPS زمونآ LLC آزمون

  Wآماره احتمال t آماره احتمال G7کشورهای  آزمون مانایی پسماندها

111/1  34/2-  114/1  24/4-  خطی بخشپسماندهای  
113/1  71/2-  121/1  12/3-  غیرخطی بخشپسماندهای  

 W آماره احتمال t آماره احتمال D8کشورهای  آزمون مانایی پسماندها IPS آزمون LLC آزمون
112/1  21/1-  113/1  34/3-  خطی بخشپسماندهای  
1112/1  22/4-  111/1  41/2- غیرخطی بخشپسماندهای    

 (Eviews 9) افزار های پژوهش با استفاده از نرم یافته: منبع
 

 ،نظور. در این مرحله، ابتدا باید از وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها اطمینان حاصل نمود. بدین ماست، تخمین مدل پژوهش گام بعدی
گرفتن شاخص اثربخشی با در نظر های ترکیبی رگرسیون انتقال مالیم دادهفرضیه خطی بودن در مقابل فرضیه وجود الگوی تا الزم است 

(، =2mو  =1m) ای برای هر دو حالت یک و دو حد آستانه ،دهد ( نشان می2طور که جدول ) دولت به عنوان متغیر انتقال آزمون گردد. همان
دهند. پس از اطمینان از وجود رابطه غیرخطی بین  بودن رد شده و نتایج، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را نشان می فرضیه خطی

مانده آزمون  نبود رابطه غیرخطی باقی تا متغیرها، برای مشخص شدن تعداد توابع انتقال الزم برای بررسی رفتار غیرخطی متغیرها، الزم است
 رابطه غیرخطی متغیرها کافی است. ( وجود یک تابع انتقال برای تصریح1ج جدول )گردد که مطابق با نتای

 
 مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمون :6جدول 

m=2 m=1 کشورهای  مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمونG7 
324/27  

(111/1)  
224/2  

(112/1)  
17/22  

(114/1)  
991/11  

(111/1)  
917/24  

(114/1)  
421/14  

(111/1)                    

32/14  
(132/1)  

231/11  
(232/1)  

11/14  
(124/1)  

11/12  
(111/1)  

23121 
(113/1)  

419/14  
(113/1)                   

m=2 m=1 کشورهای  مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمونD8 
327/12  

(111/1)  
22/2  

(114/1)  
17/22  

(111/1)  
99/11  

(111/1)  
97/12  

(111/1)  
24/11  

(113/1)                    

32/14  
(123/1)  

231/1  
(232/1)  

41/14  
(124/1)  

112/12  
(111/1)  

121/12  
(113/1)  

14/14  
(113/1)                   

 . مقادیر احتمال مربوط به هر آماره داخل پرانتز گزارش شده است. استاد توابع انتقال بیانگر تعد rای و  های آستانه بیانگر تعداد مکان mتوجه: 
افزار  با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع MATLAB 

 
، دو (2111) 2( و جوید2111) 1به پیروی از کولیتاز و هارولین شود. برای این منظور میای مشخص  در مرحله بعدی، تعداد حدود آستانه

ها مقادیر مجموع مجذور  کدام از آن و برای هراست ای تخمین زده شده  با یک و دو حد آستانه های ترکیبی رگرسیون انتقال مالیم دادهمدل 
  ( آمده است.7محاسبه شده که نتایج آن در جدول ) و معیار اطالعات آکائیک ها، معیار شوارتز مانده باقی

                                                           
1. Colletaz & Hurlin 
2. Jude 

m=2m=1
آزمونهایخطیبودنونبودرابطه
D8غيرخطیباقیماندهکشورهای

۱۲/۳۵۷
)۰/۰۰۰(

۲/۵۵
)۰/۰۰۴(

۲۵/۸۷
)۰/۰۰۰(

۱۶/۹۹
)۰/۰۰۰(

۱۲/۹۷
)۰/۰۰۶(

۱۶/۵۴
)۰/۰۰۳(
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112/1  22/4-  111/1  2341- غیرخطی بخشپسماندهای    

 (Eviews 9) افزار های پژوهش با استفاده از نرم یافته: منبع
 

رگرسیون انتقال مالیم دهای خطی و غیرخطی حاصل از مدل پسمان، از نتایج بررسی مانایی پسماندها تر منظور اطمینان بیش به ،همچنین
( حاکی از مانا بودن 2که نتایج آن در جدول ) اند های ریشه واحد بررسی شده ها توسط آزمون استخراج و مانا بودن آن های ترکیبی داده

 پسماندهای خطی و غیرخطی حاصل از مدل است.
 

 آزمون مانایی پسماندها :5جدول 
 IPS زمونآ LLC آزمون

  Wآماره احتمال t آماره احتمال G7کشورهای  آزمون مانایی پسماندها

111/1  34/2-  114/1  24/4-  خطی بخشپسماندهای  
113/1  71/2-  121/1  12/3-  غیرخطی بخشپسماندهای  

 W آماره احتمال t آماره احتمال D8کشورهای  آزمون مانایی پسماندها IPS آزمون LLC آزمون
112/1  21/1-  113/1  34/3-  خطی بخشپسماندهای  
1112/1  22/4-  111/1  41/2- غیرخطی بخشپسماندهای    

 (Eviews 9) افزار های پژوهش با استفاده از نرم یافته: منبع
 

 ،نظور. در این مرحله، ابتدا باید از وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها اطمینان حاصل نمود. بدین ماست، تخمین مدل پژوهش گام بعدی
گرفتن شاخص اثربخشی با در نظر های ترکیبی رگرسیون انتقال مالیم دادهفرضیه خطی بودن در مقابل فرضیه وجود الگوی تا الزم است 

(، =2mو  =1m) ای برای هر دو حالت یک و دو حد آستانه ،دهد ( نشان می2طور که جدول ) دولت به عنوان متغیر انتقال آزمون گردد. همان
دهند. پس از اطمینان از وجود رابطه غیرخطی بین  بودن رد شده و نتایج، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را نشان می فرضیه خطی

مانده آزمون  نبود رابطه غیرخطی باقی تا متغیرها، برای مشخص شدن تعداد توابع انتقال الزم برای بررسی رفتار غیرخطی متغیرها، الزم است
 رابطه غیرخطی متغیرها کافی است. ( وجود یک تابع انتقال برای تصریح1ج جدول )گردد که مطابق با نتای

 
 مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمون :6جدول 

m=2 m=1 کشورهای  مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمونG7 
324/27  

(111/1)  
224/2  

(112/1)  
17/22  

(114/1)  
991/11  

(111/1)  
917/24  

(114/1)  
421/14  

(111/1)                    

32/14  
(132/1)  

231/11  
(232/1)  

11/14  
(124/1)  

11/12  
(111/1)  

23121 
(113/1)  

419/14  
(113/1)                   

m=2 m=1 کشورهای  مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمونD8 
327/12  

(111/1)  
22/2  

(114/1)  
17/22  

(111/1)  
99/11  

(111/1)  
97/12  

(111/1)  
24/11  

(113/1)                    

32/14  
(123/1)  

231/1  
(232/1)  

41/14  
(124/1)  

112/12  
(111/1)  

121/12  
(113/1)  

14/14  
(113/1)                   

 . مقادیر احتمال مربوط به هر آماره داخل پرانتز گزارش شده است. استاد توابع انتقال بیانگر تعد rای و  های آستانه بیانگر تعداد مکان mتوجه: 
افزار  با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع MATLAB 

 
، دو (2111) 2( و جوید2111) 1به پیروی از کولیتاز و هارولین شود. برای این منظور میای مشخص  در مرحله بعدی، تعداد حدود آستانه

ها مقادیر مجموع مجذور  کدام از آن و برای هراست ای تخمین زده شده  با یک و دو حد آستانه های ترکیبی رگرسیون انتقال مالیم دادهمدل 
  ( آمده است.7محاسبه شده که نتایج آن در جدول ) و معیار اطالعات آکائیک ها، معیار شوارتز مانده باقی

                                                           
1. Colletaz & Hurlin 
2. Jude 

۱۴/۳۲
)۰/۱۲۳(

۱/۲۳۸
)۰/۲۳۵(

۱۴/۴۶
)۰/۱۲۴(

۱۵/۱۰۲
)۰/۰۰۱(

۱۲/۰۵۶
)۰/۰۰۳(

۱۴/۱۴
)۰/۰۱۳(
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112/1  22/4-  111/1  2341- غیرخطی بخشپسماندهای    

 (Eviews 9) افزار های پژوهش با استفاده از نرم یافته: منبع
 

رگرسیون انتقال مالیم دهای خطی و غیرخطی حاصل از مدل پسمان، از نتایج بررسی مانایی پسماندها تر منظور اطمینان بیش به ،همچنین
( حاکی از مانا بودن 2که نتایج آن در جدول ) اند های ریشه واحد بررسی شده ها توسط آزمون استخراج و مانا بودن آن های ترکیبی داده

 پسماندهای خطی و غیرخطی حاصل از مدل است.
 

 آزمون مانایی پسماندها :5جدول 
 IPS زمونآ LLC آزمون

  Wآماره احتمال t آماره احتمال G7کشورهای  آزمون مانایی پسماندها

111/1  34/2-  114/1  24/4-  خطی بخشپسماندهای  
113/1  71/2-  121/1  12/3-  غیرخطی بخشپسماندهای  

 W آماره احتمال t آماره احتمال D8کشورهای  آزمون مانایی پسماندها IPS آزمون LLC آزمون
112/1  21/1-  113/1  34/3-  خطی بخشپسماندهای  
1112/1  22/4-  111/1  41/2- غیرخطی بخشپسماندهای    

 (Eviews 9) افزار های پژوهش با استفاده از نرم یافته: منبع
 

 ،نظور. در این مرحله، ابتدا باید از وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها اطمینان حاصل نمود. بدین ماست، تخمین مدل پژوهش گام بعدی
گرفتن شاخص اثربخشی با در نظر های ترکیبی رگرسیون انتقال مالیم دادهفرضیه خطی بودن در مقابل فرضیه وجود الگوی تا الزم است 

(، =2mو  =1m) ای برای هر دو حالت یک و دو حد آستانه ،دهد ( نشان می2طور که جدول ) دولت به عنوان متغیر انتقال آزمون گردد. همان
دهند. پس از اطمینان از وجود رابطه غیرخطی بین  بودن رد شده و نتایج، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را نشان می فرضیه خطی

مانده آزمون  نبود رابطه غیرخطی باقی تا متغیرها، برای مشخص شدن تعداد توابع انتقال الزم برای بررسی رفتار غیرخطی متغیرها، الزم است
 رابطه غیرخطی متغیرها کافی است. ( وجود یک تابع انتقال برای تصریح1ج جدول )گردد که مطابق با نتای

 
 مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمون :6جدول 

m=2 m=1 کشورهای  مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمونG7 
324/27  

(111/1)  
224/2  

(112/1)  
17/22  

(114/1)  
991/11  

(111/1)  
917/24  

(114/1)  
421/14  

(111/1)                    

32/14  
(132/1)  

231/11  
(232/1)  

11/14  
(124/1)  

11/12  
(111/1)  

23121 
(113/1)  

419/14  
(113/1)                   

m=2 m=1 کشورهای  مانده های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقی آزمونD8 
327/12  

(111/1)  
22/2  

(114/1)  
17/22  

(111/1)  
99/11  

(111/1)  
97/12  

(111/1)  
24/11  

(113/1)                    

32/14  
(123/1)  

231/1  
(232/1)  

41/14  
(124/1)  

112/12  
(111/1)  

121/12  
(113/1)  

14/14  
(113/1)                   

 . مقادیر احتمال مربوط به هر آماره داخل پرانتز گزارش شده است. استاد توابع انتقال بیانگر تعد rای و  های آستانه بیانگر تعداد مکان mتوجه: 
افزار  با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع MATLAB 

 
، دو (2111) 2( و جوید2111) 1به پیروی از کولیتاز و هارولین شود. برای این منظور میای مشخص  در مرحله بعدی، تعداد حدود آستانه

ها مقادیر مجموع مجذور  کدام از آن و برای هراست ای تخمین زده شده  با یک و دو حد آستانه های ترکیبی رگرسیون انتقال مالیم دادهمدل 
  ( آمده است.7محاسبه شده که نتایج آن در جدول ) و معیار اطالعات آکائیک ها، معیار شوارتز مانده باقی

                                                           
1. Colletaz & Hurlin 
2. Jude 

توجه: m بیانگر تعد اد  مکان های آستانه ای و r بیانگر تعد اد  توابع انتقال است. مقاد یر احتمال مربوط به هر آماره د اخل پرانتز 
گزارش شد ه است. 

MATLAB منبع: یافته های پژوهش با استفاد ه از نرم افزار

د ر مرحله بعد ی، تعد اد  حد ود  آستانه ای مشخص می شود . برای این منظور به پیروی از کولیتاز و 
هارولین۱ )۲۰۰۶( و جوید ۲ )۲۰۱۰(، د و مد ل رگرسیون انتقال مالیم د اد ه های ترکیبی با یک و د و حد  
آستانه ای تخمین زد ه شد ه است و برای هر کد ام از آن ها مقاد یر مجموع مجذور باقی ماند ه ها، معیار 

شوارتز و معیار اطالعات آکائیک محاسبه شد ه که نتایج آن د ر جد ول )۷( آمد ه است. 

1. Colletaz & Hurlin
2. Jude
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جدول7:تعیینتعدادمکانهایآستانهایدریکتابعانتقال

مجموعمجذورمعيارشوارتزمعيارآکائيک
باقیماندهها

تعيينتعدادمکانهایآستانهای
G7دریکتابعانتقالکشورهای

-۱/۲۹۷-۲/۴۳۵۶۴/۳۸m=1
-۱/۳۲۳-۱/۴۳۵۶۳/۴۳m=2

مجموعمجذورمعيارشوارتزمعيارآکائيک
باقیماندهها

تعيينتعدادمکانهایآستانهای
D8دریکتابعانتقالکشورهای

-۲/۳۲۷-۲/۵۶۱۵۴/۳۲m=1
-۲/۸۷۵-۳/۴۵۱۱۲/۱۲۳m=2

MATLAB منبع: یافته های پژوهش با استفاد ه از نرم افزار

د اد ه های  مالیم  انتقال  رگرسیون  مد ل  د ر  آستانه ای  حد ود   و  انتقال  توابع  تعد اد   این که  از  پس 
نتایج  نتایج آن د ر جد ول )۸( آورد ه شد ه است.  باال برآورد  می شود  که  ترکیبی مشخص شد ، مد ل 
جد ول حاکی از آن است که حد  آستانهای میانگین شاخص های کیفیت نهاد ی، مقد ار ۰/۶۲۵ بود ه 
و سرعت انتقال آن از یک رژیم به رژیم د یگر معاد ل ۱۳/۵۰۶ است. د ر رژیم اول، یعنی بخش خطی 
انتقال صفر د ر نظرگرفته شد ه  انتقال مالیم د اد ه های ترکیبی که د ر آن مقد ار تابع  مد ل رگرسیون 
است، بر اساس اد بیات همگرایي اقتصاد ي ضریب لگاریتم تولید  ناخالص سرانه اولیه منفي و بین یک 
و صفر است و متغیرهای نرخ رشد  سرمایه انسانی و سرانه سرمایه فیزیکی، شاخص آزاد ی اقتصاد ی، و 
 )G8( شاخصهای کیفیت نهاد ی تاثیر مثبت و معناد اری بر رشد  اقتصاد ی د ر کشورهای د رحال توسعه
پایین  از سطوح  بیانگر گذار  این است که د ر رژیم د وم که  بیانگر  این  )G7( د ارند . و  و توسعه یافته 
شاخص های کیفیت نهاد ی به سطوح باالتر است، تاثیر متغیرها همانند  رژیم اول است. با این تفاوت 
اقتصاد ی بیش تر شد ه و شد ت  نهاد ی و آزاد ی  تاثیرگذاری مثبت شاخص های کیفیت  از شد ت  که 
این تاثیرگذاری د ر کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای د رحال توسعه افزایش د اشته است. از 
طرف د یگر، د و متغیر مهم د یگر که د ر این بخش مورد  بررسی قرار می گیرند ، شاخص کیفیت نهاد ها 
و سرمایه انسانی است. همان گونه که د ید ه می شود ، ضریب هر د و شاخص سرمایه انسانی )شاخص 
کیفیت آموزش و بهد اشت و سالمت( د ر تمام رژیم های برآورد شد ه مثبت و د ر سطح باالیی معناد ار 
بود ه اند . بنابراین، میتوان عنوان کرد  که از عواملی که د ر وقوع بالی منابع به طور معناد ار موثر هستند ، 
شاخص سرمایه انسانی و کیفیت نهاد ها خواهند  بود . از جمع بند ی اثرهای متغیرهای شاخص سرمایه 
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انسانی و کیفیت نهاد ها د ر نتایج برآورد  مد ل برای کشورهای G8 و همچنین، نتایج حاصل از مد ل 
را د ارا هستند ، می توان  انسانی  از شاخص سرمایه  باالیی  G7 که سطح  برای کشورهای  برآورد شد ه 
به این مهم پی  برد  که با بهبود  سرمایه انسانی و کیفیت نهاد ها د ر کشورهای G8 می توان اثر منفی 
وفور منابع را بر رشد  اقتصاد ی خنثی کرد ه و د ر جهت اثرگذاری مثبت سوق د اد  و از وقوع پد ید ه 
بالی منابع جلوگیری کرد . این نتیجه، از اثر شاخص سرمایه انسانی و کیفیت نهاد ها بر پد ید ه بالی 
منابع د ر بسیاری از یافته های پیشین مشهود  است و د ر نهایت، کلیه فرضیه های مورد  آزمون پژوهش 
د ر د و گروه از کشورها تایید  می شوند ، ولی شد ت تاثیرگذاری متغیرهای نهاد ی بر رشد  اقتصاد ی د ر 

کشورهای توسعه یافته بیش تر از کشورهای د رحال توسعه است.

)G8(برایکشورهایدرحالتوسعه)PSTR(جدول8:نتایجتخمینمدل

)GKLit(ضرایب)
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

Citضرایب)

۰/۴۲۲
)۴/۵۳( 
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که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

۲/۲۲۱
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

۰/۰۷۶۸
)۴/۳۸۱(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 ۰/۷۵۵۱
)۵/۲۳۵(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 ۰/۱۷۰۱
)۸/۴۳(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

۲/۸۲۶۴
)۷/۱۴۸۳(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

۱/۰۳۶۷
)۴/۴۵(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

۲/۶۸۱
)۳/۸۷۴(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

۰/۰۶۸۹
)۴/۱۵۷(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

رژیم حد ی اول: 

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

رژیم حد ی د وم: 

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   c = ۰/۶۲۵     

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                    = ۱۶/۳۲۱
توجه: مقاد یر د اخل پرانتز نشان د هند ه آماره t است. γ و c نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد  آستانه ای هستند .

MATLAB منبع: یافته های پژوهش با استفاد ه از نرم افزار
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

(
)
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

Citضرایب)

 ۰/۱۳۲۴
)۲/۰۴۳۳(
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 ۰/۰۴۳۵-
)۵/۸۸۷(
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 ۱/۰۴۶۱
)۳/۳۴۳(

عرض از مبد ا 
رژیم اول

نتایجتخمين
)PSTR(مدل
برایکشورهای

G7
 ۱/۱۶۷
)۲/۰۷۸(
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

-۰/۰۷۶۵۵
)۳/۴۵۵(
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 ۲/۲۳۵۱
)۷/۰۸۷۳(

عرض از مبد ا 
رژیم د وم

ضرایب
)
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
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 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای
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 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع
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 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 ۱/۱۳۲۴
)۲/۸۹۶۳(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

۰/۷۵۵۱
)۵/۲۳(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

۱/۹۸۱۰
)۳/۸۷۹(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 ۲/۴۵۳۱
)۳/۶۷۴(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

۲/۶۸۱
)۳/۸۴(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 ۲/۱۵۹۸
)۵/۵۹۴(

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

رژیم حد ی اول: 

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   

رژیم حد ی د وم: 

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                   c = ۰/۶۲۵                    

 
15 

 

 ای هستند.نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 (G7) یافته کشورهای توسعهبرای  (PSTR) نتایج تخمین مدل .9جدول 

 ای هستند.ز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانهنی cو  γاست.  tدهنده آماره توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان
 MATLABافزار با استفاده از نرم پژوهش های یافته: منبع

 
 گیرینتیجهبحث و 

که  استیافته  توسعه و توسعه درحالتاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای  پژوهش،هدف از انجام این 
نقش  ،در حال حاضرانجام گردید. های ترکیبی  دسنجی رگرسیون انتقال مالیم دادهبا رویکرد اقتصا پژوهشهای  آورد مدلپس از بررسی و بر

که از نظر کیفیت نهادی در سطح مطلوبی قرار  G8جمله کشورهای توسعه از ویژه کشورهای درحال تاثیر نهادها در تمامی کشورها بهو 
 تر از ، بسیار مهمتصادی کشورها که یکی از اهداف مهم اقتصاد کالن کشورهای مورد بررسی استندارند، در بهبود رشد و توسعه اق
تا زمانی که جامعه به سطح مورد قبولی  ،به عبارت دیگر است.که مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی تاثیرگذاری سایر متغیرهاست، چرا

ها، رشد و توسعه اقتصادی میسر  گذاری تمامی امکانات و سرمایهاشد، با وجود از توسعه سیاسی نرسد و کیفیت نهادی در سطح پایینی ب
 حاضر پژوهشطور که در  ریزان در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها معطوف شود. همان باید توجه سیاستگذاران و برنامه ،پس .نخواهد شد

 بدیهی است پس. شن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد بوده استرو مادف که ه حاکمیت قانون است ترین متغیرهای نهادی شد، یکی از مهم اشاره
های تابلویی، تفسیر  رهای تخمینی در طول زمان در دادهبه دلیل وجود مشکل ناهمگنی در ضرایب کشورهای مختلف و ناپایداری پارامت که

و  ،یم ضرایب رگرسیونی، شدتعال فقط، ن نتایج حاصل از تخمینیدر تبی پس .مقدار عددی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است
های کیفیت نهادی، حقوق  ر دو رژیم بدین صورت است که شاخصد. نحوه تاثیرگذاری متغیرها دنگیر ها مورد بحث قرار می آن تغییرهای
در رژیم دوم با  انش ذاریکه البته شدت تاثیرگ هستندآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار و مالکیت، 

ی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی و آزاد ،البته .تر شده است بیش G7و  G8های کیفیت نهادی باالتر برای کشورهای سطوح شاخص
ن و توان دلیل آن را در حاکمیت قانو ، میها شاخصش در رژیم دوم و در سطوح باالتر این اقتصادی بر رشد اقتصادی و شدت یافتن اثرهای

(1413/7) (42/4) (174/3) (127/4) 

(        )  : رژیم حدی اول    
    =                                                                         

                
(        )  : رژیم حدی دوم    

    =                                                                      
                

  C=0/1627               

نتایج تخمین      (            ب )ضرای (      ) ضرایب
 (PSTR) مدل

 برای کشورهای 
G7 

1324/1 
(1433/2)  

   - 1432/1 
(117/2)  

   1411/1  

(343/3)  
 عرض از مبدا رژیم اول

117/1 
(171/2)  

   17122/1-
(422/3)  

   2321/2  

(1173/7)  
 عرض از مبدا رژیم دوم

 (      ) ضرایب (      ) ضرایب (      ضرایب ) (      ) ضرایب

1122/1  

(4712/4)  

   1324/1 
(1913/2)  

   7221/1  
(23/2)  

   9111/1  

(179/3)  

   

1214/1  

(1714/2)  

   4231/2 
(174/3)  

   111/2  

(14/3)  

   1291/2 
(294/2)  

   

(        )  : رژیم حدی اول      
    =                                                                     
                

(        )  : رژیم حدی دوم      
    =                                                                      
                 

C=0/625                    = ۱۶/۳۲۱
توجه: مقاد یر د اخل پرانتز نشاند هند ه آماره t است. γ و c نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد  آستانه ای هستند .

MATLAB منبع: یافته های پژوهش با استفاد ه از نرم افزار

بحثونتیجهگیری

هد ف از انجام این پژوهش، تاثیر کیفیت نهاد ی و سرمایه انسانی بر رشد  اقتصاد ی د ر کشورهای 
د رحال توسعه و توسعه یافته است که پس از بررسی و برآورد  مد ل های پژوهش با رویکرد  اقتصاد سنجی 
رگرسیون انتقال مالیم د اد ه های ترکیبی انجام گرد ید . د ر حال حاضر، نقش و تاثیر نهاد ها د ر تمامی 
د ر سطح  نهاد ی  نظر کیفیت  از  G8 که  ازجمله کشورهای  د رحال توسعه  به ویژه کشورهای  کشورها 
مطلوبی قرار ند ارند ، د ر بهبود  رشد  و توسعه اقتصاد ی کشورها که یکی از اهد اف مهم اقتصاد  کالن 
توسعه  مبنای  متغیرهاست، چراکه  تاثیرگذاری سایر  از  بسیار مهم تر  است،  بررسی  مورد   کشورهای 
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اقتصاد ی، توسعه سیاسی است. به عبارت د یگر، تا زمانی که جامعه به سطح مورد  قبولی از توسعه 
سیاسی نرسد  و کیفیت نهاد ی د ر سطح پایینی باشد ، با وجود  تمامی امکانات و سرمایه گذاری ها، رشد  
و توسعه اقتصاد ی میسر نخواهد  شد . پس، باید  توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان د ر وهله اول به بهبود  
کیفیت نهاد ها معطوف شود . همان طور که د ر پژوهش حاضر اشاره شد ، یکی از مهم ترین متغیرهای 
نهاد ی حاکمیت قانون است که هد ف ما روشن ساختن تاثیر آن بر اقتصاد  بود ه است. پس بد یهی است 
که به د لیل وجود  مشکل ناهمگنی د ر ضرایب کشورهای مختلف و ناپاید اری پارامترهای تخمینی د ر 
طول زمان د ر د اد ه های تابلویی، تفسیر مقد ار عد د ی ضرایب به عنوان کشش غیرمعقول است. پس 
مورد   آن ها  تغییرهای  و  شد ت،  رگرسیونی،  ضرایب  عالیم  فقط  تخمین،  از  حاصل  نتایج  تبیین  د ر 
بحث قرار می گیرند . نحوه تاثیرگذاری متغیرها د ر د و رژیم بد ین صورت است که شاخص های کیفیت 
نهاد ی، حقوق مالکیت، و آزاد ی اقتصاد ی بر رشد  اقتصاد ی د ر کنار سایر متغیرهای کنترلی تاثیرگذار 
هستند  که البته شد ت تاثیرگذاری شان د ر رژیم د وم با سطوح شاخص های کیفیت نهاد ی باالتر برای 
کشورهای G8 و G7 بیش تر شد ه است. البته، د ر خصوص تاثیر متغیرهای نهاد ی و آزاد ی اقتصاد ی بر 
رشد  اقتصاد ی و شد ت یافتن اثرهایش د ر رژیم د وم و د ر سطوح باالتر این شاخص ها، می توان د لیل 
آن را د ر حاکمیت قانون و حسن اجرای قرارد اد ها د ید  که باعث می شود  افراد  انگیزه بیش تری برای 
سرمایه گذاری د اشته باشند . زیرا با حمایت از سرمایه گذاران اطمینان خواهند  د اشت که د ر آیند ه به 
سود  بیش تری حاصل از سرمایه گذاری خواهند  رسید  که موجب تسریع د ر رشد  اقتصاد ی کشورهای 
مورد  بررسی خواهد  شد . متغیرهای کنترلی نیز د ر هر د و رژیم تاثیر مثبت بر رشد  اقتصاد ی د ارند . د ر 
توضیح تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد  اقتصاد ی می توان گفت، با توجه به این که د ر قوانین موجود ، 
تسهیل  و  تمام سطوح  د ر  رایگان  و سالمت  بهد اشت  و  پرورش  و  آموزش  از  افراد   برخورد اری همه 
آموزش عالی، د ر رژیم اول )سطوح پایین کیفیت نهاد ی( قانون به طور مساوی برای همه افراد  اجرا 
نشد ه، تبعیض های نژاد ی و فرهنگی بین افراد  باعث می شود  تا تنها قشر خاصی از مرد م از این حق 
بهره مند  گرد ند . همچنین، د ر صورت برخورد اری همه افراد  از آموزش، به د لیل اعمال تبعیض ها، مرد م 
رغبت چند انی ند اشته و کارایی مورد  انتظار از این سرمایه گذاران حاصل نمی گرد د . ولی د ر رژیم د وم، 
قانون به د ور از تبعیض قائل شد ن بین افراد ، به طور مساوی برای همه اجرا می شود  و باعث افزایش 
بازد ه اقتصاد ی سرمایه گذاری بر نیروی انسانی شد ه و د ر جهت افزایش رشد  اقتصاد ی عمل می نماید . 
نحوه تاثیرگذاری متغیر سرمایه فیزیکی نیز د ر هر د و رژیم گروه کشورهای G8 و G7 مثبت بود ه است. 
د ر نهایت، بر طبق نظریه های نهاد ی، معامله های مالی یک اصل حیاتی هستند  چون سرمایه گذاران 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
وم

 س
ت و

س
ل بي

سا
ه 1

مار
ش

13
97

ار 
به

142

بالقوه مایل به سرمایه گذاری برخالف وجود  ریسک مصاد ره نیستند . 
بنابراین نحوه تاثیرگذاری متغیرها بر رشد  اقتصاد ی د ر کشورهای مورد  مطالعه نشان می د هد  که 
د ر آن مقد ار تابع انتقال که یک تابع کراند ار بین صفر و یک است، د ر مقابل متغیر انتقال )شاخص 
کیفیت نهاد ی( رسم شد ه است. همان طور که مشاهد ه می شود ، د ر یک حد  آستانه ای ۰/۱۶۳۵، ۰/۶۲۵ 
و تابع انتقال با سرعتی معاد ل پارامتر شیب ۱۳/۵۰۶ و ۱۶/۳۲۱ تغییر رژیم د اد ه که مبین د و رژیمی 
افزایش سطوح شاخص  پژوهش،  نتایج  است. طبق  بود ه   G7 و   G8 د ر کشورهای  انتقال  تابع  بود ن 
کیفیت نهاد ی منجر به افزایش رشد  اقتصاد ی د ر این کشورها می شود  که با گذار از حد  آستانه ای، 
شد ت اثرگذاری آن افزایش می یابد . د ر توضیح بیش تر بود ن شد ت اثرگذاری د ر رژیم د وم، می توان به 
مشخصه های د ولت کارامد  از قبیل ایجاد  ممانعت برای فعالیت رانتخواران سود جو و مقررات مناسب 
انگیزه  افزایش  با  یاد شد ه  عوامل  تمامی  که  اشاره کرد   مناسب  نهاد سازی  ایجاد   د یگر،  عبارتی  به  یا 
سرمایه گذاری و به د نبال آن، افزایش تولید  و عرضه می توانند  به افزایش رشد  اقتصاد ی کمک کنند . 
همچنین، اثرهای سرمایه انسانی و فیزیکی بر رشد  اقتصاد ی کشور د ر زمانی که سطح شاخص کیفیت 
تاثیرگذاری مثبت  اثربخشی، شد ت  این رو، د ر سطوح باالی  از  باشد ، بیش تر خواهد  بود .  باال  نهاد ی 

شاخص های نهاد ی بر رشد  تولید  ناخالص د اخلی افزایش می یابد .
با  نشان می د هد  که همگام  اقتصاد ی  بر رشد   اقتصاد ی  آزاد ی  تاثیرگذاری متغیر شاخص  نحوه 
افزایش شاخص آزاد ی اقتصاد ی )حرکت از رژیم اول به رژیم د وم( شد ت تاثیرگذاری مثبت بر رشد  
اقتصاد ی افزایش می یابد . روشن است که افزایش شاخص آزاد ی اقتصاد ی با سیاست باز تجاري منجر 
به برخورد اري از منافع پویاي ناشي از صاد رات از راه صرفه جویي ناشي از مقیاس، ابد اع ها، و انباشت 
د انش مي گرد د . فرایند  صاد رات به واسطه گسترش اند ازه بازار، سطوح مهارتي نیروي کار را افزایش 
از  تا  مي سازد   قاد ر  را  صاد رکنند گان  عمد تاً  و  مي کند   ایجاد   مقیاس  از  ناشي  صرفه جویي  مي د هد ، 
بازد هي فزایند ه اي بهره مند  شوند . فشار رقابت بین المللي، صاد رکنند گان را مجبور به کاهش هزینه و 
بهبود  کارایي به واسطه حذف ناکارایي د ر مد یریت و سازماند هي مي کند . از این رو، صاد رات به عنوان 
یک کانال براي انتقال تکنولوژي و د انش، اید ه هایي را براي متمایز کرد ن محصول و بهبود  طراحي 
تولید ، عمل مي کند . صاد رات فرصت هایي را براي بهره برد اري از موفقیت هاي پژوهشی فراهم مي کند ، 
محرک هاي سرمایه گذاري د ر تحقیق وتوسعه را افزایش مي د هد  و ابد اع های تکنیکي را به علت توسعه 
بازارها تشویق مي کند  و د ر نهایت، منجر به ارتقای رشد  اقتصاد ی د ر کشورهای مورد  بررسی خواهد  
شد . د ر نهایت، نحوه تاثیرگذاری سرمایه انسانی و فیزیکی بر رشد  اقتصاد ی کشورهای G8 و G7 نشان 
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می د هند  که افزایش سطح اثربخشی د ولت با شد ت گرفتن تاثیرگذاری این متغیر بر تورم د اللت د ارد . 
بد یهی است که شاخص باز بود ن اقتصاد  از د و راه به کاهش سطح عمومی قیمت ها منجر می شود ؛ 
راه  از  د یگری،  و  د اخلی  تولید کنند گان  توسط  سرمایه ای  و  وارد اتی  کاالهای  افزایش  راه  از  نخست 
افزایش میزان رقابت پذیری د ر تولید  کاالهای مباد له پذیر د اخلی که تولید کنند گان د اخلی را مجبور 
یا هزینه های  افزایش  را  رقابت پذیری محصوالت خود ، کیفیت کاالها و خد مات  برای حفظ  می کند  
به حقوق  با بی توجهی  اثربخشی د ولت  پایین  این د ر حالی است که سطوح  را کاهش د هند .  تولید  
مالکیت مالکان، زمینه سازی برای فعالیت رانتخواران، موجب تضعیف انگیزه های سرمایه گذاری توسط 
سرمایه گذاران می شود  که این امر بر شد ت کاهش روابط خارجی و شاخص باز بود ن اقتصاد  و باال 

رفتن تورم می افزاید . 
بنابراین، با توجه به نتایج این پژوهش، می توان گفت که گسترش بازار، ایجاد  فرصت های تجاری، 
و افزایش حجم تجارت می تواند  اثر مطلوب آزاد ی اقتصاد ی و شاخص کیفیت نهاد ی را بر نرخ رشد  
اقتصاد ی د ر این کشورها تقویت و با افزایش د رآمد های ارزی، از عرضۀ پول بد ون پشتوانه و افزایش 
نقد ینگی و نرخ تورم ممانعت به عمل آورد . همچنین، اقد ام هایی مانند  تمرکز کرد ن سیاستگذاران بر 
کوچک سازی اند ازه د ولت از راه کمینه سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان د ولت د ر جهت افزایش 
اثربخشی د ولت، پیشنهاد  می شود . نهاد ینه کرد ن سیستم های پاسخگویی شفاف د ر چارچوب اد اری و 
حقوقی و اصول رفتار حرف های کارمند ان د ر برخورد  با شهروند ان، و د اشتن ثبات سیاستی و عد م 
وابستگی د ولت به بانک مرکزی از عوامل موثر د ر باال برد ن میزان شاخص های کیفیت نهاد ی و آزاد ی 
اقتصاد ی د ر کنار سرمایه انسانی مطلوب به نظر می رسند  )Gylfason, 2001(. عالوه بر این، با توجه به 
منفی بود ن شاخص اثربخشی شاخص های کیفیت نهاد ی، آزاد ی اقتصاد ی، و سرمایه انسانی و فیزیکی 
اجرای  و  اتخاذ  با  نظر می رسد  که  به  بد یهی  پژوهش،  اقتصاد ی د ر کشورهای منتخب  نرخ رشد   بر 
نظیر کاهش حجم تصد ی گری  اقتصاد ی  برنامه ریزان  و  از سوی سیاستگذاران  مناسب  سیاست های 
د ولت، تقویت توان تولید ی د اخل با بهره گیری از عوامل تولید  کارامد ، ارتقای بهره وری عوامل تولید ، 
این  اقتصاد ي،  نهایت، د ر یک محیط  افزایش د اد . د ر  را  از تکنولوژی های پیشرفته  می توان استفاد ه 
انسان ها هستند  که با انتخاب هاي فرد ي خود  تصمیم مي گیرند  سرمایه انساني خود  و د یگران را که 
عمد تاً د ر قالب د انش و مهارت هاي شناختي تجسم یافته است، به همراه سرمایه فیزیکي و تکنولوژي، 
بکارگیري  بر  انسان ها مبني  اما تصمیم  ببرند .  بکار  یا رانت جویانه  از فعالیت هاي مولد   د ر کد ام یک 
عوامل تولید  د ر فعالیت هاي مولد  یا بازتوزیعي به طور معمول به این بستگي د ارد  که آن محیط نهاد ي 
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انباشت هرچه  این رو،  از  بازتوزیع.  یا مشوق  باشد   تولید   بیش تر مشوق  فعالیت مي کنند ،  آن  د ر  که 
بیش تر عوامل تولید ، یا استخراج هرچه بیش تر سرمایه هاي طبیعي به امید  تبد یل آن ها به سرمایه هاي 
فیزیکي و انساني یا استفاد ه از آن ها براي وارد  کرد ن آخرین تکنولوژي هاي روز د نیا، بد ون توجه به 
کیفیت نهاد ي یک کشور پذیرفتني به نظر نمي رسد ؛ بلکه نتایج این پژوهش نشان مي د هد  که د ر 
صورت وجود  یک محیط نهاد ي مشوق بازتوزیع، چنین اقد ام هایی ممکن است پیامد هاي منفي براي 
کیفیت  متفاوت  از شاخص هاي  استفاد ه  د لیل  به  بنابراین،  باشد .  د اشته  د نبال  به  اقتصاد ي  عملکرد  
نهاد ي، حد ود  آستانه اي متفاوتي را براي کیفیت نهاد ي به د ست مي د هند . اما د ر این نتیجه که کیفیت 
نهاد ي پایین، مي تواند  مانع عمد ه اي براي رشد  اقتصاد ي باشد ، متفق القول هستند . بنابراین، با توجه 

به چارچوب نظري و یافته هاي پژوهش، پیشنهاد های اجرایی و پژوهشی به شرح زیر ارائه مي شود :
د ر جهت ارتقای کیفیت نهاد ی د ر کشورهای د رحال توسعه پیشنهاد  می شود  که موجود ي سرمایه 
فیزیکي د ر سطحي نزد یک به کشورهایي با د رآمد هاي باال قرار د ارد  و د ر مقابل، موجود ي سرمایه 
انساني د ر سطحي به مراتب پایین تر از آن ها قرار د ارد . از این رو، الزم است تا منابع سرمایه گذاري را 
از سرمایه گذاري د ر سرمایه فیزیکي به سمت سرمایه گذاري د ر سرمایه انساني انتقال د اد . و د ر جهت 
ارتقای موجود ي سرمایه انساني برحسب مهارت هاي شناختي کسب شد ه د ر نظام آموزشي د ر سطح 
پاییني قرار د ارد . به منظور ارتقای عملکرد  اقتصاد ي الزم است، برنامه هاي آموزشي با رویکرد  نیل به 
سطوح باالي یاد گیري د ر حوزه شناختي، یعني ایجاد  توانایي حل مسئله و ارتقای خالقیت تقویت 
شوند . و د ر نهایت، پیشنهاد  می گرد د  که سرمایه گذاري د ر سرمایه فیزیکي و انساني د ر صورتي به 
نه  و  تولید   مشوق  موجود   اقتصاد ي  نهاد هاي  چارچوب  که  مي شود   منجر  اقتصاد ي  عملکرد   بهبود  
به حقوق مالکیت  قوانین مربوط  به ویژه،  قانون و  تا حاکمیت  این رو، الزم است  از  باشد .  رانت جویي 
این زمینه  پژوهش د ر  توجه د اشت که  باید   پایان،  اجرا شوند . د ر  به قوت  و  تعریف شد ه  به روشني 
نهاد ها  اشاره کرد . زیرا  اعتبار د اد ه هاي مربوطه  به د رجه  با محد ود یت هایی همراه است که مي توان 
مجموعه اي کیفي هستند  که براي وارد  کرد ن به تحلیل هاي اقتصاد ي نیازمند  کّمي شد ن هستند  و د ر 
این زمینه، موسسه های مختلفي د ر سطح بین المللي فعالیت د ارند . آنچه که به عنوان پیشنهاد  براي 
پژوهش های آیند ه مي توان بیان کرد ، پژوهش د ر حوزه مباني نظري اقتصاد  نهاد گرا و شناخت مفهوم 
و جایگاه نهاد ها د ر زند گي روزمره بشر و اقد ام به شاخص سازي نهاد ي د ر کشور و جمع آوري آمار و 
اطالعات مورد  نیاز د ر این زمینه و همچنین، تحلیل اثر هر یک از شاخص هاي حکمراني مانند  فساد ، 

حاکمیت قانون، و ثبات سیاسي به طور جد اگانه بر عملکرد  اقتصاد ي است.
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