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 رابطه فساد اخلاقی و توسعه اقتصادی  

 
 3دکتر کيومرث سهيلی ،3دکتر شهرام فتاحی، 2، سپيده عظيمی*1پورسعيد کيان دکتر

 نور  اميدانشگاه پ ،یگروه اقتصاد، دانشکده علوم انسان .1
 نور  اميدانشگاه پ ه،یگروه آمار، دانشکده علوم پا .2

 یگروه اقتصاد، دانشگاه راز .3
 (19/01/79،تاریخ پذیرش:01/01/79تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

 ، آزادی و نبود فساد،حقوق مالکیتتجمع واقعیت این است که 
است، زیرا در آن  1ترین نظام حقوقی برای توسعه بازارهای رقابتیمناسب

ها و به کار توانند به علت برخورداری از آزادی انتقال داراییافراد می
برای کسب درآمد و در نبود فساد، د گرفتن مبتکرانه استعدادهای خو

 همراه. نظام اقتصادی مبتنی بر آزادی (1)ثروت بیشتر به رقابت بپردازند
کشورهای تنها در  ،به بهترین وجه مالکیتو برخورداری از  اخلاقبا 

. از همین رو است که با استقرار یافتن (2)قابل تصور است 2 توسعه یافته
غربی و آمریکای شمالی، اقتصاد این در جوامع اروپای ، این سیستم

. پیش از آنکه (3)شوندای برخوردار میسابقهکشورها از شکوفایی بی
های اخلاقی ها با آموزهد مدتمصورت یک علم مدون درآبه اقتصاد 

همراه بود اما به بهانه جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله 
 . (4)گرفت

 
 

 
را بهترین سازوکار  3جریان آزاد اقتصاد ،ینظریه پردازان سرمایه دار
اما با آشکارشدن موردهای  (.5)معرفی کردند 4تامین کننده منافع عمومی

گروهی نیز ، دانستند لازمجبران برای ، دخالت دولت را 5شکست بازار
به طور . (6)بازگشت به ارزش های اخلاقی را بهترین راه می دانند

و اقتصاد، در جوامع امروز، چه در  تجربی نشان داده شده است اخلاق
-شدهالمللی، دو قدرت عمده پیش بَرنده سطح ملی و چه در سطح بین 

ای افکار و طور فزایندههای نو به آوری این دو در ترکیب با فن (. 7)اند
ها رها نشده، به سرنوشت آن کهدهند، برای این  رفتار مردم را شکل می
 اطمینان حاصل کنیمتر لازم است هر چه بیش نامعلومی دچار نشوند،

و  اخلاقهدایت (. 8)کنند و اقتصاد در مسیر درست حرکت می اخلاق
اقتصاد، باید هم از بیرون و هم از درون صورت گیرد. هدایت بیرونی از 

 های قانونی، عادات  نامهی، آیین ـــــــعواملی همچون فشار سیاسراه 
 

 چکيده
 فساد،رفع بنیادی اقتصادی مستمر و باثبات است.  توسعهترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء یکی از مهمزمینه: 

 ادی جز با پیوند روزافزون اخلاق اقتصادی میسر نخواهد شد.توسعه اقتصهای عملی انگیزهترغیب آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت در راستای 
 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق، حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی بر توسعه اقتصادی است.

: روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. شاخص های کلان اقتصادی آزادی اقتصادی، حقوق مالکیت ، شاخص اخلاق روش

به عنوان نمونه تحقیق انتخاب  2118-2117های شاخص توسعه اقتصادی کشور ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است که سال و

 ARDLهای بانک جهانی، موسسه فریزر و هریتچ و موسسه بین المللی شفافیت بود. جهت آزمون نیز از روش آماری گیری دادهشد. ابزار اندازه
 ت.استفاده شده اس

: برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت. اخلاق، آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت رابطه هایافته

 شود.های وارده تعدیل میاثر شوکمعناداری با توسعه یافتگی دارد و در طی زمان 

باشند و توسعه با حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی رابطه مثبت و ر میتمامی متغیرها در سطح پایدا : طبق تخمین مشخص شدگیرینتیجه

 معنادار و با فساد اخلاقی رابطه منفی و معناداری دارد، ضمن اینکه رابطه بلند مدت نیز مورد تایید قرار گرفت .
 

 اخلاق اقتصادی، توسعه اقتصادی، حقوق مالکیت، آزادی اقتصادی :کلیدواژگان
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گیری از عواملی موزش، و هدایت درونی با بهره فرهنگی و آ -اجتماعی
های تجاری و تاجران، خود قانونمندی ای، سازمانمانند رفتارهای حرفه 

گیرد. رویکرد بیرونی به و غیره صورت می های تجاری صنایع، پیمان
تواند این هدایت را محقّق سازد ؛ زیرا از تعهّد و التزام تنهایی نمی 
تنهایی کافی بسنده کردن به رویکرد درونی نیز به  (.9)استدرونی تهی 

نیست؛ زیرا کسب و کار همانند هر بخش اجتماعی دیگر، فقط یک 
قسمت از پیکره جامعه است و به کنترل اضافی بیرونی نیاز دارد. در عین 

تری دارد؛ زیرا عاملان اقتصادی که  بیش ضرورتحال، رویکرد درونی 
تری را لیت بیش ئومند هستند، به این سبب، مس تر علاقهبه آزادی بیش 

باید در مسیر درست  این بخشکه این (. 11)نیز تحمل خواهند کرد
 توسعه اقتصادیحرکت کند، دلیلی برای بیان بُعد اخلاقی، درون قلمرو 

است. در این راه، نه تنها رفتار اخلاقی، بلکه تفکر و نظریه اخلاقی یا 
های به صورت پژوهش علمی با چالش اخلاق اقتصادی و تجاری

هر چه جهانی اند تحقیقات نشان داده (.11)رو استرو به نامشخصی 
تر و بیش ،های عملی و نظریرود، چالش تر به پیش میشدن بیش

به آن  محققان و صاحب نظرانگونه که همان (. 12)شوندتر میپیچیده
و  اخلاقیگرایی  ستی با کثرتزی د، افراد باید به یک همناشاره دار
مشترک، جهت مقابله با متداول برسند و برای میدان اخلاقی  اقتصادی

تواند  چیزی این میدان مشترک می (. 13)های مشترک بکوشندچالش 
وسیله پارلمان مذاهب جهان  به 1993شبیه اخلاق جهانی  که در سال 

دید آمده در آغاز قرن به موقعیت پ هبا توج  .پیشنهاد شده است، باشد
 هارویکرد رسد، این است کهطور قطع عاقلانه به نظر می  چه به ، آن21

، رویکردی جهانی باشد و آن را در آزادی و مالکیت اقتصادی و به اخلاق
، اخلاق رابطه(. 14) جست تا به توسعه اقتصادی رسیدسطح جهانی 

است ؛ بنابراین، از این  د، نوعی کاربرآزادی و مالکیت بر توسعه اقتصادی
مانند اخلاق زیستی،  هاهای مشترکی با دیگر انواع کاربردنظر ویژگی 

 توسعه (.15)ای دارداخلاق مهندسی و اخلاق رسانه  اخلاق پزشکی،
که در واخلاق  و آزادی اقتصادی  اقتصادی ناشی از نظام حقوق مالکیت

شود، به معه میعمل موجب افزایش ثروت و رفاه و کاهش فقر در جا
قدری اقتصاددانان را شیفته خود کرد که موضوع اخلاق در اندیشه آنها 

 .الشعاع کارآیی قرار گرفت تحت
تری روی سازماندهی بیش  تأکید مفهومی، چارچوب صورت به بنابراین 

 آن با توسعه اقتصادیو نوع ارتباط  و مالکیت و آزادی اقتصادی اخلاق
سبب چارچوب مفهومی، فقط یک مقاله به  در این شود .ترسیم می 

تعریف شده است. گرچه این توسعه اقتصادی کلیدی، یعنی  اصطلاح
اخلاقی را به طور کامل نمی های ها و ارزش مفهوم، دامنه هنجار

و مالکیت و آزادی  پوشاند، در عین حال یک باور کلیدی در اخلاقیّات
تجربی و نظری را در بر می ه معاصر است و هر دو جنبه پیچید اقتصادی

توسعه تر باشد، دامنه بیش  اقتصادیدامنه آزادی هر اندازه (. 16)گیرد
دادن اصل اخلاقی، این است شود؛ بنابراین، نشان تر میبیش  6یافتگی

هایی را که در این عوامل اقتصادی و محدودیت  که بتوان دامنه آزادی
بسیار مهمّ است،  7کسب و کار محیطدامنه دارند و برای تخصیص 

محققان و این باور عینی از دامنه آزادی به برداشت و درک رد. ک تعیین

و تعریف توسعه  هاهای واقعی یا قابلیت از آزادی  صاحب نظران
نزدیک و اخلاق  حقوق مالکیتهای به گسترش دامنه انتخاب اقتصادی 

ویکردی است که می دهنده ر نشان محققان و صاحب نظرانکار  است.
در دو  هاآن تواند به طور مستمر گسترش یابد . دانش و تسلّط علمی

 هاآنطور کامل نمایان است. افزون بر این،  زمینه اخلاق و اقتصاد ، به
های بسیار پیشرفته و در پی کشف روابط بین اخلاق و اقتصاد در حالت

طور اوت دو طرف را به های متفکه دیدگاه ارتباطیهای نیز ساختن پل
میدان این د . نپردازو جو می سازد، به جستمتقابل حتی با معناتر می

عوامل اقتصادی، بلکه همچنین به  زنده و پویا است و به شدّت به
ها و تقاضای های سیاسی و رشد آگاهی از جنگ ارزش دگرگونی

ه، به سبب خصوصیت پدیدار شدوابسته است . به محیطی و اخلاقی
و پیش  و آزادی و حقوق مالکیتهای ماندگار اخلاق دست آوردن جنبه

 (.17)تر است، از اجرای آن بسیار مشکل توسعه یافتگیهای رویدادبینی 
بنابراین هدف خود را دارد .  و اقتصادهر منطقه و کشوری اخلاق چرا که 

، آزادی اقتصادی و حقوق اخلاق ینرابطه ب یبررسپژوهش حاضر 
این ارتباط چند که برای این . همچنین است یبر توسعه اقتصادمالکیت 

شناسایی کرد، و ملموس  آشکارجا که امکان دارد، به طور را تا آن  طرفه
توان این فرضیه اصلی را برای تحقیق نظر گرفت که رابطه بین می

اخلاق، آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت در ارتباط با توسعه اقتصادی و 
از نظر  چهار متغیر باشد، از این رو یک رابطه معنادار می 8اه اجتماعیرف
شود. هر یک از سطوح، دربردارنده عوامل با اهداف، پیشنهاد می  یمک

که در الگوی پیشنهادی پژوهش  استهای خاصّ خود  منافع و انگیزه
  حاضر بررسی شده است.

 

 روش

ر شیوه گردآوری و تحلیل روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظ
شـاخص اطلاعات از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 

و شاخص بین المللی آزادی اقتصادی، فساد اخلاقی، حقوق مالکیت  یها
بـر اسـاس یران اسـت. در ایـن پـژوهش الگـو کشور ا یتوسعه اقتصاد

 (.18به شیوه زیر ارائه شده است)های مطرح شده تئوری
+ β0I) = βLog(HD1log(IPRI) + β 2log(COR) +  

β3log(EF) + U  

 است: زیر شرح به یرهااز متغ هریکبه   مربوط ییاتجز

همراه با تغییـرات  رشد اقتصادی عبارتست از :9توسعه اقتصادیشاخص 

هـای های تولیـدی اعـم از ظرفیتو افزایش ظرفیت اقتصاد بنیادین در

تولیـد   فیزیکی، انسانی و اجتمـاعی. در توسـعه اقتصـادی، رشـد کمـی
د شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند حاصل خواه

 11یشـاخص توسـعه انسـان های توسعه اقتصـادیاز جمله شاخص .شد

(HDI)  .ــال اســت ــاخص در س ــن ش ــل  توســط 1991ای ــازمان مل س
گردد: درآمد ها محاسبه میمعرفی گردید که براساس این شاخص متحد

امیـد بـه زنـدگی  سرانه واقعی )براساس روش شاخص برابـری خریـد(،
و دسترسی به آموزش )که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان  )دربدو تولد(

 (.18)رفتن افراد است(های به مدرسهو میانگین سال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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( شاخصـی اسـت کـه IPRI) :11یـت بـین المللـیشاخص حقـوق مالک
کشورهای دنیا را از لحـاظ برخـورداری از حقـوق مالکیـت ) فیزیکـی و 

 11تا  1فکری( با هم مقایسه می کند. برای رتبه بندی کلی، نمره ای از 
نشـان دهنـده  11به هر کشور داده می شـود. بـه گونـه ای کـه نمـره 

شان دهنده کمترین حمایـت بیشترین حمایت از حقوق مالکیت و صفر ن
از حقوق مالکیت می باشد.  این شاخص متشکل از سه دسته از اجـزای 

حقـوق ( ، ب(LP)12الف( محیط حقـوقی و سیاسـی  اساسی زیر است: 
 (.IPR( )19) 14، ج(حقوق مالکیت فکری (PPR) 13مالکیت فیزیکی

 

: ساختار تشکیل دهنده شاخص بین المللی حقوق 4جدول

 (41مالکیت )
 محیط هاشاخص

 حقوقی و سیاسی 

 حقوق 

 مالکیت فیزیکی

 حقوق 

 مالکیت فکری

یر
متغ

 ها

حمایت از حقوق  استقلال قوه قضائیه
 مالکیت فیزیکی

حمایت از حقوق 
 مالکیت فکری

حمایت از حق  ثبت اموال حاکمیت قانون
 اختراع

بهره برداری غیر  دسترسی به وام ثبات سیاسی
مجاز از آثار 

 دیگران

   کنترل فساد

 

این شاخص، تقریبی از  هزینـه  :(COR)41اخلاقی شاخص فساد

مبادلات ناشی ازفساد اخلاقی و ریسک سیاسی اسـت کـه بـا اسـتفاده از 
ترکیبــی از رشــوه خــواری ادارات دولتــی، بازپرداخــت هــای خریــدهای 
عمومی، اختلاس در بودجه عمومی، احتمال تغییـر در حکومـت و تلـاش 

با فساد محاسبه می شود.  این شاخص هر دو امور اجرایی و  های مبارزه
 111)بیشـترین فسـاد( تـا  1سیاسی در امر فساد را در بـر دارد و بـین  

فساد ضمن افزایش هزینه فعالیت )کمترین فساد( رتبه بندی شده است. 
تجاری، فرآیند گرفتن مجوزهای تجاری لازم برای عملیـات در اقتصـاد 

 (.21)دهد میزبان را افزایش

اسـاس آزادی اقتصـادی انتخـاب : (EF)شاخص آزادی اقتصادی

شخصــی، مبادلــه اختیــاری ، آزادی ورود و رقابــت در بازارهــا و امنیــت 
مالکیت شخصی است. در این بخش امتیاز هر شاخص فرعی در فاصـله 

درصد تعیین می شود و کسب امتیـاز بالـاتر بـه معنـی آزادی  111تا  1
 (.21بیشتر است)

 
 
 
 

 (24: زیر گروه ها و مؤلفه های شاخص های آزادی اقتصادی )2جدول 
 شاخص آزادی اقتصادی هریتیج شاخص آزادی اقتصادی فریزر

 اندازه دولت
 .مخارج مصرفی دولت )درصدی از مخارج کل(1
 ( GDPیارانه ها )درصدی از .پرداخت های انتقالی و2
کـل  .مالکیت دولتی و سـرمایه گـذاری دولـت نسـبت بـه3

 سرمایه گذاری
 .بالاترین نرخ مالیات بر   الف( درآمد  ب( مزد و حقوق 4

 آزادی از مداخله دولت 
  GDP.مخارج دولتی به عنوان درصدی از 1

 الف(مصرف دولتی 
 ب( پرداخت های انتقالی دولت 

 آزادی مالیاتی
 .بالاترین نرخ مالیات بر درآمد افراد1
 شرکت ها  .بالاترین نرخ مالیات بردرآمد2
 GDP.نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به 3

 آزادی تجارت بین المللی
 .مالیات به عنوان درصدی از صادرات و واردات 1

ــش  ــدی از بخ ــات تجاری)درص ــل از مالی ــف( درآمدحاص ال
 تجارت(

 ب( متوسط نرخ های تعرفه
 ج( انحراف قانونی تجارت

 .موانع قانونی تجارت2
 *الف( موانع غیر تعرفه ای

 ب( هزینه های صادرات و واردات
 .اندازه بخش تجاری نسبت به اندازه مورد انتظار 3
 .نرخ ارز بازار سیاه 4
 *. کنترل های بازار سرمایه بین المللی 5

 *الف( محدودی های سرمایه گذاری و مالکیت خارجی
 *ب( کنترل های سرمایه 

 آزادی تجاری
 .میانگین وزنی تعرفه ها در کشور 1
) محدودیت های مقـداری، قیمتـی،  *ع غیر تعرفه ای .موان2

 تنظیمی، گمرکی و ..(

 آزادی سرمایه گذاری
 *.قوانین سرمایه گذاری 1
. تشویق سرمایه گذاری خارجی توسط دولت از طریق رفتار 2

 *عادلانه با سرمایه گذاران 
 *. محدودیت های دسترسی به ارز خارجی 3
 *ه های خارجی و داخلی. برخورد یکسان قانون با بنگا4
 *. محدودیت های تحمیلی دولت بر انتقالات سرمایه5
. بسته بودن صنایع خاص بر روی سرمایه گـذاری خـارجی 6

 *به دلیل امنیت ملی 

 ساختار قانونی و امنیت 
 *.استقلال قضایی1

 مالکیت 
. میزان حمایت قانونی از دارایی های فردی و تلاش دولـت 1
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 *.عدالت قضایی2

 *.حمایت از حقوق مالکیت 3

 *.دخالت نهادهای نظامی در اجرای قانونی4
 *. یکپارچگی سیستم قانونگذاری5
 *. اجرای قانونی قراردادها 6
 *.محدودیت های قانونی فروش دارایی حقیقی7

 *در جهت اجرایی نمودن آن 
  *.میزان مصادره دارایی ها توسط سیستم قضایی 2
 *. استقلال دستگاه قضایی 3
 *. فساد در دستگاه قضایی 4
 *. شرایط قراردادها 5

 دسترسی به پول سالم
 .انحراف معیار تورم 2.رشد پول                             1
.آزادی داشـتن حسـاب 4.تورم سال هـای اخیـر             3

 *بانکی خارجی 

 آزادی پولی
 .میانگین نرخ تورم سه سال اخیر 1

 *یر پرداخت یارانه ( .کنترل های قیمتی ) نظ2

 مقررات بازار اعتبار 
 *.امکان رقابت بانک خارجی با داخلی 1

 *. محدودیت اعتبارات بخش خصوصی 2

 .کنترل های نرخ بهره ) نرخ بهره واقعی منفی ( 3

 آزادی مالی :
 *.گستره مقررات دولتی در رابطه با خدمات مالی 1

ر خدمات مالی . میزان دخالت دولت در سیستم بانکی و سای2
* 
. سختی بازگشایی و عملکرد بنگاه هـای خـدماتی مـالی ) 3

 *برای داخل و خارج ( 
 *. میزان تاثیر گذاری دولت ها در تخصیص اعتبارات 4

 مقررات کسب و کار 
 .هزینه اظهار نامه مالیاتی ) زمان صرف شده (1
 *. کنترل های قیمتی 2
 *. ملزومات مدیریتی3
 *راسی .هزینه های بوروک4
 *. شروع کسب و کار 5
 *. محدودیت های اخذ مجوز 6
 *. رشوه 7

 آزادی کسب و کار
 شروع کسب و کار:

)  *. مـدت زمـان 2) تعداد(                           *.مراحل 1
 روز ( 

 ) درصد از درآمد ناخالص ملی سرانه (  *. هزینه 3
خـالص ) درصـدی از درآمـد نا *. حداقل سرمایه مورد نیاز 4

 ملی سرانه ( 
  *. زمان 2) تعداد(         *. مراحل 1کسب مجوز مورد نیاز : 

 ) درصدی از درآمد ناخالص ملی سرانه (  *. هزینه 3
 انحلال شرکت ها :

) درصدی از دارایـی  *. هزینه 2                      *. زمان 1
 ) 
 *. نرخ برگشت سرمایه به دلار 3

 آزادی از فساد
 ه فساد کشور.درج1

 مقررات بازار نیروی کار 
 .حداقل دستمزد1
 *.مقررات استخدام و اخراج 2

 *. اتحادیه های کارگری 3

 *.قدرت تصمیم گیری بنگاه در مورد هزینه استخدام 4

 *. قدرت تصمیم گیری بنگاه در مورد هزینه اخراج 5

 *. نظام وظیفه 6

 آزادی نیروی کار 
 وسط ارزش افزوده هر کارگر .نسبت حداقل دستمزد به مت1
 *.موانع استخدام نیروی کار جدید2

 *. انعطاف در ساعات  کاری 3

 *. سختی اخراج نیروی کار 4
 *. عملکرد اتحادیه ها 5

 *. هزینه های غیر دستمزدی نیروی کار 6

 
انتخاب شده است.  2118-2117در این تحقیق نمونه بین سال های 

های بانک داده های مورد نیاز از دادههمچنین به منظور جمع آوری 
گیری مقررات محیط کسب و کار( و موسسه بین المللی جهانی )اندازه

برای برآورد مدل از شفافیت، موسسه فریزر و هریتچ استفاده شده است. 
نظر اجرا و آماری از  مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه با استفاده از 

 به تخمین مدل پرداخته خواهد شد. نرم افزار ایویوز و مایکروفیت

، تاثیر گذاری متغیرهای توضیحی با تاخیرهای قابل هادر بسیاری از مدل
امروز  X اثرات تاخیری بیانگر آن است که اگر مقدار. توجهی مواجه اند

مدل  .تغییر کند، اثر آن در امروز و و روزهای آینده ظاهر خواهد شد
ی ارائه می شوند، معروف به مدل هایی که برای بررسی اثرات تاخیر

هستند که یکی از جدید  (Distributed Lag) های با وقفه توزیعی
روش خود توضیح با وقفه های  ترین روش ها برای این بررسی ها،

http://www.eviews-iran.ir/ardl/
http://www.eviews-iran.ir/ardl/
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به طور کلی الگوی پویا، الگویی است که  . است ARDL  یا 16توزیعی
  ( وارد شوند.1های متغیرها، همانند رابطه )آن وقفه در

(1)                                                                    

های کوچک، برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه
های زیادی بهتر است تا حد امکان از الگویی استفاده خود که تعداد وقفه

 ( در نظر بگیرد.1متغیرها، همانند رابطه )برای 





k

i

ttitiit uwcXqLbYPL
1

),(),(
                

متغیرهای مستقل هستند. جمله   itXمتغیر وابسته و   tYدر روابط بالا 
L  عملگر وقفه وtw  برداریS×1  است که نمایانگر متغیرهای از پیش

تعیین شده در مدل شامل عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی، روند زمانی 
های به کار رفته برای متغیر تعداد وقفه Pزا است.رهای برونو سایر متغی

(  itXهای مورد استفاده برای متغیرهای مستقل )تعداد وقفه qوابسته و 
های توزیعی می باشد. الگوی فوق یک الگوی خود توضیحی با وقفه

(ARDL:نام دارد، که در آن ) 

p

pLLLPL   ....1),( 2

21                        (3                     )                                    
q

iqiiii LbLbbqLb  ....),( 10   i=1,2,…,k (4                                          )  

توان با های بهینه برای هریک از متغیرهای توضیحی را میتعداد وقفه
( ، SBCبیزین ) -( ، شوارتزAICکمک یکی از ضوابط آکائیک )

تعیین کرد.  ( و یا ضریب تعیین تعدیل شدهHQCکوئین ) -حنان
بیزین استفاده  -، از معیار شوارتز111های کمتر از معمولاً در نمونه

ها شود ، تا درجه آزادی زیادی از بین نرود. این معیار در تعیین وقفهمی
 بیشتری آزادی درجه از تخمین نتیجه، در و نمایدصرفه جویی می

از همان برای محاسبه ضرایب بلندمدت مدل،  .بود  خواهد برخوردار
از  Xشود. ضرایب بلندمدت مربوط به متغیرهای مدل پویا استفاده می

 آیند:این رابطه به دست می
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                                                                    (5)  

مربوط به ضریب محاسبه شده بلندمدت نیز  t(، مقدار آماره 5از رابطه )
از این  tهای دهند که آمارهگران نشان میقابل محاسبه است. پژوهش

بر اساس  tنوع، دارای توزیع نرمال حدی معمول هستند و آزمون 
های بحرانی معمول از توان خوبی برخوردار است. بنابراین به کمیت

های معتبری را در مورد وجود رابطه بلندمدت توان آزمونمی iکمک 
توان از بطه بلند مدت میبرای تخمین را ARDLانجام داد. در روش  

ای به نحو زیر استفاده کرد. در مرحله اول وجود ارتباط روش دو مرحله
شود. در این مرحله، بلند مدت بین متغیرهای تحت بررسی آزمون می

برای بررسی اینکه رابطه بلندمدت حاصل از این روش، کاذب نیست، دو 
 ARDLای راه وجود دارد: در روش اول پس از تخمین مدل پوی

 گیرد:فرضیه زیر مورد آزمون قرار می
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فرضیه صفر بیانگر عدم وجود همجمعی یا رابطه بلندمدت است. برای 
انجام آزمون مورد نظر که توسط بنرجی، ارائه شده است، باید عدد یک 
از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار 

حاصل  tود که آماره آزمون از نوع آماره ضرایب مذکور تقسیم ش
 شود.می












p

i

p

i

i

i

S

t

1

ˆ

1

1ˆ





                                                                         
به دست آمده از قدرمطلق مقادیر بحرانی ارایه شده  tاگر قدرمطلق آماره 

بزرگ تر باشد،  %95توسط بنرجی، دولادو و مستر در سطح اطمینان 
فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همجمعی رد شده و وجود رابطه 

شود. روش دوم که توسط پسران و شین ارایه شده بلندمدت پذیرفته می
های تحت بررسی به وسیله است، وجود رابطه بلندمدت بین متغیر

داری سطوح باوقفه متغیرها در فرم برای آزمون معنی Fمحاسبه آماره 
  گیرد.تصحیح خطا مورد بررسی قرار می

 

 یافته ها
های هم انباشتگی ابتدا مانا یا مانا نبودن کلیه متغیرهای قبل از تحلیل

ور شود. همانطاستاک آزمون می-روتنبرگ-مدل به وسیله روش الیوت
استاک، -روتنبرگ-گردد، مطابق روش الیوتملاحظه می 3که در جدول

 باشند.کلیه متغیرها در تمامی مقادیر بحرانی در سطح مانا می
 

استاک )همراه -روتنبرگ-:آزمون ریشه واحد الیوت 3جدول 

 با عرض از مبدا و روند زمانی(
 مقدار بحرانی آماره بحرانی متغیر

4% 

 مقدار بحرانی

1% 

 ر بحرانیمقدا

40% 

HDI 39/75 22/4 72/5 77/6 

IPRI 97/18 22/4 72/5 77/6 

COR 13/33 22/4 72/5 77/6 

EF 38/392 22/4 72/5 77/6 

 
کینون انجام  -، آزمون هم انباشتگی مک 4همچنین با توجه به جدول 

گرفت که مشخص شد مکانیسم تصحیح خطا یک رابطه بلند مدت را 
 کند.تضمین می

 

 کینون -: آزمون هم انباشتگی مک1جدول 
 درصد احتمال zآماره  درصد احتمال tauآماره  متغیر

HDI 18/3- 44/1 59/12- 14/1 

http://www.eviews-iran.ir/ardl/
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IPRI 12/5- 18/1 54/13- 1117/1 

COR 41/4- 14/1 33/12- 1677/1 

EF 93/3- 23/1 18/13- 117/1 

 
جود ها به دلیل در نظر نگرفتن واکنش پویای کوتاه مدت موبرخی روش

ها بدون بین متغیرها از اعتبار لازم برخوردار نیستند زیرا برآوردهای آن
تورش نیستند. به همین دلیل استفاده از الگوهایی که پویایی کوتاه مدت 

تر از الگو شوند مورد توجه را در خود داشته باشند و منجر به برآورد دقیق

تاه مدت بین روشی است که پویایی کو ARDLگیرند. الگوی قرار می
کند که به متغیرها را در نظر گرفته و رابطه بلند مدت را نیز برآورد می

 تخمین زده شده است. ARDL(1,0,1,0)و مدل  5صورت جدول 

 ARDL(1,0,1,0) : تخمین مدل1جدول 
انحراف  ضرائب متغیرها

 معیار

درصد  tآماره

 احتمال

HDI(-1) 258692/1 167338/1 841698/3 1311/1 

IPRI 147314/1 116614/1 847278/2 1653/1 

COR 113283/1- 111991/1 315551/3- 1452/1 

COR(-1) 112572/1- 111856/1 114221/3- 1575/1 

EF 195137/1 132157/1 187197/3 1189/1 

C 119797/1- 118882/1 814847/5- 1111/1 

R-squared=  99/1   Durbins h-st= (31/1)18/1-   

 

از بین تمامی متغیرها دارای  ARDL(1,0,1,0)به اینکه مدل  با توجه
-شوارتز است و دارای بهترین وقفه بهینه می-کمترین خطای آکاییک

 قابل تشخیص است. 1باشد از این رو این مدل انتخاب شد که در نگاره 

 
 ARDL: وقفه های بهینه مدل 4نگاره

 
ب  از لحاظ آماری شود که تمام ضرایبا توجه به نتایج، مشاهده می

معنادار و علامت آنها منطبق بر تئوری است. آماره مربوط به ضریب 

نشان از تصریح مناسب مدل دارد. با توجه به اینکه در الگوی  tتعیین و 
برآورد شده، متغیر وابسته با وقفه در سمت راست معادله ظاهر شده 

خودهمبستگی تواند برای آزمون مشکل است، آماره دوربین واتسون نمی

دوربین استفاده  hبین پسماندها استفاده شود. در این حالت، از آماره 
شود. طبق آماره این آزمون، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود می

هم  6جدول شود. که در خودهمبستگی بین پسماندها پذیرفته می
 .مشخص است

 

 عدم وجود خودهمبستگی بین پسماندها: 1جدول 
درصد  جزیی همبستگی همبستگی

 احتمال

 آماره
Q-STAT 

 آماره
PAC 

 آماره
AC 

 

 

154/1 7237/3 549/1- 549/1-  

124/1 1762/4 686/1- 179/1- 

168/1 1281/7 322/1- 423/1 

175/1 5161/8 397/1- 264/1- 

118/1 7845/8 119/1- 116/1 

184/1 8211/8 136/1- 133/1- 

265/1 8317/8 147/1 114/1- 

356/1 8395/8 166/1- 119/1 

 
 

توان به وجود های برآورد الگوی پویا این است که میاز دیگر مزیت
رابطه بلندمدت بین متغیرها پی برد. برای این منظور رابطه بلند مدت بر 

گیرد که با توجه به مورد سنجش قرار می F-Boundsاساس آزمون 

عادلی بلند مدت و هم سطح بحرانی مشخص شده ، وجود رابطه ت
 باشد.قابل مشاهده می 6شود که در جدول انباشتگی تایید می
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 : نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت1جدول
 درصد احتمال tآماره انحراف معیار ضرائب متغیرها

IPRI 163812/1 119715/1 238388/3 1479/1 

COR 117898/1- 111967/1 114786/4- 1277/1 

EF 263233/1 124612/1 69514/11 1117/1 

C 148112/1- 125927/1 712612/5- 1116/1 

 F-Boundsآزمون 

 %11مقدار بحرانی  %5مقدار بحرانی  %1مقدار بحرانی  Fآماره 

96521/85 65/3 79/2 37/2 

 

، امکـان بـرآورد  F-Boundsبا اثبات رابطه هم انباشـتگی و  آزمـون 
  .گزارش شده است 7شود که در جدولالگوی تصحیح خطا فراهم می

 

 : نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا1جدول
 درصد احتمال tآماره انحراف معیار ضرائب متغیرها

dIPRI 147314/1 116614/1 8473/2 147/1 

dCOR 1132826/1- 1119911/1 3156/3- 131/1 

dEF 19514/1 132157/1 1872/6 114/1 

Ecm(-1) 74131/1- 167338/1 1188/11- 111/1 

 

 بحث
های پژوهش حاکی از آن اسـت کلیـه متغیرهـا در تمـامی مقـادیر یافته

های دائمی قرار بحرانی در سطح مانا هستند و متغیرها تحت تاثیر شوک
ندارند و روند خطی مشخصی را دارند. همچنین بر اساس قضیه گرنجر، 

سم یا الگوهای تصحیح خطا رابطه تعادلی بلندمدت، مستلزم وجود مکانی
کند که است، در واقع تصحیح خطا حصول رابطه بلندمدت را تضمین می

کند هر یـک در این پژوهش رابطه بلندمدت تایید گردید و مشخص می
شـوند. بعـد از آن از متغیرهای دستگاه نسبت به عدم تعادل تعـدیل مـی

ر آمـاری نتایج حاصل از برآورد مدل مشخص کرد تمـام ضـرایب از نظـ
معنادار هستند. تفسیر نتایج بدین صورت است که اگر توسعه اقتصادی با 

واحد افزایش یابند منجر به افـزایش بـه 1وقفه، حقوق مالکیت و آزادی 
شوند. همچنین توسعه می  195137/1،  147314/1، 258692/1ترتیب 

ر به واحدی فساد اخلاقی و فساد اخلاقی با وقفه به ترتیب منج 1افزایش 
 شود.، توسعه اقتصادی می -112572/1و  -113283/1کاهش به ترتیب

شوارتز که خطای تخمـین را نشـان -همچنین با توجه به معیار آکاییک

بهترین مـدل ممکـن از  ARDL(1,0,1,0)میدهد، مشخص شد مدل 
باشد از این رو این مـدل انتخـاب گردیـد کـه دارای نظر وقفه بهینه می

همچنین نتایج حاصـل  باشد.گی پسماندها نیز میعدم وجود خودهمبست
از برآورد الگوی رابطه بلندمدت حاکی از آنست که حقوق مالکیت دارای 

نسبت به توسعه اقتصادی است یعنـی یـک درصـد   163812/1کشش 
درصـدی  163812/1تغییر یا رشد در حقوق مالکیت منجـر بـه افـزایش

تغیرها از قبیـل فسـاد شود. همچنین کشش دیگر متوسعه اقتصادی می
ــا  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــز ب ــادی نی ــاقی و آزادی اقتص  -117898/1اخل

نسبت به توسعه اقتصادی است. یک درصد رشـد در فسـاد  263233/1و

 -117898/1اخلاقی و آزادی اقتصـادی بـه ترتیـب منجـر بـه کـاهش 
درصدی در توسعه اقتصادی در بلندمدت  263233/1درصدی و افزایش 

توان استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا میبا  شود.می
تاثیر معنی دار و مثبت حقوق مالکیت و آزادی اقتصـادی و تـاثیر منفـی 
فساد اخلاقی بر توسعه را نتیجه گرفت. ضـریب تصـحیح خطـا برابـر بـا 

 75است که نشان دهنده این اسـت کـه در هـر دوره  -74131/1مقدار 
-وتاه مدت به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل میدرصد شوک وارده در ک

-دوره، اثر شوک 5/1یابد و این سرعت تعدیل مناسب است و تقریبا در 

 شود.های وارده تعدیل می
شـود کـه فرضـیه تحقیـق مشخص می با توجه به نتایج به دست آمده 

پذیرفته شده است و ارتباط اخلاق، حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی بـر 
ادی با یک همپوشانی قوی مورد تایید است و نشان میدهـد توسعه اقتص

داری وجـود ها و توسعه اقتصادی ارتباط معنـیدر ایران بین این شاخص
، 12، 11، 7باشـد) های پژوهشگران همسو میدارد. این یافته با پژوهش

(. همچنین شواهد زیادی وجود دارد کـه ایـن ارتبـاط چنـد طرفـه را 19
های های این تحقیق سال(. از جمله محدودیت22،23،24دهد)نشان می

جمـع آوری آمـار ایـران در  2118تحقیق می باشد چرا که قبل از سال 
بسیاری از شاخص هـای تحقیـق غیـر قابـل جمـع آوری مـی باشـد و 

ای بـین ای و فـرا منطقـهپیشنهاد می شود این مـدل در سـطح منطقـه
د و تفـاوت کشـور کشورها از طریق مدل های ترکیبی تخمین زده شـو

ایران با سایر کشورها مشخص شود و همچنین یک مـدل بـین المللـی 
 بدست آید.
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 گيرینتيجه
هـای امـروز های مورد بررسی در بحثرابطه اخلاق و اقتصاد از موضوع

در هر جامعه ای، بـا هـر نـوع بیـنش و اخلاقی فساد علوم انسانی است. 
اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل  حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا

در ایـن  .انکار است که تنهـا در میـزان و حـدود آن تفـاوت وجـود دارد
آیـد کـه بـه پدیـد مـی و توسـعه از اخلاق تریصورت، درک بسیار غنی

تـر اسـت و بهتـر نزدیـک حقوق مالکیـت و آزادی اقتصـادیپیچیدگی 
تجـاری تـدارک  را برای انجام عملـی کـار تواند رهنمودهای اخلاقیمی

. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه جوامع و تعیین عناصـر اساسـی آن، ببیند
ای است که شناخت آنها به ویژه برای جوامع  توسعه نیافته و یـا دغدغه

کمتر توسعه یافته، اهمیتی حیاتی دارد چرا که اتخاذ راهبردهای توسـعه 
د. از جملـه نمایـهای مزبـور، غیـرممکن مییافتگی بدون شناخت مولفه

شناسـان و اقتصـاد عناصر مؤثر بر توسعه یافتگی که مورد توجـه جامعه
دانان قرار گرفته است بررسی نقـش و میـزان تـاثیر اخلـاق، مالکیـت و 

از  عدم آزادی اقتصـادیمیزان مفاسد اقتصادی و  .آزادی اقتصادی است
صادی تاثیرگذار بر توسعه اقت هایلفهوجمله مشهورترین و فراگیرترین م

است. حقوق مالکیت  و فساد اخلاقی محصول کنش جمعی است و بیان 
همـواره اطلاعـات ضرر زدن به خود یا دیگـران اسـت  کننده حق نفع یا

کنـد. وجـود ایفا مـی در حقوق مالکیت و مخاطرات اخلاقینقش مهمی 
در رفتارهـایی  تواند باعث شودمیو عدم آزادی اقتصادی  رفتار نامشهود

نیسـت. در ایـن حالـت، مخـاطرات  مـردمکه به نفـع  شودام انج جامعه
و اقتصاد روبـه رکـود  شودگیرد، بازار دچار شکست میاخلاقی شکل می

 هـایبحـثحقـوق مالکیـت مخاطرات اخلاقی و  های شاخص .رودمی
ــاد  ــی در اقتص ــتندمهم ــود، هس ــرل نش ــاقی کنت ــاطرات اخل ــر مخ . اگ

پذیری بـدون ی کـه ریسـکادر جامعـه .یابـدپذیری افزایش میریسک
های مـالی کنترل و محاسبه افزایش بیابد، اقتصاد کشور به طرف بحران

شود. باید توجـه و با عدم توسعه یافتگی مواجه می کندشدید حرکت می
داشت توسعه در یک فرایند و سیر تاریخی رخ خواهد داد و برای رسیدن 

هـای متفـاوت را در به یک توسعه همه جانبه و موازی باید تمامی نگـاه
یک قالب جمع نمود و در یک بستر برای رسیدن به نقطه مقصود به کار 

های اخلاقی اقتصاد را طی نمود سپس در برد. ابتدا باید فرهنگ و ارزش
بـر  ای همراه با آزادی اقتصادی بـه توسـعه دسـت یافـت.محیط توسعه

حقـوق  ،فسـاداساس پژوهش به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به 
گیـرد که از نبود اخلاق اقتصادی سرچشـمه مـی مالکیت و آزادی اقتصاد

 شود.  احساس می
 

 های اخلاقیملاحظه
در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلاقی امانـت داری 
علمی رعایت و حق معنوی مولفین آثار محترم شمرده شده است و سایر 

 ری رعایت شده است.اصول اخلاق علمی همچون رازدا
 

 

 هنام واژه
1. Competitive Markets                                                        بازارهای رقابتی 

2. Developed Countries                                                کشورهای توسعه یافته 

3. Free Flow of Economy         جریان آزاد اقتصاد                                          

4. Public Interest                                                                     منافع عمومی 

5. Market Failure           شکست بازار                                               

6. Development          توسعه یافتگی                                                               

7. Business Environment         محیط کسب و کار   

8. Social Welfare        رفاه اجتماعی 

9. Economic Development توسعه اقتصادی      

10. Human Development Index 

           شاخص توسعه انسانی                          
11. International Property Rights Index 

         شاخص حقوق مالکیت بین المللی 
12. Legal and Political Environment 

 محیط حقوقی و سیاسی                          
13. Physical Property Rights حقوق مالکیت فیزیکی                                     

14. Intellectual Property Rights 

 حقوق مالکیت فکری   
15. Corruption Index                                                       شاخص فساد اخلاقی 

16. Autoregressive Distributed Lag 

        خود توضیح با وقفه های توزیعی 
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