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بررسی عوامل اقتصادی موثر بر دموکراسی در کشورهای در 

 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی حال توسعه

 

پروین علی و  زهرا کریمی، پرویز محمدزاده، لهانمحسن پور عبادا، سید کمال صادقی

  مرادی افشار

 

 4/3/1396تاريخ پذيرش:         33/9/1395تاريخ وصول: 

 
 چکیده:

های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی لدر سا

در بین اندیشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در دنیای 

واقعی بین اقتصاد و سیاست به دلیل تأثیر عملکرد اقتصاد بر ساختار سیاسی تمام 

به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر  کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. این مطالعه

با استفاده از  0991-4102زمانی  دموکراسی در کشورهای در حال توسعه طی دوره

د دهپردازد. نتایج این مطالعه نشان میاقتصادسنجی فضایی می های پنل روشداده

داری بر سطح شاخص که تجارت خارجی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنی

ورهای در حال توسعه داشته است. همچنین نتایج بدست آمده دموکراسی در کش

 داری بر سطحی تأثیر مثبت و معنیدهد اثر فضایی مجاورت جغرافیاینشان می

های خارجی اثر قابل شاخص دموکراسی در کشورهای مورد بررسی دارد و کمک

 توجهی بر سطح دموکراسی ندارد.

 JEL :D72، F14 ،P16 یبندطبقه
 

 دموکراسي، تجارت خارجي، مجاورت جغرافیايي، اقتصادسنجي فضايي کلیدی:های واژه

                                                           
 استاديار و دانشجوي دکتري )نويسنده مسئول( دانشگاه تبريز، تبريز، ، دانشیارانبه ترتیب ،

  (p.am.afshar@gmail.com)                                                                                 ايران.

 009 -024صفحات ، 0396 بهار، 0، شماره 02دوره های اقتصادی سابق(، داری )بررسیفصلنامه اقتصاد مق



 1396 بهار، 1 ، شماره14هاي اقتصادي سابق(، دوره )بررسيفصلنامه اقتصاد مقداري                       021

 
 

 

 

 مقدمه -0

سیار طوالني دارد و          ست که قدمت ب سي ا سیا سي از معدود مفاهیم  مفهوم دموکرا

رود. گرچه بر اساس ريشه    ترين مباحث علم سیاست به شمار مي   تاکنون نیز از مهم

شيييود و در همه  ت مردم تعريف ميدموکراسيييي اين مفهوم به معناي حاکمی کلمه

مفهوم   درواقع اي به آن اشيياره شييده اسييت، اما  گونههاي دموکراسييي نیز بهنظريه

هاي مفهومي و نهادي  خوش تغییرات و دگرگونيدموکراسييي در بسييتر زمان دسييت

 (. 1369ديويد هلد، عباس مخبر ،ده است)بسیار ش

سیار گسترده است و همین  هاي عدم توافق در مورد دموکراسي بامروزه عرصه

بب شييي      يه امر نیز سييي يده اسيييت.      گیري نظر هاي مختلفي پیرامون آن گرد

هاي غیر  هاي گذار از رژيمها و زمینههاي اخیر بر روي اشيي ال، شييیوهپردازينظريه

هاي دموکراتیك يعني گسيييترش سيييازوکارها و فرهنت رقابت،  دموکراتیك به نظام

ست. ادبیات   آمیز و مشارکت  کشم ش مسالمت   در حوزه قدرت دولتي تمرکزيافته ا

ش   نظريه    سي به  شد که بر        اولیه گذار به دموکرا سي نمايان  سیا سازي  هاي نو

سي و از آن جمله           نگرش تعیین سیا ساختار  شت، که  ساختارها تأکید دا کنندگي 

شام  مي   سهی     ساخت ح ومتي را نیز  ساختارها بايد ت کننده مشارکت   شود و اين 

ها  يابد که افراد و گروهشيييتر باشيييند. دموکراسيييي هنگامي گسيييترش ميهرچه بی

صحنه     شتري در شارکت بی شند و     م سي )در مفهوم مثبت آن( برخوردار با سیا هاي 

سترش آزادي    سط و گ شهروندان تالش      براي ب سي، مدني و حتي فردي  سیا هاي 

شیلز (1339م فرسون،  شود)  سي هرگز به ( تأکید مي1331) 1.  طور کند که دموکرا

م  برقرار نمي    باقي مي       کا م   حال ت ا ند. در مورد     گردد و همیشييييه در  ما

هاي توسعه دموکراسي به موارد گوناگوني اشاره شده است. نويسندگاني         شرط پیش

( و ديگر انديشيييمندان به برابري    1991) 3(، هانتینگتون 1959) 1مانند لیپسيييت  

و حتي گسييترش طبقه   اندکردهشييرط دموکراسييي اشييارهاقتصييادي به مشييابه پیش

سي هم قلمداد کرده       سعه دموکرا ضروريات تو سط را ي ي از  اند. هرچند برابري متو

شرط تحقق دموکراسي است. بنابراين، منظور از توسعه دموکراسي، گسترش و رشد    

سي از جنبه شاخص  ست،   هاي مختلف دموکرا شور يا جامعه ا هاي مختلف در يك ک
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د و يا روند آن کند يا سريع باشد    د نداشته باش  که مم ن است وجود داشته يا وجو  

 (.1331بیتام، )

هاي دموکراسي در آن لذا میزان دموکراسي با سنجش میزان رشد شاخص

گردد. با توجه به نقش مهم دموکراسي در توسعه اقتصادي کشور يا جامعه تعیین مي

لف هاي مختکشورها، اغلب جوامع به دنبال دسترسي هر چه بیشتر به جنبه

باشند؛ اما در اين میان خود دموکراسي تحت تأثیر برخي عوام  است. دموکراسي مي

توان به عوام  اقتصادي مؤثر بر دموکراسي اشاره ترين اين عوام  ميازجمله مهم

توجهي بر سطح دموکراسي در هر کشوري دارند. کرد که بدون شك داراي اثرات قاب 

ون در زمینه تأثیر عوام  اقتصادي بر دموکراسي حال، اغلب مطالعاتي که تاکنبااين

ين در ااند، اثرات فضايي فاصله جغرافیايي در نظر گرفته نشده است. صورت پذيرفته

هاي حالي است که تأثیرپذيري دموکراتیك جوامع از ي ديگر به دلی  نزدي ي

ر م  مؤثر باين مقاله به بررسي عواباشد. ها امري مورد انتظار ميجغرافیايي بین آن

دموکراسي مانند درآمد سرانه، کمك هاي خارجي، باز بودن تجاري و مجاورت 

 1314تا  1993هاي در طي سال 4جغرافیايي در کشورهاي در حال توسعه منتخب

دهي شده مقاله حاضر در شش بخش سازمان پردازد.هاي پن  ميبا استفاده از داده

وضوع به لحاظ مباني نظري و شواهد تجربي است. در ادامه و در بخش سوم، ادبیات م

حاضر به معرفي روش پژوهش  گیرد. بخش چهارم از مقالهمورد بررسي قرار مي

شوند و در بخش ششم، هاي پژوهش ارائه مييابد. در بخش پنجم، يافتهاختصاص مي

 شود.گیري و ارائه پیشنهاد پرداخته ميبه نتیجه

    مبانی نظری -4

 بر دموکراسیعوامل مؤثر  -0-4

بر اساس ادبیات موضوع، عوام  اقتصادي و غیراقتصادي متعددي بر دموکراسي يك 

توان به رشد درآمد سرانه، ترين عوام  اقتصادي ميکشور اثرگذار است. از عمده

 هاي خارجي اشاره کرد.تجارت خارجي و کمك

يند هاي اخیر ادبیات تحقیق در مورد تأثیر رشد اقتصادي بر فرآدر دهه

ون، مدرنیزاسی اي گسترش يافته است. بر اساس نظريهطور فزايندهبه 5مدرنیزاسیون
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واند تشود( ميگیري ميوسیله سطح درآمد سرانه اندازهرشد اقتصادي )که عمدتاً به

ارتباط بین دموکراسي و رشد اقتصادي، ادبیات  فرآيند دموکراسي را تحريك کند.

ترين عنوان ي ي از مهمقتصادي دارد. رشد اقتصادي بهاي در علوم سیاسي و اگسترده

هاي فعال پژوهش اي محوري در توسعه اقتصادي، از حوزهمفاهیم اقتصادي و مقوله

در اقتصاد است. از سوي ديگر، امروزه دموکراسي گسترش و محبوبیت فراواني در 

 ي، ايجاد اطمینانجهان يافته و براي آن مزاياي فراواني ازجمله کارايي ح ومت، برابر

اولین (. 1313)بشیريه،  شودو آسايش در جامعه و حفاظت از حقوق مال یت ذکر مي

او اين ايده را گسترش داد  ( است.1963نظريه در اين خصوص متعلق به لیپست )

کنند، احتمال گذار به دموکراسي هايي که رشد باالي اقتصادي را تجربه ميکه رژيم

بعد از لیپست، رابطه بین رشد اقتصادي و دموکراسي همواره ها بیشتر است. در آن

ترين نظريات جامع در زمینه از موضوعات مهم موردمطالعه بوده است. ي ي از مهم

ها دو دلی  ( است. آن1933) 6رشد و دموکراسي مربوط به پرزورس ي و لیمونگي

 ل کنند: دلی  اوعمده براي ارتباط بالقوه بین رشد اقتصادي و دموکراسي مطرح مي

کند شبیه کشورهاي شود سعي ميزايي است که کشوري که دموکراتیك ميدرون

زايي است که کشورهاي يافته ازنظر اقتصادي باشد. دلی  دوم برونتوسعه

نند. کطور مستق ، سطح رشد و توسعه اقتصادي باالتري را ايجاد ميدموکراتیك، به

اي دموکراسي در يك کشور ثروتمند و با رشد آنان عقیده داشتند که افزايش و بق

طورکلي، رشد اقتصادي هدف اصلي اقتصادي بیشتر بهاقتصادي باال، بیشتر است. 

کشورهاي جهان است، از سوي ديگر ساختار سیاسي هر کشور بر تخصیص منابع، 

تبع آن رشد اقتصادي اثرگذار است. فضاي اطمینان اقتصادي، توزيع درآمد و به

لي براي رسیدن به دموکراسي يك شرط الزم و يك شرط کافي وجود دارد. طورکبه

ه که ح ومت بنخست؛ بايد مردم به لحاظ مالي مستق  از ح ومت باشند و دوم اين

لحاظ مالي به مردم وابسته باشند. شرط کافي نیز برخورداري مردم از يك رفاه 

کنند و مت را تحم  نميحداقلي است، زيرا در صورت پايین بودن رفاه، مردم ح و

ح ومت براي ايجاد امنیت و برقراري ثبات سیاسي به سمت دي تاتوري حرکت 

طورکلي، اقتصاددانان عقیده دارند که براي تحقق دموکراسي سطح کند. بهمي

( نیز عقیده دارند 3119) 3حداقلي از درآمد سرانه الزم است.اقتصادداناني همانند دال
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دي به نفع دموکراسي است. رشد اقتصادي، موجب از بین در بلندمدت رشد اقتصا

شود که به کاهش تضادهاي اجتماعي و رفتن فقر شديد و بهبود سطح زندگي مي

سیاسي منجر خواهد شد. با توجه به وقايع تاريخي و مباني نظري اقتصادي، رابطه 

توسعه اقتصادي  OECDاقتصاد و دموکراسي اصلي مسلم است، بیشتر کشورهاي 

اند و تنها پس از گذشت زماني طوالني هاي سیاسي محدود شروع کردهخود را با نظام

 هاي بالغ تبدي  شوند.اند به دموکراسيتوانسته

 هايتوان کمكي ي ديگر از عوام  اقتصادي تأثیرگذار بر دموکراسي را مي

 هاي خارجي و دموکراسي نظريات و مطالعاتخارجي دانست. در مورد رابطه کمك

هاي خارجي بر دموکراسي ( معتقد است که تأثیر کمك1996اندکي وجود دارد. بون )

 ( معتقد است که 1999) 1در بین انواع مختلف کشورها متفاوت است. سونسون

شود. وي دلی  اين مسئله را هاي خارجي موجب افزايش سطح دموکراسي ميکمك

که غالباً از طريق کشورهاي  جيهاي خارکند که از آنجايي که کمكگونه ذکر مياين

اسي هاي سیگیرد، مشروط به سطح آزاديثروتمند با سطح دموکراسي باال صورت مي

ها موجب ارتقاء سطح دموکراسي در رو، اين کمكو مدني کشور هدف است، ازاين

( نیز نظريات سونسون را تائید 1333) 9شود. آلسینا و دالرکشورهاي هدف مي

المللي هدف از هاي بینکلي بسیاري از اعطاکنندگان کمكطور کنند. بهمي

المللي توسعه کنند. تنها آژانس بینهاي خود را تقويت دموکراسي اعالم ميکمك

میلیون دالر در سال براي  333بیش از  13 (USAID)متحده المل  اياالتبین

ان، ويت پارلمهاي مرتبط با تقويت دموکراسي ازجمله حمايت از انتخابات، تقبرنامه

توان گفت (. مي1999، 11کارودر) کنداحزاب سیاسي و سیستم قضايي پرداخت مي

هاي خارجي بر دموکراسي از طريق افزايش سطح که عالوه بر تأثیر مستقیم کمك

طور غیرمستقیم هاي مدرنیته بهترين جنبهعنوان کلیديسواد و درآمد سرانه به

(. عالوه 1963، 11؛ آلموند و وربا1963ست، لیپ)کند دموکراسي بهبود پیدا مي

ها و نهادهاي برنهادهاي مرتبط با دموکراسي بسیاري از کشورها اعطاکننده کمك
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هاي کنند. حتي نهادهاي مرتبط با تقويت دموکراسي حمايت ميالمللي از برنامهبین

راني مهاي خود را منوط به ح المللي پولي و مالي نظیر بانك جهاني کمكمالي بین

کنند. در مقاب  بعضي از انديشمندان همانند خوب و قوانین کشورها مشروط مي

هاي خارجي به کشورها براي روند که کمك ( معتقد است1951) 13فريدمن

ها ها به دولتهاي مدني مضر هستند، زيرا بیشتر اين کمكدموکراسي و آزادي

قويت بخش دولتي به کار ها را براي تها نیز اين کمكشود و دولتپرداخت مي

خي شود. برله نیز منجر به آسیب زدن به بخش خصوصي ميأگیرند که اين مسمي

وسیله به تأخیر به هادولت 14هاي خارجي پاسخگوييديگر نیز معتقدند که کمك

دهد. ت ام  دموکراسي در غرب تا حد انداختن توسعه جامعه مدني را کاهش مي

ر دوره ويژه داهي مانند انگلیس به درآمدهاي مالیاتي بهزيادي به نیاز کشورهاي پادش

(. درواقع کشورهاي 16،1993؛ نورت1333، 15تالي) ها مرتبط استجنت

جاي پاسخگويي به مردم به کشورهاي المللي بههاي بینکننده کمكدريافت

هاي زياد (. همچنین، کمك1991، 13برتیگام) اعطاکننده پاسخگو خواهند بود

عنوان مرجع دموکراسي هاي خارج از پارلمان بهمنجر به تعريف پروژه الملليبین

هاي خارجي مم ن است منجر (.  عالوه بر اين کمك1333)برتیگام،  شودکشور مي

، 11گروسمن) ها شودکنندگان اين کمكوسیله دريافتثباتي سیاسي بهبه کودتا يا بي

هاي غذايي در راي دريافت کمكبار بهاي خشونت(. همانند سومالي که رقابت1991

هاي ( درواقع، اثر مثبت يا منفي کمك1993، 19)مارن ساقط کردن دولت مؤثر بود

 خارجي بر دموکراسي به شرايط اقتصادي بستگي دارد.

( نقش عوام  فرهنگي، وقايع تاريخي و رويدادهاي 1993لیپست و هم اران )

عنصر  ور مهم ارزيابي کردند.کشورهاي مجاور را در تعیین سطح دموکراسي يك کش

 فاصله میزان مهم و تأثیرگذار بر استفاده يك منطقه از سرريزهاي مناطق ديگر

د، کنجغرافیايي بین اين مناطق است. اين امر در خصوص دموکراسي نیز صدق مي
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به اين صورت که بهبود وضعیت دموکراسي در مناطقي که ازنظر جغرافیايي فاصله 

یرد، گصورت بهتري صورت ميبا سطح دموکراسي باال دارند، بهکمتري از کشورهاي 

چراکه فاصله کمتر جغرافیايي باعث سهولت انتشار دانش و آگاهي بین مردمان جوامع 

شود که اين خود ام ان آموزش بیشتر را براي افراد يك جامعه، فراهم مجاور مي

دموکراسي در آن جامعه  نمايد و با آموزش بیشتر افراد يك جامعه احتمال بهبودمي

؛ گلیتچ و 1991، 11؛ لگلین و هم اران1999، 13)کانی  و وارسپگن شودبیشتر مي

 (. 1336، 11وارد

 کند، مبتني بر دو استداللاين ديدگاه که تجارت به ايجاد دموکراسي کمك مي

( توسعه اقتصادي به پرورش و 1شود ( تجارت منجر به توسعه اقتصادي مي1است: 

کند. استدالل اول از موضوعات مهم مورد بحث در علم وکراسي کمك ميبهبود دم

( 1334) 14( و آل اال و سی ون1999) 13اقتصاد است. در اين میان، فران   و رومر

کنند که درواقع افزايش تجارت با رشد اقتصادي در ارتباط است. استدالل مي

-تیزه شدن کشورها مياستدالل دوم، اين ه توسعه اقتصادي منجر به تسريع دموکرا

( و اخیراً بوي س و 1999( پیشنهاد شده است. بارو )1963شود، توسط لیپست )

( در حمايت از گفته لیپست، يك سري شواهد اقتصادسنجي را 1331) 15ايستاکس

 به دست آوردند. 

ود ش(، ديدگاه لیپست به اين صورت تفسیر مي1334) 16بر اساس نظر باگواتي

مراه با ظهور طبقه متوسط است که خواهان گسترش حقوق که توسعه اقتصادي ه

، شود. همچنینسیاسي هستند و اين درنهايت منجر به افزايش سطح دموکراسي مي

 طلب برايکنند که يك نظام دي تاتوري يا قدرت( بیان مي1995) 13لین و نوگنت

 ويك دوره بلندمدت با رشد اقتصادي سازگار نیست. توسعه مالي طبقه متوسط 

طور همزمان که از آثار طبیعي موفقیت همگرايي اقتصاد داخلي به اقتصاد جهاني به
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اقتصادي در جهان مدرن است. درنتیجه، ايدئولوژي دموکراتیك کشورهاي 

 الشعاعبه طبقه متوسط نفوذ کرده و بر حق بودن نظام را تحت (DCs)يافته توسعه

کند که قدرت دخالت خود را کاهش دهد. اين فشارها دولت را مجبور ميميقرار 

 دهد تا به تعهدات خودش مبني بر انجام آن اصالحات اعتبار ببخشد. بنابراين، 

شوند، همانند هاي دموکراتیك تبدي  ميتدريج به دولتطلب بههاي قدرتدولت

 آنچه در کره، تايوان و شیلي اتفاق افتاد. 

( و ريگوبون و 1331) 19(، باسمن1333) 11بر اساس مطالعات لي و رووني

هاي رابطه علیت بین تجارت و دموکراسي بايد به آن ( در تحلی 1334) 33رودريك

زا بین دو متغیر است و توسعه اقتصادي کانالي است که از توجه کرد، ارتباط درون

تواند بر دموکراسي اثر بگذارد. همچنین، داشتن تجارت بیشتر طريق آن تجارت مي

تواند منجر به ارتقاء سطح ي داراي سطح دموکراسي باالتر مييك کشور با کشورها

دموکراسي در آن کشور شود. تأثیر حجم تجارت يك کشور بر سطح دموکراسي آن 

( معتقد 1335) 31اوغلو و رابینسونعنوان مثال عجمکشور مح  منازعه بوده است. به

یجه کاهش هستند که تجارت بیشتر يك کشور موجب توزيع درآمد بهتر و درنت

گردد، هرچند شواهدي هاي سیاسي و افزايش دموکراسي آن کشور ميکشم ش

وجود دارد که تجارت بیشتر، موجب بدتر شدن توزيع درآمد بین نیروي کار ماهر و 

( معتقد هستند که اثر تجارت بر دموکراسي 1333غیر ماهر شده است. لي و رئوني )

توان دريافت که ارتقاء دموکراسي ت ميمبهم و نامشخص است. در يك بررسي بلندمد

در کشورهاي با سطح دموکراسي باال تا حد زيادي به دلی  وجود تجارت گسترده 

(. تأثیرگذاري تجارت 1336، 31گونه کشورها بوده است. )لوپز و مینستربین اين

( 1313) 33گیرد. يوهاي مختلفي صورت ميخارجي بر دموکراسي از طريق کانال

المل  موجب گسترش سطح ارتباطات که افزايش سطح تجارت بین کندبیان مي

شود که اين خود تأثیرپذيري دموکراتیك کشورها از ي ديگر را به دنبال المللي ميبین

هاي تجاري و کاهش افزايش سطح فعالیتاعتقاد دارد که  (1999بارو ) دارد.
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سي و چه در بخش ازحد دولت را چه در بخش سیاهاي تجاري، قدرت بیشمحدوديت

هاي مرتبط با تجارت خارجي، صدور دهد. در فعالیتاقتصادي تحت تأثیر قرار مي

مجوزها و امتیازهاي الزم براي افرادي خاص و محرومیت ساير افراد جامعه از اين 

هاي اجتماعي )دموکراسي( داشته ها و برابريتواند اثر منفي بر آزاديامتیازات، مي

افزايش (، 1313) 35اوروک و تیلور(. مطابق نظر 1313، 34ارانبرگر و هم باشد )

 ويژه نیرويجريان تجارت آزاد از طريق تأثیري که برافزايش سطح آموزش مردم و به

کار جوامع در حال تجارت دارد، موجب تأثیرپذيري دموکراتیك جوامع از ي ديگر را 

  مؤثر بر دموکراسي و سازد. با توجه به آنچه گفته شد بررسي اثر عوامفراهم مي

ازجمله متغیرهاي اقتصادي از موضوعات جذاب بین دانشمندان علوم سیاسي و 

 مطالعاتها و اطالعات کافي، نبوده داده اقتصادي بوده است اما به داليلي از قبی 

 محدودي در اين زمینه در سطح جهان انجام گرفته است. رتجربي بسیا

 پیشینه تجربی تحقیق -4-4

 رابطهبررسي هاي تابلويي، به روش دادهبا استفاده از ( 1393اران )و هم  عبادي

 1933-1339طي دوره زماني  بیش از صد کشوربراي رشد اقتصادي و دموکراسي 

مثبت میان رشد اقتصادي و  هکه رابط دهدمينشان  آمدهدستبهتايج پرداختند. ن

مثابه هدف و وسیله توسعه دموکراسي را به توانيم ،رونيدموکراسي وجود دارد. ازا

درآمدهاي  متقاب  یرتأث ي به بررسيامطالعه( در 1319عس ري ) گرفت. در نظر

 جامعه باشد کهنتايج حاکي از آن مي .ي پرداخته استو دموکراسنفتي، دولت رانتي 

يك و  شده تریفضع هاي رانتيدولت تر شدنبزرگ با هرچه مردم و مشارکت مدني

لسون و دارد.  دموکراسي وجود و سطح نفتي درآمدهاي افزايش بین مع وس ارتباط

 133دموکراسي در  تثوري انتشار دموکراسي( در پژوهشي به بررسي 1339) 36دين

بر اساس روي رد اقتصادسنجي فضايي  1153 -1333کشور طي دوره زماني 

دهد که مجاورت جغرافیايي برانتشار آمده نشان ميدستپرداختند. نتايج به

( 1311) 33موکراسي در کشورهاي مورد بررسي تأثیر مثبت دارد. گرينت و هم اراند

اي به بررسي رابطه رشد اقتصادي و دموکراسي در سه کشور برزي ، هند، در مطالعه
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دهد رابطه مثبت بین دموکراسي و موريس پرداختند. نتايج به دست آمده نشان مي

طه علي بین تاريخ وجود دموکراسي در و عمل رد اقتصادي وجود دارد. همچنین، راب

اي ( در مطالعه1311) 31يك کشور و عمل رد اقتصادي وجود دارد. کرداس و لواديت

-1334کشور طي دوره زماني  95به بررسي تأثیر عوام  اقتصادي بر دموکراسي در 

پرداختند. نتايج اين مطالعه  39يافته سیستميبا روي رد گشتاورهاي تعمیم 1934

د که تجارت خارجي و درآمد سرانه تأثیر مثبت بر سطح دموکراسي داشته نشان ده

است. همچنین کشورهايي که ازنظر جغرافیايي در فاصله کمتري از کشورهايي با 

سطح دموکراسي باالتر قرار دارند ازنظر وضعیت دموکراسي در وضعیت بهتري نسبت 

( 1311کرداس و لواديت ). به کشورهايي که در فاصله دورتري قرار دارند، هستند

کشور دنیا طي  95اي به بررسي تأثیر عوام  اقتصادي بر دموکراسي در در مطالعه

پرداختند.  43يافتهبا روي رد سیستم گشتاورهاي تعمیم 1934-1334دوره زماني 

نتايج اين مطالعه نشان داد که تجارت خارجي و درآمد سرانه تأثیر مثبت بر سطح 

. همچنین کشورهايي که ازنظر جغرافیايي در فاصله کمتري از انددموکراسي داشته

اند ازنظر وضعیت دموکراسي در کشورهايي با سطح دموکراسي باالتر قرار داشته

 41بجیال .اندوضعیت بهتري نسبت به کشورهايي که در فاصله دورتري قرار دارند، بوده

 155هاي خارجي در اي به بررسي رابطه بین دموکراسي و کمك( در مطالعه1311)

پرداخته است.  1963-1311يافته طي دوره زماني کشور به روش گشتاورهاي تعمیم

اي هدهد که در کشورهاي با سطح دموکراسي باال، کمكنتايج اين مطالعه نشان مي

خارجي تأثیر مثبتي بر  دموکراسي و کیفیت زندگي دارد، اما در کشورهاي با سطح 

اي خارجي تأثیر منفي بر دموکراسي داشته است. همچنین هدموکراسي پايین، کمك

نتايج حاکي از آن است که رشد اقتصادي و تمرکز ثروت اثر مثبت بر سطح دموکراسي 

( در پژوهشي به 1313) 41در کشورهاي موردمطالعه داشته است. دبولت و هم اران

 اي منتخباي از کشورهبررسي رابطه فضايي دموکراسي و رشد اقتصادي در مجموعه

دهد که يك اند. نتايج پژوهش نشان ميپرداخته1333-1933هاي در طي سال
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همبستگي فضايي بین دموکراسي و رشد وجود دارد. همچنین، مجاورت جغرافیاي 

( 1313) 43داري بر رشد اقتصادي در کشورهاي مورد بررسي دارد. کاتسنتأثیر معني

و ظرفیت دولت بر رشد اقتصادي  در پژوهشي به بررسي چگونگي تأثیر نوع رژيم

پرداخته است. وي نشان داده است که دموکراسي اثر مثبت و قوي بر رشد کشورهاي 

جنوب آفريقا داشته است که در طول تاريخ ظرفیت اين کشورها بسیار ضعیف بوده 

دهد که اثر دموکراسي بر رشد اقتصادي کشورهايي است. نتايج اين مطالعه نشان مي

ايین مثبت است، اما در کشورهايي با ظرفیت باال اين رابطه منفي است. با ظرفیت پ

همچنین، نتايج نشان داده است که ظرفیت دولت موجب افزايش رشد تنها در 

هاي اي با استفاده از داده( در مقاله1313) 44شود. پترسنهاي دي تاتوري ميح ومت

حلی  تأثیر قانون ضد وتبه تجزيه 1333-1963هاي اياالت طي سال 154پان  

انحصار بر روي رشد اقتصادي و ترويج دموکراسي پرداخته است. نتايج نشان داده که 

قانون ضد انحصار اثر مثبت شديدي بر سطح تولید ناخالص سرانه و رشد اقتصادي 

ن . کرستیدارد اما هیچ اثر مثبت و معناداري بر سطح دموکراسي وجود نداشته است

ي هابندي خانه آزادي به ارزيابي تأثیر کمكا استفاده از رتبه( ب1314) 45و کیلبي

 هايوتحلی  مقطعي اثر بلندمدت کمكخارجي بر دموکراسي پرداختند. تجزيه

نشان از رابطه مثبت  1311-1931هاي کشور در سال 111خارجي بر دموکراسي در 

به رابطه میان  (1314و هم ارانش ) 46و معنادار اين دو متغیر بوده است. آسم اغلو

ه يافته پرداخته و بدموکراسي و رشد اقتصادي با استفاده از روش گشتاوري تعمیم

ي ناخالص داخلاين نتیجه رسیدند که دموکراسي، اثر مثبت و معناداري بر تولید 

 43دهد. هئو و هامدرصد افزايش مي 13سرانه دارد و آن  را در بلندمدت در حدود 

بررسي رابطه میان توسعه اقتصادي، بلوغ سازماني و اي به ( در مقاله1315)

زايي بین دموکراسي و توسعه ي درونلهأدموکراسي پرداختند. براي پرداختن به مس

شده و از روش معادالت همزمان استفاده 1333تا  1953هاي اقتصادي از داده

ر قرار گاست.نتايج نشان داده است که دموکراسي و توسعه اقتصادي تحت تأثیر ي دي
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کند بل ه به بقاي تنها به ايجاد دموکراسي کمك ميدارند و توسعه اقتصادي نه

هاي دموکراتیك پخته نیز هاي دموکراتیك نیز کمك خواهد کرد. همچنین نظامنظام

( طي مطالعات خود به اين 1315) 41کند. سلوستربه توسعه اقتصادي کمك مي

وکراسي تا حد زيادي با رشد اقتصادي نتیجه رسیده است که در کشورهاي جديد دم

 هايي که مانع رشد اقتصادي تواند به کاهش چالشهمراه است و دموکراسي مي

 شوند کمك کند. مي

 

 روش تحقیق -3

 اقتصادسنجی فضایی -3-0

ت که کند اين اسآنچه اقتصادسنجي فضايي را از اقتصادسنجي کالسیك متمايز مي

هياي نمونيه، در نقياط مختليف دهدر اقتصادسنجي فضايي بین مشاهدات و دا

شود همچنین در اقتصادسنجي فضايي ناهمساني واريانس وابستگي فضايي لحاظ مي

ديگر ناهمساني فضايي که ناشي از روابط يا پارامترهاي مدل عبارتشود. بهلحاظ مي

 کند )محمداي تغییر مياست، با حرکت بر روي صفحه مختصات همراه با داده نمونه

اي هاي نمونهاي است که در داده(. وابستگي فضايي پديده1391ه و هم اران، زاد

 iاي مربوط به يك مح  که وقتي مشاهدهطوريدهد، بهداراي عنصر م اني روي مي

وابسته است.  jهاي هاي ديگر در م انوجود داشته باشد اين مشاهده به مشاهده

ها در سطح در روابط بین مشاهدهناهمساني فضايي اصطالحي است که به انحراف 

(. بنابراين اقتصادسنجي 1313)اکبري و توسلي،  هاي جغرافیايي فضا اشاره داردم ان

بر اين است  مارکوف فرض -گیرد، در قضیۀ گاسمي مرسوم اين دو موضوع را ناديده

اند، ولي وجود وابستگي هاي ت راري ثابتگیريکه متغیرهاي توضیحي در نمونه

کند؛ همچنین ناهمساني فضايي، فرض اين فرض را نقض مي هادر میان نمونه فضايي

اي وجود دارد مشاهدات نمونه خطي مشخص بین همارکوف را که يك رابط -گاس

 ها با حرکت بینکند. چراکه با فرض وجود وابستگي فضايي میان دادهنقض مي

تابع خطي برحسب متغیر فضايي رابطه تغییر خواهد کرد و ضرايب،  ههاي نمونداده

هاي اقتصادسنجي مرسوم، کاربرد نخواهد داشت شیوه وابسته نخواهد بود و درنتیجه

هاي مختلف آن است )عسگري واکبري، و روش مناسب، اقتصادسنجي فضايي و روش

1313 .) 
                                                           

48 Sylwester   
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هاي م اني مطرح است. براي هايي جنبهدر کارهاي تحقیقاتي، معموالً درداده

هاي م اني دو منبع اطالعاتي در اختیار است. دار عددي جنبهتعیین کمیت و مق

مختصات که از طريق طول و عرض جغرافیايي نشان داده  هي ي موقعیت در صفح

توان فاصلۀ هر نقطه در فضا را يا فاصله هر مشاهده شود و بر اين اساس ميمي

ود. محاسبه نم قرارگرفته در هر نقطه را نسبت به نقاط يا مشاهدات ثابت يا مرکزي

د، هايي که از هم دورترنتر هستند نسبت به آنبنابراين مشاهداتي که به هم نزديك

ي فضايي و ديگر وابستگعبارتکننده وابستگي فضايي، باالتر باشند. بهبايد منع س

تأثیرات آن بین مشاهدات بايد با افزايش فاصله بین مشاهدات، کاهش يابد. دومین 

کننده موقعیت نسبي ني، مجاورت و همسايگي است که منع سمنبع اطالعات م ا

اي مشاهده، نسبت به واحدهاي ديگري از آن قبی  است. در فضاي يك واحد منطقه

بنابراين با در نظر گرفتن وابستگي فضايي واحدهايي که داراي رابطۀ همسايگي يا 

ي درجه وابستگ ها يا واحدهايي که دورتر هستند بايدمجاورت هستند نسبت به مح 

(. در اين پژوهش، از معیار 1313اکبري،  فضايي باالتري را نشان دهند )عسگري و

االً شود. انتشار بین کشورها احتمهاي فضايي استفاده مياتصال جغرافیايي در تحلی 

اس افتد. اين اسلحاظ جغرافیايي نزديك هم هستند، اتفاق مي بین کشورهايي که از

ورها کند. اگر کشعیار اتصال که از فاصله جغرافیايي بین کشورها استفاده مياين م

کیلومتر فاصله داشته باشند، جهت شناسايي کشورهاي به  533نسبت به همديگر 

يد آهم وص  شده، در اين صورت يك ماتريس اتصال دوتايي )باينري( به دست مي

 1مقدار  𝑤𝑖𝑗ه داشته باشند، هر کیلومتر از هم فاصل j ،533و کشور  iکه اگر کشور 

وزن ي ساني را در سطر مربوط به  iگیرد. هر کشور همسايه با کشور به خود مي

شود، بنابراين کند. سپس ماتريس به دست آمده را نرماليز ميدريافت مي iکشور 

همچنین، اطالعات الزم براي تخمین مدل از مرکز  شود.جمع مي 1هر سطر با 

 DOTCD ROM ،IFS (2014) در  IMFهاي تجارتسازمان مل ، داده هايداده

 شده است.آوري هاي بانك جهاني جمعداده و

 مدل پانل فضایی -3-4

 هايبیشتر تحقیقات براي بررسي تأثیر عوام  اقتصادي بر دموکراسي از مدل

طور عمده از روش ريشه ها بهکنند. در آن مدلرگرسیون سري زماني استفاده مي

هاي تصحیح خطاي برداري استفاده شده د و مدل خود رگرسیون برداري و مدلواح
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هاي رگرسیون سري زماني مجاورت کشورها را ناديده است. در اين حالت مدل

هاي رگرسیون را غیرقاب  اعتماد نمايد. روش گیرد که مم ن است که تخمینمي

ت گیرد. با در نظر گرفتن اثراپان  فضايي هر دو اثرات انفرادي و فضايي را در نظر مي

شده در رگرسیون مقطعي جلوگیري طور بالقوه از ايجاد تورش متغیر حذفانفرادي به

طور بالقوه از ايجاد تورش متغیر شود و همچنین با درنظرگرفتن اثرات فضايي بهمي

شود. مدل خودرگريسیون فضايي و هاي غیر فضايي اجتناب ميشده در مدلحذف

 به ش   زير است: (1311) فضايي بر اساس مدل لسون و دينمدل خطاي 

∆𝐷𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑊∆𝐷𝑡 + 𝛽2𝐷𝑡−𝑠 + 𝛽∗𝑋 + 𝑣𝑡             (1   )                           

∆𝐷𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑊∆𝐷𝑡 + 𝛽2𝐷𝑡−𝑠 + 𝛽∗𝑋 + 𝑣𝑡    𝑣𝑡 =  𝜌𝑊 ∆𝑣𝑡 + 𝛿𝑡 (1)      

𝑣𝑖𝑡 جغرافیايي،  ماتريس فاصله W؛ t دموکراسي در زمان 𝐷𝑡جز اخالل خطا   

صفر و يك خواهد بود. براي کشورهايي که در همسايگي هم قرار دارند که عناصر آن 

اي از متغیرهاي مجموعه 𝑋يك و کشورهايي که همسايه ي ديگر نیستند عدد صفر. 

عنوان درصدي از تولید هاي خارجي بههاي کنترل شام  کمكکنترل است. متغیر

 سرانه تولید ناخالص داخلي، بازبودن تجارت است.، ناخالص داخلي

 وتحلیل نتایجتجزیه -2

منظور روشن شدن ش   تصريح ي ي از دو مدل وقفه فضايي يا خطاي فضايي از به

ي ر اين ه وابستگي فضايشود اين آزمون عالوه بهاي ضريب الگرانژ استفاده ميآزمون

. در اين آزمون، فرضیه صفر کندنیز مشخص مي دهد، نوع مدل فضايي رارا نشان مي

فر به باشد؛ بنابراين، رد فرضیه صبیانگر عدم وجود وابستگي فضايي بین متغیرها مي

معناي وجود وابستگي فضايي بین متغیرهاي مدل است. سپس نوع مدل تابلويي 

دد. در گرشده و نتايج تخمین ارائه ميمون هاسمن فضايي تعیینفضايي از طريق آز

هاي مدل به شیوه مرسوم کالسیك از تأيید وجود اثرات فضايي، تخمینصورت عدم

( 1شود. جدول )هاي تابلويي کالسیك مورد برآورد واقع ميهاي دادهطريق آزمون

 دهد.نشان مينتايج آزمون موران براي بررسي وجود خودهمبستگي فضايي را 

 نتايج آزمون موران :0جدول 
Prob مقدار آماره  

 آزمون موران 35/3 333/3

 مأخذ: محاسبات تحقیق                  
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دهد که فرضیه صفر )عدم وجود همبستگي فضايي( رد نتايج اين آزمون نشان مي

آزمون  ايجديگر نتعبارتتوان رد کرد. بهشود و وجود خودهمبستگي فضايي را نميمي

توسعه بیانگر وجود تأثیرات همسايگي اين گروه از موران براي کشورهاي درحال

رو در اين مرحله به بررسي عوام  اقتصادي بر دموکراسي در باشد. ازاينکشورها مي

 .کنیمشود، استفاده ميصورت پان  فضايي برآورد ميتوسعه بهکشورهاي درحال

 پایایی نتایج آزمون -2-0

قرار دارند، ماتريس فضايي پايا  (-1+، 1در بازه ) wمقادير ويژه ماتريس مجاورت  اگر

در اين بازه قرار داشته و  SARاست. بنابراين اگر ضريب متغیر فضايي در مدل 

داري همزمان ضريب متغیر داري متغیر وابسته و معنيدار باشد، نشان از معنيمعني

رو ک  مدل متغیرهاي توضیحي و ازاين به معناي ايستايي SEMفضايي در مدل 

تیب در جدول همراه باوجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل است؛ نتايج به تر

 گردد.داري ضرايب ارائه ميجهت بررسي معني t ( همراه با آماره آزمون1شماره )

 SEMو  SARنتايج آزمون : 4جدول 
 آزمون مقدار tمقدار آزمون 

35/13 51/3 SAR 

55/14 53/3 SEM 

 مأخذ: محاسبات تحقیق            

( قرار داشته و -1+، 1گردد، مقدار تمامي ضرايب در بازه )گونه که مالحظه ميهمان

رو تمام متغیرها ايستا بوده و بین متغیرهاي مدل رابطه باشد. ازايندار ميمعني

ا بودن متغیرهاي بلندمدت نیز برقرار است. در اين مرحله بعد از اطمینان از ايست

 شود.مدل به تخمین مدل اقتصادسنجي فضايي پرداخته مي

 مدل اقتصادسنجی -2-4

حال از آزمون نسبت هاسمن جهت گزينش بین مدل باوجود اثرات ثابت يا تصادفي 

(. اين آزمون در سطوح اطمینان مختلف 1311، 49شود )الهورستکمك گرفته مي

 آيد. سپس با مقاديرهاسمن فضايي به دست ميشده و مقدار آماره موردبررسي واقع

χ2 آمده از مقادير بحراني دستکه مقادير بهگردد. درصورتيبحراني مقايسه مي

                                                           
49 Elhorst 
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تر باشد، نشانه رد فرضیه صفر بوده و در اين صورت تخمین به روش اثرات ثابت بزرگ

 ( آورده شده است.3باشد. نتايج آزمون هاسمن در جدول )مي

 ج آزمون هاسمننتاي: 3جدول 
 (probارزش احتمال ) Chi-Sq. Statistic آماره آزمون

Chi-Sq 69/3 31/3 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

درنهايت  دهنده رد اثرات ثابت در مقاب  اثرات تصادفي است.نتیجه اين آزمون نشان

توسعه در قالب مدل پان  با ر دموکراسي در کشورهاي درحالاثر عوام  اقتصادي ب

نتايج برآورد مدل در گردد. برآورد مي (SEM) و( SARمدل وقفه فضايي )ده از استفا

  شده است( نشان داده5( و )4جدول )

 با روش اثرات تصادفي( SARنتايج برآورد مدل وقفه فضايي ): 2جدول 

 بحراني tآماره  ضريب متغیر

𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑡 ∗∗∗1/3 69/3- 

𝐼𝑒𝑑𝑖𝑡 ∗∗11-e46/3- 31/1- 

𝐿𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡 ∗∗∗11/3 13/1 

𝑊 ∗ 𝐷𝑖𝑡 ∗∗∗19/3 11/3 

 درصد 1و  5، 13. به ترتیب معناداري در سطح ∗∗∗ ∗∗،∗

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 با روش اثرات تصادفي (SEMنتايج برآورد مدل وقفه فضايي ): 5جدول 

 (probارزش احتمال ) ضريب متغیر

𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑡 ∗∗∗14/3 15/4 

𝐼𝑒𝑑𝑖𝑡 9-e1 11/3 

𝐿𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡 ∗∗16/3 34/3 

𝑊 ∗ 𝐷𝑖𝑡 ∗∗53/3 34/3 

 درصد 1و  5، 13. به ترتیب معناداري در سطح ∗∗∗ ∗∗،∗

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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بررسي عوام  اقتصادي مؤثر بر دموکراسي در کشورهاي در همچنین نتايج آزمون 

( 5( و )4هاي پان  فضايي در جدول هاي )با استفاده از روي رد دادهحال توسعه 

دار به دست نشان داده شده است. اثر رشد اقتصادي بر دموکراسي مثبت و معني

تواند فرآيند دموکراسي را تحريك کند.در آمده است. به طور کلي رشد اقتصادي مي

اسي رکنند، احتمال گذار به دموکهايي که رشد باالي اقتصادي را تجربه ميواقع، رژيم

ها بیشتر است. دو دلی  عمده براي ارتباط بالقوه بین رشد اقتصادي و در آن

ود شزايي است که کشوري که دموکراتیك ميدموکراسي مطرح است: دلی  اول درون

يافته ازنظر اقتصادي است. دلی  دوم با احتمال بیشتري شبیه کشورهاي توسعه

ور مستق ، سطح رشد و توسعه طزايي است که کشورهاي دموکراتیك، بهبرون

کنند. آنان عقیده داشتند که شانس افزايش و بقاي اقتصادي باالتري را ايجاد مي

دموکراسي در يك کشور ثروتمند و با رشد اقتصادي باال، بیشتر است. همچنین بر 

هاي خارجي بر سطح دموکراسي در کشورهاي اساس ساير نتايج تحقیق اثر کمك

 دار است اما ضريب آن ناچیز است. معني موردمطالعه مثبت و

دهد که وقتي معنادار است. اين مسئله نشان مي wدر اين مدل ضريب متغیر 

يابد باعث افزايش دموکراسي در مناطق همسايه دموکراسي در يك کشور افزايش مي

شود. بنابراين، بهبود وضعیت دموکراسي در مناطقي که ازنظر جغرافیايي فاصله آن مي

یرد، گصورت بهتري صورت ميتري از کشورهاي با سطح دموکراسي باال دارند، بهکم

چراکه فاصله کمتر جغرافیايي باعث سهولت انتشار دانش و آگاهي بین مردمان جوامع 

شود که اين خود ام ان آموزش بیشتر را براي افراد يك جامعه فراهم مجاور مي

ه احتمال بهبود دموکراسي در آن جامعه نمايد و با آموزش بیشتر افراد يك جامعمي

 شود.بیشتر مي

دار بر سطح دموکراسي در کشورهاي تجارت خارجي اثري مثبت و معني

موردمطالعه داشته است. تجارت بین کشورها نیز ي ي ديگر از عواملي است که 

تواند داراي تأثیر بر سطح دموکراسي کشورها باشد. حجم باالي تجارت خارجي مي

تواند منجر به ارتقا سطح ور با کشورهاي داراي سطح دموکراسي باالتر مييك کش

دموکراسي در آن کشور شود. در چند دهه اخیر به دلی  اثر مثبت تجارت بر تسريع 

ها و گفتگوهاي تجاري بین کشورها اي، پیمانهاي منطقهدموکراسي و همگرايي

و اطالعات با سرعت تمام،  است. همچنین عصر فناوري اي پیداکردهاهمیت ويژه

دهد که تا چند سال پیش نامم ن قدرتي در اختیار مردم نقاط مختلف دنیا قرار مي
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ه يابي شهروندان بويژه تجارت ال ترونیك موجب دسترسید. تجارت و بهبه نظر مي

 اند. اينترنت اين ام ان را بهسابقه شدهمقادير بسیار زيادي از اطالعات با سرعت بي

 هاي خود را درباره مراجع دولتي بیان کنند.اند تا ديدگاهوندان دادهشهر

 اثرات مستقیم و غیر مستقیم -2-3

بر دموکراسي آن   iاثرات مستقیم اثر تغییر مستق  معین رشد اقتصادي در کشور

که اگر رشد  شوديم. همچنین، اثر ک  به حالتي اطالق دهديمکشور را نشان 

به چه میزان افزايش  Iا افزايش يابد دموکراسي در کشور اقتصادي در ک  کشوره

یانگر اثر که ب ديآيمبه دست  میرمستقیغ.  از کسر اثر مستقیم از اثر ک  اثر ابدييم

)اين اثر بیانگر  باشديم  افزايش رشد اقتصادي در ساير کشورها بر دموکراسي کشور

 متوسط تغییرات در ک  کشورها مي باشد(.

  میرمستقیغات مستقیم و اثر: 6جدول 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

ي دبررسمورییر متغیرهاي مستق  در کشور همچنین در بررسي اثرات مستقیم )اثر تغ

ق  ي مسترهایمتغ)اثر تغییر در  میرمستقیغبر دموکراسي در همان کشور( و اثرات 

 که اثرات دهديمي(. نشان موردبررسدر ساير کشورها بر میزان دموکراسي در کشور 

 است که اين موضوع نتیجه در مورد وجود میرمستقیغاز اثرات  تربزرگ میرمستقیغ

     . کنديم ديیتأاثرات فضايي رو 

 گیرینتیجه -5

رابطه پیچیده و تنگاتنت ساختار سیاسي با ساختار اقتصادي همواره در کانون توجه 

به بررسي تأثیر عوام  اقتصادي گران اين عرصه بوده است. در اين پژوهش پژوهش

با  1993-1314بر دموکراسي در کشورهاي در حال توسعه منتخب طي دوره زماني 

اقتصادسنجي فضايي پرداخته شده است. نتايج  هاي پان  و روشاستفاده از داده

 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم اثر ک  beta متغیر مستق 

𝑳𝒈𝒅𝒑𝒊𝒕 36/3 35/3 31/3 34/3 

𝑰𝒆𝒅𝒊𝒕 35/3 34/3 31/3 33/3 

 درصد 1و  5، 13. به ترتیب معناداري در سطح ∗∗∗ ∗∗،∗
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پژوهش اثرات مثبت فضايي مجاورت جغرافیايي و تجارت بین المل  را بر بهبود 

درمجموع با توجه به نتايج تحقیق و تائید تئوري لیپست کند. دموکراسي تايید مي

المل  در ادي و افزايش تجارت بینمي توان گفت که سطوح باالي رشد اقتص

تواند گامي در جهت دموکراتیزه کردن کشورهاي کشورهاي موردمطالعه مي

تواند ضمن کمك به رشد اقتصادي المل  ميموردمطالعه باشد. گسترش تجارت بین

ها که دولتدرحاليزمینه بهبود دموکراسي در کشورهاي موردمطالعه را فراهم آورد. 

شدن به مدد ه عام  مهمي در اراده جمعي بودند، نیروهاي جهانيدر دوران گذشت

طورجدي موجب گسترش ها باهم، بهگسترش تجارت جهاني و افزايش ارتباطات ملت

اند. چارچوب هاي نوين ارتباطي و تجاري بین کشورها هاي مدني در دنیا شدهآزادي

ها را بهتر از يي به آنگوهاي مردم و پاسخمم ن است شرايط بیان نیازها و خواست

سازوکارهاي قديمي فراهم نمايند. گسترش تجارت جهاني مي تواند عاملي باشد که 

 کند و نیروي حاکم هموارهگیري فردي را تسهی  انتقال قدرت و اص  اختیار تصمیم

 گیرد.ترين فاصله مم ن با شهروندان قرار در نزديك
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 آنگوال الجزاير مصر آفريقاي جنوبي مالزي اکوادور افغانستان

 بنگالدش گامبیا آذربايجان گابن نستانارم سودان آرژانتین
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