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چكیده

 30 در EPI روی بهر  آنهها  تأثیر بررسی به اقتصاد بودن باز و دولت اندازة خوب، حکمرانی شامل دولت عملکرد بر تمرکز با مطالعه این
 از  حکمرانهی  ههای  شهاخص  بهرای ) میتلهف  ههای  مدل برآورد برای. استپرداخته 2002-2012 زمانی دوره طی جهان منتیب کشور
 کهه  دههد  مهی  نشهان  تحقیهق  این نتای . است شده گرفته بهره  GMM) یافته تعمیم گشتاورهای روش و پویا تابلویی یها داده رویکرد
 اقتصهاد  و دولهت  حجهم  بهودن  بزرگ همچنین. دارد زیست محیط عملکرد بر دار معنی و مثبت تأثیر خوب حکمرانی های شاخص بهبود
 بها  کهوزنتس  منحنهی  تئوری درستی بررسی به مطالعه این در این، بر عالوه. دارد زیست محیط عملکرد بر دار معنی و تأثیرمنفی بسته،
EPI عملکهرد  ابتهدا  اقتصهاد  رشهد  افهزایش  بها  کهه  معنهی  بهدین  شد؛ تصدیق تئوری این شده، بررسی نمونة در که است شده پرداخته 
 کهه  است شده EPI ت عیف باعث نیز جمعیت تراکم. بیشید بهبود را EPI توان می ای آستانه حد از گذر با ولی شده بدتر زیست محیط
 بها  ارتبهاط  در یافتهه  توسهعه  کشهورهای  بهتر عملکرد مطالعه، این دیگر نتای  از. دهد می نشان را تمرکززدایی های سیاست اجرای لزوم
 .است توسعه درحال کشورهای با مقایسه در زیست محیط

 واژهکلید

 زیست محیط عملکرد ،JEL  F18 .K32 ،P48،O44 بندی خوب، طبقه دولت، حکمرانی اندازه

 

 سرآغاز .1

 ی  دتتیایی توتع ب حا  در كشورهای اصلی های دغدغ  ا 

 توترع   ا  هديرد  یردا رت  در آنچر  . اترت  يافتگی توتع 

  نردگی  در مشاركت امنیتب همچون مفاهیمی اتتب م،ر 

 اتررت  يسررت محرریط و  رردالت اهتمررا یب و تیاترری

 ا  فراترر  توتع  مفهو  لذا(. 1392:12 تیفیب و  اد  حبی )

 و ر مری ) یرود   ملی نا الص درآمد ر د و ثرو  انبا ت

 توانرد  مری  ك   يست محیط كیفیت و( 2-3 :1391 صديقیب

  نروان  ی  یايد یا دب هامع  افراد  ندگی محیط یهبود ییانگر

یر  آن   پايردار  توترعة  و محی،ی  دالت مهم اركان ا  يکی

  يسرت  محیط(. 1372 همکارانب و گراتیمو )  ود توه 

 اترت  گوناگون  وامل ا  پیچید  و  ظیم یسیار ای مجمو  

 آن ا  نیز و گذا ت  تأثیر انسان های فعالیت و  ملکرد یر ك 

 لررذا(. 1393 ناصرصرردرآیادیب و  ررهاب)  ررود مرری متررأثر

  ملکرد ی  وایست  افراد اقتصادی-اهتما ی منات   ملکرد

 .اتت  يست محیط منات 

 تأثیرگرذار   يسرت  محریط   ملکررد  یرر  متعددی امل و

 درهر  ) اقتصرادی  تروان یر  متغیرهرای    هستند. ا  همل  می

ب (تکنولروژيکی  نرایرایری  و تجرار   میرزان   ردنب  صنعتی

 ب متغیرهررای(اتررتبداد و دموكراترری) تیاترری متغیرهررای

 Email: yo.mohammadzadeh@urmia.ac.ir سئو :م نويسند  *
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 دولرت  و( یاتروادی  نرر   و  هرنشرینی  درهر  ) اهتما ی

 همکرارانب  و آمراد  ) كررد  ا رار  ( دولرت  كیفیت و اندا  )

1391 .) 

 تحرت   يسرت  محریط  كیفیرت  ا  ترری  وتیع تعريف یا

 كرر ) 1(EPI)  يسررت محرریط  ملکرررد  ررا ص  نرروان

 كیفیرت  هرواب  كیفیرت  محیطب یهدا ت وضعیت دهند  نشان

 و  يسررتی تنرروع مولرردب طبیعرری منررایع كیفیررت آبب منررایع

 و هرا  دولرت  افررادب  نقرا ( اترت  پايردار  انرژی و  يستگا 

  يستی محیط  ملکرد تعیی  در هاب آن مایی  اهتما ی یطروا

 .اتت حیاتی یسیار

 و فسراد  گرويیب  پاترخ  فقردان  فقررب  كم اقتصادیب ر د

 در كشورهای ك  اتت مشکالتی همل  ا  نبودن قانون حاكم

(. 1388:86 هاتربیب ) هسرتند  مواهر   هرا  آن یا توتع  حا 

 وبمحسر  كشور هر اقتصادی مهم های یخا ا  يکی دولت

 اقتصرادیب  امنیت ايجاد و قوانی  وضع قال  در ك   ود می

 توترعة  و ر رد  نیرز  و منرایع  یهینة تخصیص منات   مینة

 ا یرررب تررا  دنرردي  طرری. تررا د مرری فررراهم را اقتصررادی

  واهران  مررد   و كررد   تغییرر  هرا  دولرت  ا  مرد  انتظارا 

 رفرع  فناوریب تريع ا ا ة ی  مریوط نیا های ی  گويی پاتخ

 و  اد  حبیر  )هسرتند    يسرتی  محیط های دغدغ  نیز و فقر

 (. 34: 1392 تیفیب

 یر   دیز هر ا  ییا  يست محیط اقتصاد در دولت نقا

(  يست محیط ا  حفاظت مانند)  مومی كايهای ارائة نحو 

 در(. 1386:130 غالمسرورب )  رود  می مریوط ها آن كیفیت و

 هررای گیررری تصررمیم متحرردب ملررل تررا مان توتررعة یرنامررة

 در  روب  حکمرانری  اهررای  ا  اصلی  امل  يستیب محیط

 پریا  ا  یریا  امرو   آنچ . اتت یود  كشورها ا  یسیاری

 در قردر   نقرا  اترتب  م،رر    يسرت  محریط  اقتصاد در

 هرا  دولرت . اترت   يستی محیط های تیاتت و گیری تصمیم

 ا  كر   كنند تنظیم ای گون  ی  را  يستی محیط های یرنام  یايد

 یا ررند یر رروردار اقتصررادی كررارايی و تیاترری پررذيرش

(Joskow & Schmalnee, 1998: 603,605,658 .)  نخسرتی 

 اصرو   كرردن  اهرايی و كارا دولتی ی  رتیدن مسیر در گا 

 یايرد  قرانون  اي . اتت  وب قانون ايجاد  وبب حکمرانی

 در نظارتی و اهرايی كامل در ة ك  یا د اصولی یر من،بق

 اهرا  ب  قروانی ب  نو رت   یاتیبت توتعة  امل ك  را هامع 

 و  اد  لشرکری )  رود   رامل  اترتب  قرانونی  پیگرد و اهرا

 هرای  حی،ر   توانرد  مری  در ر   اير  (. 1390:8 ا رفیب  لی

 یايرد  ها دولت.  ود  امل را  يست محیط همل  ا  مختلف

 را  مرو   مشراركت  و حساتیت مرد ب ی  اطال ا  دادن یا

 و اداری و ضرايی ق مراهرع  ی  مؤثر دتترتی نمود ب تشويق

 هبرران  و مجرا ا   هملر   ا  اداری و قضرايی  امرور  انجا 

 یر   ها دولت(. 1386:102 وفادارب) كنند تضمی  را  سار 

 یررای  ایزار نو ی دارای  يستی محیط قوانی  مجريان  نوان

 مالحظررا  ر ايررت یرر   صوصرری یخررا وادار كررردن

 در نفروذ  و  نری  دانر   قردر   وهرود . هستند  يستی محیط

 یرررو  درنتیجرر  و حقرروقی نهادهررای و ا ررخاص یر رری

 در مشرکلی اتاتری   تواند می گريزی قانون نا  ی  موضو ی

  ملکرررد یررر دولررت و قررانون الررزا  و حاكمیررت  مینرر 

 و مرادحاصرل ) آيد حسابی   صوصی یخا  يستی محیط

 (.1387:12 مزينیب

 یر   حاضرر  م،العرة  گفت   د ب مباحد یراتاس ینایري 

 ماننرد  هرايی  نمونر    امل) هوامع در حکمرانی نحو  نقا

 قانون حاكمیت  مومیب مشاركت پاتخگويیب فسادب كنتر 

 اهتمرا ی -اقتصادی كارايی و  ملکرد و( مقررا  كیفیت و

  ملکرررد در( اقتصرراد در دولررت حجررم ماننررد) هررا دولررت

 .اتت پردا ت   يستی محیط

 

 ها روش و مواد. 2

 تحقیق نظری های پایه. 2.1

  يسرتی  محریط   ملکرد ار يایی یرای ددیمتع های  ا ص

  را ص  هرا  آن ترري   معررو   ا  كر   دارد وهود كشور در

  ملکررررد  رررا ص و 2(ESI)  يسرررت محررریط پايرررداری

  يسرت  محریط   ملکرد  ا ص. اتت( EPI)  يست محیط

(EPI ) ی  نسبت ك ESI كشورها  ملکرد یر ییشتری تأكید 

 ا  اظرت حف اصلی هد  دو یر داردب  يست محیط  مینة در
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 وضعیت ارتقای و  يست محیط تالمت  امل  يست محیط

 ههران  در  يسرت  محریط  مشرکال  . دارد ا ار  اكوتیستم

 اهتمرا ی  نهراد  يك  نوان ی   دولت ضعیف  مکرد یا امرو 

 ب  يسرتی  محیط های تیاتت صحید اهرای و تدوي  در مهم

 رفترار  قبیرل  ا  اهتمرا ی   وامل و حاكم اقتصادی وضعیت

 .دارد نزديك یسیار ارتباط مع ها افراد

 

 زیست محیط عملکرد و خوب حکمرانی. 2.1.1

 و فردی حقوق حفظ در كاتتی یا اریب های  کست وقوع

 در دولرت  د الرت  مبنای المللیب یی  تعاد  حفظ در كاتتی

  يستی محیط های یحد در آنچ .  وند می محسوب اقتصاد

 موضروع   رودب  مری  یدان توهر   دولت د الت یا ارتباط در

 مواردی ی  یا اری  کست های نظري . اتت 3یا ار  کست

 ا  هرا  قیمرت  نظرا   يا یا ار تا وكار آن طی ك  دارند ا ار 

 امرر  اير  . یا رد  نراتوان  اهتمراعب  نظرر  ا  یهین  مقدار تأمی 

  کسرت )  ررد  اقتصاد یررتیب مورد حو   آنک  یرحس 

 در  کسرت ) كرالن  اقتصراد  ب(ناكرارايی  منایع تخصیص در

 در  کسرت ) توترع   اقتصراد  يرا  و( ییکراری  منایع ا تغا 

 یر   متفراوتی  نتراي   یا دب( فقر و نایرایری اهتما ی اهدا 

  نايت یا یا ار  ملکرد اتت ممک   بارتی آيد. ی  می دتت

 تخصیصری  كرارايی  دریردارنرد    رردی  اقتصاد رويکرد ی 

 يرا  و كرالن  اقتصراد  هرای  ديردگا   لحاظ ی  آنک  حا  یا دب

 و حسررینی) یا ررد یررا ار  کسررت نمايررانگر ایب  توتررع

 در یرا ار   کسرت  مصراديق  ا  يکی(. 1392:12 همکارانب

. اترت   يستی محیط كايهای یودن  مومی منایعب تخصیص

 كر   تروههی  قایرل  ار ش رغرم  ی   يستی محیط منایع ییشتر

 گرفتر   درنظرر  هرا  آن ا  اترتفاد   یررای  قیمتی  موما  دارندب

 هرا  قیمرت  اير    رودب  گرفتر   درنظر یقیمت اگر و  ود نمی

  يستی محیط منایع ا  اتتفاد  واقعی مخارج و قیمت ییانگر

  نروان  تحرت  منرایع  ا  اترتفاد   هزينرة  اغلر ب  نیز. نیست

 یر   كايهرا   رد   تمرا   قیمرت  در منرایع  ا  اتتفاد  مخارج

 ديگرر  مصراديق  وهرود آثرار  رارهیب ا    . آيد نمی حساب

  يسرت  محریط  حفرظ  در ا ارو قایل ا تماد نبودن ی  کست

 نفرع  ذی های ینگا  ك  گفت توان می  صوص اي  در. اتت

 ا  یررداری  یهرر   واقعری  قیمرت  تنها ن   يستی محیط منایع ا 

 را ای هزينر   یلکر   كنندبنمی پردا ت را  يستی محیط منایع

 كنند. می تحمیل هامع  افراد كل یر نیز

 نرایعب م گرذاری  ار ش درون  هرايی  مکانیسرم  یا ها دولت

 نمررودن صررفر محی،رریب  يسررت هررای هزينرر  كررردن دا لرری

 ا  گیرری  یهرر   نیرز  و مصرر   و تولید اهتما ی های هزين 

 را تخرير   و آلرودگی  توانند می نظارتی و قانونی ایزارهای

 پايردار  را اقتصراد  منرایعب  یر فشار كردن كم یا و داد  كاها

 تدولر  نقرا  ینایراي (. Ashrafi pour, 2012: 438) تا ند

 گررذاریب تیاتررت و  يسررتی محرریط هررای گیررری تصررمیم در

 ی  آن توه   ود. یايد هموار  ك  اتت موضو ی

 ییرانگر  توترع ب  اقتصاد  لم در كشورها گذاری تیاتت

 متفاو  یسیار ها دولت ماهیت و رفتار ك  اتت واقعیت اي 

 دولرت  رفترار  تغییرر  اقتصرادیب  توتعة و ر د كلید و یود 

  رود  منتهری   روب  حکمرانری  یر   كر   ای گونر   ی  اتتب

 یرر  حکمرانری  و نهادها نقا یا ارتباط در(. 1385 میدریب)

. دارد وهرود  مختلفری  هرای  نظرير    يسرت  محریط   ملکرد

  نروان  یر  ) دموكراتری  تر،د  نقا یر م،العا  ا  تعدادی

 كیفیررت یررر( نهررادی توتررع  اصررو  تررري  ینیررادی ا  يکرری

 معتقدنرد  انمحققر  ا  دترت   اير  . انرد  پردا ت   يست محیط

 لرزو   آگراهیب  افرزايا  درنتیجر   و اطال ا  آ ادی وهود

  كرم  مررد ب   ندگی و قانون حکومت ی  احترا  پاتخگويیب

 تولید هایهزين  افزايا دلیل ی  مصر  و تولید میزان یودن

 در  مررر یررودن كررم و محی،رری يسررت قرروانی  ا  نا رری

 یررا مقايسرر  در را هررا نظررا  ايرر  دموكراتیرركب تررا تارهای

 نیا هرای  یر   ترر  حسراس  هرايی  نظا  ی  اتتبدادیب های نظا 

 ,Li & Renveny) اترت  ترا ت   ید  مرد  محی،ی  يست

2006; Fredriksson & Wollscheid, 2007 .) 

 در قرانون  حاكمیرت  نقرا  یر تحقیقا  ا  ديگر یر ی

 ك  صور  یدي . دارند ا ار   يست محیط كیفیت یا ارتباط

 یر   توانرد  می یا ار  کست را اث قانونب حاكمیت وهود یا

 اير   یرر ( 2005) همکرارانا  و Acemoglu. یرتد حداقل
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 حقروق  ا  ك  هستند نهادهايی  وبب نهادهای ك  اند  قید 

 ای انگیرز   مالکیرتب  حقروق  حفظ. كنند می حمايت مالکیت

 تولیرد  یرای اقتصادی های ینگا  توتط منایع ا  اتتفاد  یرای

 يرك  نبرود  صرور   در ديگرب تويی ا . یود  واهد كارآمد

 اترت  ممکر   فشرارب  ا مرا   مکانیسرم  يرا  قانونی تا وكار

 ملرز   كرار  و كسر   قرادادهرای  صرحید  اهرای یر ها ینگا 

 دقیق اهرای یر فشار ك  كرد فر  توان می ینایراي . نبا ند

 تنها ن  ك  كند كمك هايی ینگا  ايجاد ی  تواند می قراردادهاب

 های تیاتت یلک  یا ند قرارداد ی  احترا  و ر ايت ی  ملز 

 . یسذيرند نیز را  يستی محیط ملی

 اثرگرذاری  ديگرر  های هنب  ا  مقررا  و قوانی  كیفیت

 همکراران  و  Djanko. اترت   يسرت  محریط  یرر  حکمرانی

 ورود یررای  ترنگی   مقرررا   ك  كنند می اتتدي  ب(2002)

 گیرزر  غیررترمی  اقتصراد  و یراي  فسراد  یا یا ارب ی  ها ینگا 

 در رو رنی  دترتورالعمل  ك  كشورهايی. یود  واهد همرا 

 انتظرار  تواننرد  مری  دارندب مالیا  ا ذ و مجو  صدور  مینة

 یر   تولیردب  فرآينرد  طريرق  ا  ها ینگا  ك  یا ند دا ت  را اي 

 مرديريت  و صرنعتی  تولیردا    مینرة  در قرانونی  داردوب

 نردی پايب(. Safavian & et Al., 2001) یا ند پايبند صنعتی

 قروانی   یر   پايبنردی  تولیردب   مینر   در قانونی داردوب ی 

 .دا ت  واهد همرا  ی  نیز را  يستی محیط

  ملکررد  یرر   روب  حکمرانی اثرگذاری ديگر ایعاد ا 

 هوامعی در. هاتت دولت كارآيی و اثریخشی  يستب محیط

 در ثبرا   اترتب  یهترری  حکمرانی دارای  مومی یخا ك 

 در توانرد  مری   مرومی  مخرارج  رد كرارايی  و كرالن  اقتصاد

 ,.Pushak & et al)  رود  افرزايا ر رد   یر   منجرر  نهايت

 دارای) هسرتند  دارا را مؤثری دولت ك  كشورهايی(. 2007

 یهترر  مديريت و كارآمد  مومی  دما  كمترب یوروكراتی

 تولیدكننرد ب  ا تمراد  هلر   ضرم   توانند می(  مومی منایع

 را  يست محیط كیفیت ای ارتباط در دولتی مقررا  و قوانی 

 (.Gani, 2012) درآورند اهرا ی  ییشتری قو  یا

 حسراب  یر    وب حکمرانی ایعاد ديگر ا  فساد كنتر 

  يسرت  محیط  ملکرد یر تواند می طريق دو ا  فساد. آيد می

 : یا د دا ت  منفی تأثیر

 و ر رو   پردا رت  یرا  فاترد  هوامرع  در ك  اي  نخست

 قروانی   گرران  تردوي   و انگیرنردگ  تصرمیم  یرر  نفوذ ا ما 

 هرای  تیاترت  یرر  اتاتری  هرای  محردوديت   يستیب محیط

 ,Fredriksson & Seven) كنرد  مری  ا مرا    يسرتی  محریط 

2003, p.1385 .) 

 دولتری  مقامرا   یررای  ر و  ايجاد طريق ا  ك  اي  دو 

 یرای قانونی مجو  كس  يا و قانون اهرای ا  مانع تواند می

 ;Miller, 2011, 51)  رود   يست محیط حو   در متخلفان

smith & walpole, 2005, 251-252.) 

 

 زیست محیط عملکرد روی بر مؤثر عوامل سایر. 2.1.2

 كرارآيی  و  روب  حکمرانری  نقا اقتصادتنجی تا ی مد 

 تراير   ناترايی  نیا منرد   يستیب محیط  ملکرد در ها دولت

  يست محیط  ملکرد كنند  تعیی  اهتما ی-اقتصادی  وامل

  وامل تاير های تئوری یر مروری قسمت اي  در لذا .اتت

 . ود می  يست محیط كیفیت روی یر مؤثر

 كیفیررت كننررد  تعیرری   معرررو  هررای تئرروری ا  يکرری

 كرو نت   محی،ری   يسرت  منحنری  ی  مریوط  يستب محیط

(4EKC )اترررت (Grossman and Krueger, 1991; 

Panayotou, 1993 .)دگیآلرو  یرا  اقتصادی ر د یی  ارتباط 

 مرورد  ای گسرترد   طرور  یر   ا یر های ده  طی  يست محیط

 ,Dean & Lovely) اتت گرفت  قرار آماری تحلیل و تجزي 

2008; Carlos, 2007; Ang, 2007 .)منحنرری یراترراس 

 آلررودگی انتشررار و تررران  درآمررد یرری ( 1995) 5كررو نت 

 كر   معنری  یدي  اتتب یرقرار معکوس U  کل ی  ای رای، 

 ترران   درآمرد  تر،د  كر   اقتصرادی  ر رد  ی اول مراحل در

 یرايی  اولويرت  ماننرد  مختلرف   وامل دلیل ی  كاها يافت 

 یرودن  پرايی   پراکب   يسرت  محیط ی  نسبت ا تغا  و تولید

 تکنولروژی  یرودن  پرايی   و  يسرتی  محیط های آگاهی ت،د

 محی،ری   يست های تخري  افزايا یا اقتصادی ر د تولیدب

 تر،حی  ا  ترران   درآمد  بور  ا یعد اما یود؛  واهد همرا 

 اقتصرادی  ر رد  افرزايا  و  رد   معکوس رای،  اي  معی ب

 آن دلیرل  ك   د  واهد  يست محیط كیفیت یهبود ی  منجر
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 افررزايا تولیرردب تکنولرروژی ترر،د رفررت  یرراي توانررد مرری

 قرروانی  اهرررای و تصرروي   يسررتیب محرریط هررای آگرراهی

 یرايتر  ت،و  در همچنی . یا د  يستی محیط گیران  تخت

 و صرنايع  ترمت  یر   كشرورها  اقتصرادی  تا تار درآمدیب

 كر   كنرد  می تغییر  دما  یخا توتع  و پاک های فناوری

 در آلرودگی  كراها  دييرل  ا  ديگر يکی تواند می  ود اي 

  انقراهیب  محمدی و متفکرآ اد) یا د یاي درآمدی ت،و 

 (. 1389 تبريزيانب و پژويان ؛1391

 كیفیرت  روی یر 6مالی توتعة انق ی  ها نظري  ا  یر ی

 هريران  افرزايا  یرا  مرالی  توترعة . اند پردا ت   يست محیط

 و تحقیرق  هرای  فعالیرت   رارهیب  مسرتقیم  گرذاری  ترماي 

 اهرای یرای هزينة كم یا مالی منایع ايجاد همچنی  و توتع 

 توانرد  مری  اقتصرادیب  های ینگا  در  يستی محیط های پروژ 

 ,Jalil & Feridun)  ود  يستمحیط آلودگی كاها یا د

2011; Tamazian & Rao, 2010 .)ا  محرردودی تعررداد 

 مرالی  توتعة ا  نا ی صنعتی های فعالیت افزايا م،العا ب

 ,Jensen) داننرد مری   يسرت  محریط  تخري  یرای  املی را

1996.) 

 كیفیرت  یرر  تأثیرگرذار   وامرل  ديگرر  ا  انسرانی  توتع 

 معیراری   نروان  ی  را انسانی توتعة اگر. اتت  يست محیط

 كر   یا یم  قید  اي  یر و كنیم م،ر  اقتصادی توتعة یرای

 یا روش هامع  افراد  ندگی یهبود متوه  ییشتر یايد توتع 

 یا ردب  آمرو ش  و دانا طريق ا  انسانی های ظرفیت یسط

 حکمرانری  های  ا ص ك  هستیم آن  اهد صور  آن در

 تخصریص  همچرون  هايی مکانسیم طريق ا  توانند می  وب

 و انسرانی  تررماية  انبا ت كارآفرينیب انسانیب ترماي  یهینة

 انسرانی  توترعة  یهبرود  های  مین  هاب فرصت یرایرتا ی نیز

 فرراهم  را( اقتصرادی  توترع   معیارهرای  ا  يکری   نوان ی )

 یرا   وب حکمرانی لذا(. 1390 همکارانب و تامتی) تا ند

 ,Rudra & Sanyal) دارد مسرتقیم  ارتبراط  انسرانی  توترعة 

2011; Yang, 2010 .) توترعة  در یهبرود  یرا  ديگر تويی ا 

 تروان  مری   مومیب آمو ش و آگاهی افزايا ا همل  انسانی

 دشرمگیری  حرد  ترا  را  يسرت  محیط فزايند  تخري  روند

  ا ص تواند می یايتر انسانی توتعة ت،د لذا. داد كاها

 ااحمردنی ) یا د دا ت  همرا  ی  را یهتر  يست محیط كیفیت

 (.1392 تخیب و محمدی ؛1393 همکارانب و

 ترأثیر  تحرت  توانرد  مری  همچنی   يست محیط  ملکرد

 یرا   روبب  حکمرانی. گیرد قرار كشور يك در آ اد تجار 

 در   هرر  حمايرت  تیاتریب  ثبا  كارايیب ايجاد یسترتا ی

  را ص  یهبرود  یر   اتت قادر فساد مهار و قانون ا  ییشتر

 و مالکیررت حقرروق ا  حمايررت هملرر  ا  اقتصررادی آ ادی

(. 1394:269 گنجیب و آیادی  ا ) نمايد كمك آ اد تجار 

 دو  يسرت  محیط  ملکرد یر آ اد تجار  نقا یا ارتباط در

 تجار  آ ادتا ی مخالفان. اتت  د  م،ر  متضاد  ديدگا 

 فشرارهای  افرزايا  و آ اد تجار  گسترش ك  دارند اذ ان

  ردن  ماليرم   یر   رارهیب  و دا لری  های ینگا  یی  رقایتی

 حتری  و  رود  مری  منتهی منات   يستی محیط های تیاتت

 مواهر   در را ملری   يسرتی  محیط قوانی  اهرای و تصوي 

 لذا. كند می همرا  تأ یر یا تجاری آ ادتا ی فرآيند یا  دن

  يسرت  محریط   ملکرد تواند اثری منفی یر می آ اد تجار 

 ,Copeland & Taylor, 2003; Li & Hewitt) یا رد  دا ت 

 ترأثیر  ییرانگر  تحقیقرا   اك رر  ك  اتت درحالی اي (. 2008

 & Matsura) اترت   يسرت محریط  یرر  آ اد تجار  م بت

Takeda, 2005; Antweiler & et.al, 2001 .) ترتیر   یدي 

 ا  نا ری  رقرایتی  فشرارهای  ی  كشورها واكنا درنتیجة ك 

 ا  اتتفاد  نسبیب مزيت ی  دتترتی و آ اد تجار  گسترش

 و انررژی  و منرایع  اترال   ترتی  یدي  و  ود می كارا یعمنا

 اترکويیب  یرقری ) يایرد  می كاها ها آن ی  مریوط آييندگی

1387.) 

Grossman & Krueger (1991)تجار  آ ادتا ی اثر ب 

 اثرر  و تركی  اثر مقیاسب اثر ت  ی  را  يست محیط روی یر

 یر   ك  صورتی در آنان م،الع  طبق .7كردند تفکیك فناوری

 اثرر  و مقیراس  اثرر  یرر  فناوری اثر تجاریب آ ادتا ی دنبا 

 صررنايع در نسرربی مزيررت یررا كشرروری حالررت در) تركیرر 

 تركی  اثر یا همرا  فناوری اثر اگر يا و  ود غال ( آييند 

 اثرر  یرر ( پراک  صنايع در نسبی مزيت یا كشوری حالت در)
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 منجرر  تجاری آ ادتا ی صور  آن در  ودب غال  مقیاس

 . د  واهد م بت محی،ی  يست اي نت ی 

 كیفیرت  یرر  تأثیرگرذار   وامرل  ديگر ا   هرنشینی نر 

 در دولرت   ملکررد  و هرا  تیاترت  اگر. اتت  يست محیط

 توترعة  و حمايرت  ی  نهايت در ك  یا د ای گون  ی  اقتصاد

 نرر   نشرودب  منجرر  كشراور ی  صرنعت  و روترتايی  یخا

 در. ياید یم افزايا صنعتی  هرهای در تمركز و  هرنشینی

 دو نیرز   يسرت  محریط  آلودگی و  هری همعیت یی  رای،ة

 یرا  ك  كند می ا ار  او  ديدگا . دارد وهود متفاو  ديدگا 

 و نقرل  و حمل هاب  يرتا ت ا  اتتفاد   هرنشینی افزايا

 فرهنگ ك  كند می تأكید دو  ديدگا . ياید می افزايا انرژی

 نسبت  هرها در انرژی مصر  تا  ود می یا د  هرنشینی

  يایررد كرراها آلررودگی و  ررد  تررر یهینرر  روتررتاها یرر 

(Alam & et.al, 2007.) 

 ايجراد  یرا  توانرد  مری  دولت ك  گفت توان می نهايت در

 را اقتصادی های ینگا  یی  رقایت ايجاد منات ب تا ی  مین 

 ترالش  يرك   نوان ی  نوآوری ی   القب رقایت. تا د فراهم

 يرك  در یرا دهی  و ترود  نظر ا  یودن پیشگا  یرای تجاری

 نروآوریب  ا  نا ری  كارايی افزايا یا.  ود منجر می صنعت

  يایررد كرراها توانررد مرری آلررودگی نظیررر هررايی نایسررامانی

(Porter & Vander, 1995, p.100.) 

 

 پیشین مطالعات بر مروری. 2.2

 كیفیررت یررا معنرراداری رای،ررة توانررد مرری اقتصررادی ر ررد

 ;Grossman & Krueger, 1991) یا د دا ت   يست محیط

Alam et al., 2007 .)نوان ی  نیز دولت اندا   حا ب  ی  در  

 م،رر    يسرت  محیط كیفیت یر تأثیرگذار متغیرهای ا  يکی

 & Bernauer & Koubi, 2013; Carlson)  ررود مرری

Lundstrom, 2000 .)و حاكمیررت نقررا یررا ارتبرراط در 

  م،العرا   يسرت  محریط  كیفیرت  در دولتی گذاری تیاتت

 ديردگا ب  يرك  ا  كردا   هر ك  اتت گرفت  صور  متعددی

 اند. كرد  تحلیل را رای،  اي 

 روش یرر  یا م،العرر  در( 1393) يیصررفا و یآیرراد  ررا 

 یرر  یحکمرانر   گسرترد  ریترأث » یةفرضر  بیا س يمقا-یلیتحل

-طیمحر  تیر فیك ارتقراء  و حفرظ  ههت در هوامع  ملکرد

 و G7 ضرو   ةافتر ي توتع  یكشورها دتت  دو ییرا «ستي 

 ا  یحراك  جر  ینت. دانر  كرد  ییررت را OPEC  ضو منتخ 

 تیر فیك زانیر م یا یبحکمران یها  ا ص یهبود ك  یود  يا

 و سرت ي  طیمح حفظ ههت در ها ملت و ها دولت  ملکرد

 و یراقر اد   م،العر  . دارد میمستق ارتباط ستمیاكوت تالمت

 دار یمعنرر و مررؤثر نقررا دهنررد  نشرران( 1393) یآهنگررر

  نروان  یر   CO2 گرا   انتشرار  كراها  یرر   روب  ینحکمرا

 منتخر   یكشرورها  در سرت ي  طیمحر  یآلودگ ا  ی ا ص

 اتت.

 یهررا داد  ا  اتررتفاد  یررا( 1391) همکرراران و آمرراد 

 كنفرران   ترا مان   ضرو  یكشرورها  و OECD یكشورها

 زانیر م یرا  دولرت   اندا  و تیفیك  یی ةرای، (OIC) یاتالم

 را( سرت ي طیمحر  تیر فیك ا  ی ا صر ) CO2 ةتران انتشار

 نسربت  ا  دولرت   انردا   ةمحاترب  منظرور  ی . ندكرد ییررت

 ا  بدولت تیفیك ةمحاتب ییرا و( 8GDP) ی  دولت مخارج

 .اترت   رد   اترتفاد   یههران  یانك یحکمران یها  ا ص

 تیر فیك و م بت اثر دولت  اندا  ك  بیود آن ا  یحاك ج ینت

. دارد دكری یكسر ا ید یهرا  ند يآي انتشار یر یمنف اثر دولت

 تأيیررد  يسررتی محرریط كررو نت  منحنرری تررا تار همچنرری 

 . ود می

 روش ا  اترتفاد   یا( 1390) یا رف ی ل و  اد  یلشکر

 كنرار  در  روب  یحکمرانر   ا ص 6 آثار بیپانل یها داد 

  نوان ی  كری  دیاكس ید گا  انتشار زانیم یر را رهایمتغ ريتا

 جر  ینت. دادند ارقر توه  مورد یستي  طیمح تیفیك  ا ص

 قدر   امل یحکمران یها  ا ص یهبود ك  یود آن انگریی

 مقررا ب تیفیك قانونب تیحاكم بیاتیت ثبا  بيیپاتخگو

 مرد   یی  کا  تواند یم دولت یاثریخش و فساد یا مبار  

 .دهد كاها یستي  طیمح مسائل  مینة در را دولت و

 ای لعر  م،ا در ب(1391) همکاران و حسینی میر جا یان

 متغیرهرای  كنرار  در  روب  حکمرانری  فضرايی  تررريز  اثر

 گرا   انتشار یر تران  درآمد و  هرنشینی نسبت نظیر كنترلی
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  ررما  و  اورمیانرر  كشررورهای حررو   در اكسرریدكری  دی

یررتری   2007 ترا  1990  مرانی  یرا    یررای  را( منا) افريقا

 تعمیرق  و افرزايا  دهرد  مری  نشان م،الع  اي  نتیجة. كردند

 كراها  یر   تنها ن  منا من،قة كشورهای در  وب مرانیحک

 یرر  م بت تأثیرگذاری یا یلک  انجامدب می كری  اكسید دی گا 

 و هرا  آيينرد    مینة كاها همساي  كشورهای نهادی كیفیت

 . آورد می فراهم را  يست محیط كیفیت افزايا

Halkos حکمرانری  اثرر  یررتری  ی ( 2013) همکاران و 

 ا  من،قر   36 در( EPI)  يسرت  محریط   ملکرد  ا ص یر

 اير   نتراي  . انرد  پردا تر   فرانسر   و آلمان انگلستانب كشور

 را یهتر EPI همیش  یهتر حکمرانی» ك  دهد می نشان م،الع 

 ای م،العر   طری  ب(2012) ديگرران  و Du. «دهرد  نمری  نتیج 

 ا  اتررتفاد  یررا را اكسرریدكری  دی انتشررار یررر مررؤثر  وامررل

 1995-2009 در یا    مانی دی  كشور یرای پانل های داد 

 اقتصرادیب  توتعة ك  رتیدند نتیج  اي  ی  و یررتی كردند

 مؤثر  وامل تري  مهم صنعت تا تار و تکنولوژی پیشرفت

 كر   اترت  درحرالی  اير  . هسرتند  كری  اكسید  دی انتشار یر

 مصرر   یر  هرنشینی و تجار  یودن یا  مصر ب تا تار

 . ود نمی تأيید كو نت  فرضیة و دارد نادیزی اثر انرژی

Castiglione نقرا  ایم،الع  طی ب(2012) همکاران و 

 یرا  كشور 28 یرای اكسیدكری دی انتشار یر قانون حاكمیت

 1996-2008را در یرا    مرانی    پانرل  هرای داد  ا  اتتفاد 

 انتشرار  یری   كر   انرد  رترید   نتیجر   اير   ی  كرد  و یررتی

 وهود قوی و م بت رای،ة ونقان حاكمیت و كری  اكسید دی

  رواملی  كرو نت   رای،ة یهتر تشريد یرای م،الع  اي  .دارد

 تولیرد  در صرنايع  ترهم  ترنگب   غرا   ا  یررق  تولید مانند

 .اتت گرفت  درنظر را تجار  و همعیت دا لیب نا الص

  امرل  دو بGunton and Calbick (2010) م،العرة  طی

 در تفراو   ايجراد  اصرلی   لرت  حکمرانیب و انرژی قیمت

  رد    نروان  كشرورها  یری    يست محیط  ملکرد  ا ص

  را ص  در ا رتال   درصرد  42  امرل  دو اير   كر   اتت

 .دهند می توضید را  يست محیط  ملکرد

گرفتر  در   انجرا  حاضر یا م،العرا    ةم،الع   مد تمايز

 يسرت   یطمحر  یفیرت ك يرایی ار  ی د  یررا   ا ص اتتفاد 

همچرون   يیهرا   ا ص گرفت  ا  انجا . اك ر م،العا  اتت

 یمنایع آب یررا  ي تخر ياكری   یداكس یانتشار گا  د یزانم

م،الع   ي اند. در ا كرد اتتفاد   يست  یطمح یفیتك ياییار 

 یا   را ص كلر   يسرت   یطمحر  یفیرت ك يرایی منظور ار  ی 

 در و همچنری    رد  ( اترتفاد   EPI)  يست یط ملکرد مح

 كیفری  صرور   یر   رای،ر   اير   م،العرا ب  ا  ديگر یسیاری

 . اتت  د  یررتی

 

 متغیرها و مدل. 2.3

 قبرل  یخا در ك  تجریی م،العا  و نظری ادییا  یراتاس

  ملکررد  و دولرت  كارايی یی  رای،  یررتی یرای  دب ارائ 

 ییرانگر  i)  ود می ارائ   ير رگرتیونی معادلة  يستب محیط

 :(اتت  مان ییانگر j و 9كشور
LEPIij=C+β1LEPI(1)ij+β2Linstij+β3Lsizeij+β4LGDPC

ij+β5LGDPC^2ij+β6Lpopdenij+β7Lopenij+ 

β8DUMij+εij 
 ررا ص  لگرراريتم یررانگری LEPI: معادلرر  ايرر  در كرر 

: LEPI(-1):  ررر  ا  مبرردأب Cب  يسررت یط ملکرررد محرر

: Linst  يسرتب  محریط   ملکررد   ا ص او  وقف  لگاريتم

 مخرارج  لگراريتم : Lsize حکمرانریب  كرل   ا ص لگاريتم

  نوان ی ( دا لی نا الص تولید ا  درصدی) دولت مصرفی

 نا الص تولید لگاريتم: LGDPC دولتب اندا   ا   ا صی

(ب يکرا دير امر 2005ثایرت   هرای  یمرت )یر  ق  ترران   دا لی

LGDPC^2: تران  دا لی نا الص تولید دو  توان لگاريتم 

 لگاريتم: Lpopden ب(آمريکا دير 2005 ثایت های قیمت ی )

Lopen همعیتب اكمتر  ا ص
 درهرة   را ص  لگاريتم: 9

 و تفکیرك  یررای  مجرا ی  متغیرر : DUM اقتصرادب  یودن یا 

هرزء   εو  يافتر   توترع   و توتع  درحا  كشورهای مقايس 

 ا  م،العرر  ايرر  هررای . داد اتررت یونیا ررال  مررد  رگرترر

 هرای  را ص  ب10(WDI) ههرانی  یانرك  آمراری  اطال ا 

 حکمرانری  ههانی های ا ص منبع اطال ا  ا  حکمرانی

(WGI)11 كشورها  يستی محیط  ملکرد  ا ص و (EPI )

 يرل  دانشگا  محققان توتط  د  ارائ  اطال ا  و ها داد  ا 

 ا  اترتفاد   كر   اترت  ذكرر  یر   ي  . اترت   رد   اتتخراج
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 ناهمسرانی  واريان  ی  منجر تواند می متغیرها یرای لگاريتم

 .  ود پر  مشاهدا  حذ  و كمتر

 هرايی   ير را ص  ا (ب inst)  وب یحکمران  ا ص

 مجرزا  هرای  مرد   طری  تحقیرق  اير   در در ك   د  تشکیل

: voice بارتنرد ا :   هرا  ير را ص  اير  .  رود  یررتی مری 

:  را ص  gove ب12گرويی پاترخ  ا ص حق اظهرارنظر و  

و  ی قرروان یفیررت:  ررا ص كregq ب13دولررت یاثریخشرر

: control و 15قررانون یررت:  ررا ص حاكمrule ب14مقررررا 

 ايرر  در حکمرانرری كررل  ررا ص. 16فسررادا ص درک  رر

 درنظرر   را ص  5 ا  تراد   میرانگی   يرك  یراتاس م،الع 

 ییرانگر  گرويی  پاترخ  و اظهرارنظر  حرق . اترت   رد   گرفت 

 تجمعرا   و ییران  آ ادی تیاتریب  حقوق مانند هايی مفهو 

 نماينرردگی میررزان م،بو ررا ب آ ادی اهتمررا یب و تیاترری

 و مبرارک ) اترت  غیرر   و اهتمرا ی  هرای  طبقر   ا  حاكمان

 كیفیررت دولررتب اثریخشرری  ررا ص در(. 1388 آذرپیونرردب

 میرزان  و دولتری  هرای  مشی  ط و  دما  اهرای و تدوي 

 كرانون  در دارد هرا  تیاترت  اير   یرایرر  در دولت ك  تعدی

 توانمنردی  قروانی ب  كیفیرت   را ص . گیرد می قرار ار يایی

 تینظامرا  و مقررا  و ها تیاتت اهرای و تدوي  در دولت

 یخرا  هرای  فعالیرت  دامنرة  و نفوذ گسترش تب  ك  اتت

  ررا ص(. Kaufman et.al, 2007)  ررود مرری  صوصرری

 و دولتمرردان   ملری  احتررا   میرزان  ییرانگر  قانون حاكمیت

 هرد   یرا  كر   اترت  نهادهرايی  یرای كشور يك  هروندان

 اترت   رد   ايجراد  ا رتال   حرل  و قانون اهرای و وضع

 ك  اتت آن ییانگر سادف  ا ص(. 1391 صديقیب و ر می)

 در و توءاترتفاد   مرورد  حد د  تا دولتی و  مومی قدر 

 .گیرد می قرار  صوصی و  خصی منافع تحقق  دمت

 پیشررفت  میرزان ( ESI)  يسرت   محیط پايداری  ا ص

. دهد می نشان  يست محیط ا  حفاظت ههت در را كشورها

 17يرل  دانشرگا   محققران  توتط 2005 تا  در  ا ص اي 

  صوصریا   مقايسة امکان  ا ص اي . اتت  د  تعريف

 تیسرتم  هرای  یخرا  در  يسرتی  محریط  نظرر  ا  را كشورها

 انسانی صدمة كاها  يستب محیط یر فشار كاها محی،یب

 منظرور  یر   قرانونی  و اهتمرا ی  امکانرا    يسرتب  محیط ی 

 المللی یی  های تالش و  يست محیط نیا های ی  پاتخگويی

 ك  گیردیرمی در را مواردی  ESI ا ص. تا د می فراهم را

 2006 ترا   در ینرایراي  . هرا هسرتند   دولت كنتر  ا   ارج

 ا ( EPI)  يسرت  محریط   ملکررد  نرا   یرا  ديگری  ا ص

  ملکررد   را صب  اير   كر    رد  اترتخراج  ESI  ا ص

 را پايردار   يستمحیط یا تا ی و حفظ ههت در ها دولت

 كلری  هرد   ود ا  EPI. كنرد  می ییان( 0-100) ا  ای یا   در

 یرر . كند می پیروی اكوتیستم تالمت و  يست محیط تالمت

 را  يسرت  محیط  ملکرد  ا ص كلیب هد  دو اي  اتاس

 هروای  آلودگی كودكانب میر و مرگ  ا ص  انزد  یراتاس

 آوری همررع آ ررامیدنیب آب كیفیررت هررواب كیفیررت دا لرریب

 آبب مصرر   نیترروژنب  یرار  محی،ریب  ا ون میرزان  فاضالبب

 ا  حفاظرت  اكوتیسرتمب  ا  حفاظت وحاب حیا   ا حفاظت

 گیرریب  مراهی  میرزان  كشراور یب  یخرا  یر   ياران  هاب هنگل

 هرر  یا ا یر   CO2 میرزان  و تجديدپذير انرژی انرژیب كارايی

 هرا   ا ص  يا. كنند یم فيتعر بیدا ل نا الص دیتول واحد

 سرتب ي  طیمح تالمت  امل یاتتیت یكل یریگ ههت  ا

 منرایع  ا  یور یهرر   وحاب ا یح تنوع بیآی منایع هواب تیفیك

 ترالمت  ارتقاء و حفظ ههت در را یانرژ یداريپا و یعیطب

 و یآیاد ا ) كنند یم  ییتب گذاران اتتیت ییرا ستي  طیمح

 (.  1393 تا ب كه  و یحسن ؛1393 بيیصفا

 

 مدل برآورد روش. 2.4

 دولت يیكارا  یی رای،  ییررت ییرا حاضر ةم،الع کرديرو

 ا  یگروه یطول یها داد  ا  اتتفاد  ستبي  طیمح تیفیك و

 كشرور  30 یهرا  داد   يینرایر . اتت ایدن منتخ  یكشورها

 2012 تا 2002 دور  طی در ايران كشور مشمولیت یا 18دنیا

 هرای  داد  هاب داد  ا  تا تار اي  ی . اتت  د  گرفت  كار ی 

 هرای  داد  يرا  پانرل  هرای  داد .  ود می گفت  تایلويی يا پانلی

19طرولی 
 هرم  كر    روند  مری   رنا ت   هرايی  داد   نروان  یر   

 اي . هستند مق،عی هم و  مانی های تری  ناصر دریرگیرند 

  ،ری  هرم  و ترر  گسرترد   تنوع ییشترب اطال ا  حاوی ها داد 



 ... نقش حکمرانی خوب و اندازة دولت بر روی
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 امکران  نیز و هستند كاراتر نتیج  در و یود  متغیرها میان كمتر

 .كنند می فراهم را تری پیچید  رفتاری الگوهای طراحی

. هسرتند  اير پو عتیطب در یاقتصاد روایط ا  یارییس اما

 محقرق  یر   كر   اتت  يا تايد پانل یها داد  یايمزا ا  یکي

 دا رت   اير پو مباحرد  ا  یترر  عیوت درک ك  دهند یم اها  

 صرور   اير پو یهرا  مرد   یرو یر یمتعدد قا یتحق. یا د

 وقفر   كير  جاديا ةلیوت ی  كیناميد روایط  يا. اتت گرفت 

(. Baltagi, 2005)  رروند یمرر فیتوصرر وایسررت  ریررمتغ در

  ررايط  در متغیرها یی  روایط ا  یهتری درک پويا الگوهای

 مد  كوتا  روایط یی  قادرند نیز و كنند می ارائ  تعاد   د 

 پويراب  تركیبری  هرای  مرد   در.  وند قائل تمايز یلندمد  و

 ظراهر   مرد  راترت  ترمت  در وقفر   یا وایست  متغیر وقفة

 مجمو ررة در وقفرر  یررا وایسررتة متغیررر حضررور.  ررود مرری

 رگرترورها  اينکر   فر  ب(توضیحی متغیرهای) رگرتورها

 و كنررد مرری نقرر  را هسررتند ناهمبسررت  ا ررال  هملرر  یررا

 صور  اي  در 20(OLS) معمولی مریعا  حداقل یرآوردگر

 گفترة  یر  (. Ebbes, 2007, pp.8)  رود  گرفتر   كار ی  نبايد

Matyas & Sevestre (2008 ) یرآوردگرر (2SLS )  ممکر 

 یزرگ های واريان  ایزارهاب انتخاب در مشکل دلیل ی  اتت

 آمراری  لحراظ  ا  یرآوردهرا  و دهرد  دترت  ی  ضراي  یرای

 توترط  اقتصادترنجی  مسرائل  اير   حل را . نبا ند دار معنی

Arellano & Bond (1991 )آنرران كرر  درررا  رردب كشررف 

 .كردند پیدا را 21 (GMM) تفاضل اولی  یرآوردكنند 

 :كردند پیشنهاد را  ير تفاضلی معادلة یاند و آرينو
(yi,t -yi,t-1)=(yi,t-1 -yi,t-1)+(xi,t -xi,t-1)+(i,t -i,t-1) 

 ترا   ود یم یریگ تفاضل ی  اقدا  نخست ك  یمعن  يید

 الگرو  ا  یبر یترت یر   را μi اير  مقاطع آثار یتوان  یترت  يا ی 

 در مانرد   ییراق  یپسرماندها  ا  دو  ةمرحل در و كرد حذ 

-ان ير وار  يمراتر  كرردن  متروا ن  ییررا  نخسرت  ةمرحل

 يیرهایمتغ روشب  يا ی بارت ی .  ود یم اتتفاد  ان يكوار

 يییرآوردهرا  ترا  كنرد  یمر  جراد يا یایرزار  ریمتغ  نوان تحت

 (. Baltagi, 2005) مییا  دا ت  تورش یدون و تا گار

 فرر   یرودن  معتبر ی ( GMM)  نند  تخمی  تا گاری

 یسرتگی  ایزارهرا  و  ،را  همرال   ترريالی  همبستگی  د 

 توترط   رد    تصرريد  آ مرون  دو وتیلة ی  تواند می ك  داردب

Arellano & Bover (1995 )و Blundell & Bond 

 ا  22ترررارگان آ مرررون نخسرررت.  رررود ترررنجید ( 1998)

 یرودن  معتبرر  كر   اترت   رد   تعیی  پیا ا  های محدوديت

( J-Statistic) ترارگان  آ مرون  آمرار  . ترنجد  می را ها آ مون

 تعرررداد یرررا یرایرررر یآ اد درهرررا  یرررا 2 تو يرررع دارای

 یهمبسرتگ  آ مرون  یدومر . اتت حد ا  ایی یها تيمحدود

 یهمبسرتگ  وهرود  بM2  آمرار  ل یوتر  یر   ك  اتت 23یاليتر

 را او  ةمرتبر  یتفاضرل  ی ،ا همال  در دو  ةمرتب یاليتر

 یدارا ی مران ( GMM)   نند  یتخم مونآ   يا در. تنجد می

 همرال   در دو  ةمرتب یاليتر یهمبستگ ك  اتت یتا گار

 رد  د . یا د ندا ت  وهود او  ةمرتب یتفاضل ةمعادل ا   ،ا

 نبرود  فرر   یرر  دا  را ی رواهد  آ مون دو هر صفر  یفرض

 .كند یم فراهم ایزارها یودن معتبر و یاليتر یهمبستگ

 كرارايی  یری   رای،ر   یررتری  منظرور  ی  حاضرب ةم،الع در

 تعمریم  گشتاورهای رويکرد ا   يستب محیط كیفیت و دولت

 یرررآورد. اتررت  ررد  اتررتفاد ( GMM) ای دومرحلرر  يافتررة

 stataافزار  مریوط  یا اتتفاد  ا  نر  یها آ مون یزو ن پارامترها

 م،العرا   هرزء  م،العر   اير  انجا  گرفتر  اترت.    14نسخ  

 هرا  داد  آوری همع لحاظ ا  و تجریی عنو ا  توصیفی تحلیلی

. در اترت  كراریردی  هد ب لحاظ ا  و آ مايشی نوع ا  كمی

 .نشان داد   د  اتت( 1)  کل در م،الع  مراحل بادام 

 
 
 
 

مدلبرآوردمراحل.1شکل

برا،  مانایی آزمون
اطمینان از نبود 
 رگرسیون کاذ ب

ها ر برآررد مدل
تفسیر ضرایب 

 مربوطه

گیر، از آزمون خودهمبستگی سریالی برره
منظور مرتبه ارل ر درم ر آزمون سارگان به

 دست آمدهبررسی اعتبار ضرایب به
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 بحث و نتایج. 3

 متغیرهرا  یی  روایط یررتی یرای طولی های داد  ا  ك   مانی

 درترتی  ا  ییشتری اطمینان متغیرها يیمانا  ودب می اتتفاد 

 مانرايی  یررتری  لرذا . دهرد  مری  ارائ   د  محاتب  رگرتیون

 یرررو  ا   يررادی حررد تررا هرراب مررد  در موهررود متغیرهررای

 مانرايی  آ مرون  یررای . كنرد  مری  هلوگیری كاذب رگرتیون

 تنهرا  م،الع  اي  در. دارد وهود متعددی های روش متغیرها

 آ مرون  نتراي  . اتت  د  كتفاا 24دو و لی  لوي ب روش ی 

  رد   گرزارش ( 1)  رمار   هردو   در روش اي  ا  مانايی

 مشرخص  آ مرون  اي  احتما  ار ش ا  ك  طور همان. اتت

 رد نامانرايی  یر مبنی متغیرها تمامی یرای صفر فرضیة اتتب

  صوصرریت  ررد  ا  اتررتفاد  متغیرهررای ینررایراي  و  ررد 

 .هستند یر وردار مانایودن

 یرر   روب  حکمرانری  هرای   ا ص أثیرت یررتی یرای

 های  ا ص مجزاب های مد  طی  يستب محیط كیفیت روی

 اير  . اترت   رد   یررآورد  EPI روی یرر  حکمرانی مختلف

 اقتصادترنجی  و آماری های پژوها ا  یسیاری در رويکرد

  رمار   هردو   در.  ود می یرد  كار ی  نتاي  اتتحکا  یرای

 ارائر   مرد    را  طی موردنظر های مد  یرآورد نتاي  ب(2)

 هرای   را ص  میرانگی   نخسرت  مرد   در ایتدا. اتت  د 

 ضرري  . اترت   د  یرآورد EPI روی یر  وب حکمرانی

 99 اطمینران  تر،د  در و یرود   03/0 حردود   را ص  اي 

 درصرد  يرك  گفرت  تروان  می ینایري . اتت دار معنی درصد

 فرر   یا) حکمرانی های  ا ص متوتط یهبود در افزايا

 درصردی  03/0 یهبرود  موهر   ب( وامرل  رتراي  یودن ثایت

 هردو   یعردی  مرد   5 در.  رود  می  يست محیط  ملکرد

 طرور  ی   وب حکمرانی مهم های  ا ص تأثیر ب(2)  مار 

  رد   یررآورد   يسرت  محریط  كیفیت  ا ص روی یر مجزا

 اير   همرة  كر   دهد می نشان ها مد  اي  یرآورد نتاي . اتت

  ملکررد  یهبرود  یرو یرر  دار معنی و م بت تأثیر ها  ا ص

 یرر  مریرروط هررای ضررري . اتررت گذا ررت   يسررت محرریط

 یر    شرم  ترا  دو  مرد   ا   روب  حکمرانری  های  ا ص

 و 01/0 ب01/0 ب01/0 ب02/0 ب03/0 یرایرر  ب(حردودا  ) ترتی 

 درصد 99 اطمینان ت،د یا ها مد  تمامی در ك  اتت 02/0

 .هستند دار معنی

 

یرهادرسطحمتغChuوLevin،Linآزمونیج.نتا1جدول

 یرهادر ت،د متغ LLCآ مون  يیدره  مانا
z Prob 

LEPI 96500/6 0000/0 

Linstution 30995/5 0000/0 

Lvoice 49583/5 0000/0 

Lgove 06644/4 0000/0 

Lregqe 88994/8 0000/0 

Lrule 80075/5 0000/0 

Lcontrol 81085/1 0351/0 

Lsize 72630/3 0001/0 

LGDPC 36710/5 0000/0 

LGDPC^2 87598/5 0000/0 

Lpopdens 3188/11 0000/0 

 تحقیق های يافت : منبع
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 GMMروشبهزیستیمحیطعملکردشاخصرویبرخوبحکمرانیهایشاخصتأثیربرآوردنتایج.2جدول

variables  شم مد  پنجم مد  دهار  مد  تو  مد  دو  مد  او  مد  

Linst 
0274539/0 

(*76/7) 
    

 

 

Lvoice  
0203302/0 

(*48/9) 
    

Lgove   
0118646/0 

(**39/2) 
  

 

 

Lregq    
0101673/0 

(*13/4) 
  

Lrule     
0128068/0 

(*72/4) 

 

 

Lcontrol      
0177961/0 

(*99/4) 

Lsize 
0002541/0- 

(**15/2-) 

0003513/0- 

(*58/3-) 

0001451/0- 

(20/1-) 

0001924/0- 

(***72/1-) 

0002373/0- 

(***92/1-) 

0003011/0- 

(*22/3-) 

LGDP 
7-10×74/4- 

(*21/5-) 

7-10×01/5- 

(*86/4-) 

7-10×43/4- 

(*43/4-) 

7-10×93/4- 

(*12/5-) 

7-10×91/4- 

(*30/5-) 

7-10×35/5- 

(*61/6-) 

LGDP^2 
0043852/0 

(56/1) 

0064559/0 

(*81/2) 

0046728/0 

(46/1) 

0071928/0 

(*16/3) 

0049973/0 

(***85/1) 

0072423/0 

(*35/3) 

Lpopden 
003323/0- 

(**62/2-) 

0033124/0- 

(*75/3-) 

0038129/0- 

(*72/3-) 

0023263/0- 

(***73/1-) 

0031176/0- 

(*13/5-) 

0029455/0- 

(*04/5-) 

Lopen 
 

0187887/0 

(*14/7) 

0183/0 

(*21/5) 

0160558/0 

(*27/5) 

0212545/0 

(*32/10) 

0176378/0 

(*79/5) 

0200188/0 

(*61/5) 

DUM 
0218509/0 

(*42/4) 

0215095/0 

(*65/6) 

0230962/0 

(*06/5) 

0233883/0 

(*37/5) 

0226605/0 

(*58/6) 

0221127/0 

(*08/7) 

LEPI(-1) 
9216148/0 

(*894/30) 

9138213/0 

(*42/41) 

9269566/0 

(*31/30) 

8913182/0 

(*09/40) 

9248493/0 

(*40/33) 

9072427/0 

(*82/34) 

CONS 
1101847/0 

(**52/2) 

1135032/0 

(*06/3) 

10431/0 

(**39/2) 

145211/0 

(*12/4) 

1051883/0 

(**41/2) 

1182947/0 

(*01/3) 
 هستند. z آمار  ییانگر پرانتز دا ل ا داد

 .دهند می نشان را درصد 10 و درصد 5 درصدب 1 داری معنی ت،د ترتی  ی ***  و** ب*
 تحقیق های يافت : منبع
 

 روی یر  وب حکمرانی  يرمجمو ة های  ا ص یرتأث

 داد توضرید  صرور   یردي   توان می را  يست محیط كیفیت

 و هروا  كیفیرت  كراها  یا رندب  پاتخگو ها دولت وقتی ك ب

 طبیعرت  اكوتیستم  وردن یهم هاب  یال  نامنات  دف  آبب

 مشرکل  یرا  را ها دولت غیر ب و كنند  آلود  گا های انتشار و

 دولررت لررذا و كرررد  واهررد رویرررو می مررو افکررار فشررار
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. دا رت   واهرد  مررد    امة م،البا  ی  ییشتری حساتیت

 مشراركت  هملر   ا  مختلرف  مسریرهای  ا  مررد   مشاركت

 دا رت   یررای  گریب م،الب  طريق ا  غیرمستقیم يا و مستقیم

 ا  یسرریاری. یررود  واهررد مررؤثر تررر  نرردگی تررالم محرریط

 هرای  گرری  ،البر  م ههرت  در دنیا در نهاد مرد  های تا مان

 مقررا  كیفیت همچنی . اند گرفت   کل تالم  يست محیط

 افرراد  رفترار  آنب  دن دور ناممک  یودن و  فافیت لحاظ ی 

. كنرد  هردايت  تواند می یهتر را  يست محیط قبا  در هامع 

 در هرا  دولرت  اثریخشری  و قرانون  حاكمیرت  راترتا  اي  در

 و طبیعری  منرایع  حفرظ  یر   ك  هايی تیاتت اهرای راتتای

  ررودب مرری منجررر  يسررت محرریط تخريرر  ا  هلرروگیری

 هايی پديد   اهد كشورب در امرو  . یود  واهد كنند  تعیی 

  رواری  تراحل  و  رواری  هنگرل   رواریب  كرو    ناوي  یا

 كراييی  كر    يسرت  محریط  یر   یتوانند افرادی اينک . هستیم

 ای نشان  یرتانند آتی  راحتی ی   ودب می محسوب  مومی

 هرايی   مینر   دنری   در فساد گستردگی و قوانی  ارايیناك ا 

 طرور  یر    روبب  حکمرانری  هرای   را ص  یهبود لذا. اتت

 را  يسرت  محریط   ملکررد  توانرد  مری  غیرمستقیم و مستقیم

 .دهد قرار تأثیر تحت

  ملکرررد یررا نزديکرری ارتبرراط كرر  ديگررر مهررم مسررئلة

 اينک  ی  توه  یا. اتت دولت اندا   داردب فوق های  ا ص

 مختلرف  هرای  مرد   در دولت اندا   تحقیقب های يافت  قطب

 تروان  مری  داردب  يسرت  محریط   ملکررد  روی یر منفی تأثیر

 و ترر  حجیم قوانی  و مقررا  یا همرا  تر یزرگ دولت گفت

 یر   منجرر   صوصری  نهراد  يرك  وقتی. یود  واهد ناكاراتر

 مراتر   یر   آن كنترر   و یر رورد   ودب  يست محیط آتی 

 قردر   صراح   و دولتری  نهادهرای  یر ار نظ ا  تر راحت

 در اغلر   فسراد  انرواع  وهرود  اصوي ب ديگر توی ا . اتت

 دولرت  نهايرت  در. كنرد  مری  پیردا  موضو یت دولتی محیط

 پاترخگويی  لرذا  و اندک مردمی مشاركت یا طبیعتا  تر یزرگ

 یرا یودن   را ص   صروص  در. یرود   واهرد  همرا  كمتر

 دولت كنار در اوي  تجار  توتع  گفت توان می هم تجاری

 تجراری  هرای  فعالیرت  ثانیرا   و افتد اتفاق تواند می تر كودك

 اثرر  ینرایري  . ترا ند  می وارد  يست محیط ی  كمتری آتی 

 یی  رای،  دادن نشان یرای ديگری كانا  دولتب اندا   منفی

 نتیجر   اي . اتت  يست محیط و اقتصاد در دولت ناكارآيی

 تجراری  یرودن  یرا   رهرة د و  روب  حکمرانری  تأثیرا  یا

 پاتخگويیب معنی ی   وب حکمرانی یهبود. دارد تا گاری

 كنترر   و مقرررا   كیفیرت  قانونب حاكمیت مرد ب مشاركت

 . ود میسر یهتر تواند می كودك دولت تاية در فساد

 هردو   در  رد   گرزارش   ينترا  یر   توهر   یا  یهمچن

 در تررران  دیررتول ايافررزا و تیررهمع تررراكم( 2)   ررمار

  یدنر  البتر  . رتراند  مری   یآتر  سرت ي  محیط ی  هابكشور

 ادير   تیر همع یوقتر  دراكر   بدور ا  ذه  نیست یاج ینت

 آن تیر همع یر   نسبت كشور كي مساحت واقع در و یا د

 شرتر یی سرت ي  طیمحر  ا  ییرردار  یهرر   ی  ليتما  ودب كمتر

 یشرتر یی فشرار  هامع ب افراد یا هاین ینایراي  و  د  واهد

 ايافرزا . كررد   واهرد  وارد یعر یطب منرایع  ا  اتتفاد  یرای

 فرر   ترري   تاد . دارد مشای  ةجینت زبین اقتصاد كي در دیتول

 دیررتول صررنعتب  آلررود یدودهررا انتشررار بیاثرگررذار  یدنرر

 احردام  ییرا شتریی های  ی م ا تصاص و شتریی های  یال 

 مواد یارییس گريد یتو ا . یود  واهد یدیتول های مجتمع

 و  رود  مری   یمأت عتیطب ا  صنعت و دیتول ا ین مورد یةاول

 عرت یطب ا  شرتر یی ییرردار  یهر  یمعن ی  شتریی دیتول ینایراي 

 تجراری  یرودن  یا  مد ب در موهود ديگر متغیر. یود  واهد

 تأكیرد  قبرلب  نتراي   یرر اترتحکا    نو ی ی  ك  اتت اقتصاد

 دهنرد   نشران  متغیر اي  دار معنی و م بت اثر ك  درا. كند می

 در یا دب یرقرار كشورها در آ اد تجار  وقتی ك  تتا اي 

 پیردا  تخصرص  محصرولی  صردور  و تولیرد  در هوامع واقع

 مر ال   ینرایراي  . یا ند مزيت صاح  آن در ك  كرد  واهند

 در كننرد  مری  وارد طبیعرت  یرر  ییشرتری  فشرار  كر   صنايعی

 یرای ییشتری ظرفیت آن طبیعت ك   وند می ايجاد كشوری

 ی  آ ادب تجار  یا ادام  در و یا د دا ت  ار فشار اي  تحمل

 اهرا    آن طبیعری  ظرفیرت  كمبرود  ك   وند صادر كشوری

 . داد نمی را محصو  آن تولید

 روایرط  یی  حاضر تحقیق روش تا ی مد  در همچنی 
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 تفراو   توتع  درحا  و يافت  توتع  كشورهای در متغیرها

 یررای  كرارا  حرا    ری   در و تراد   روش. اتت  د  قائل

 كشرورهاب  ا  گررو   دو در مرد   متغیرهرای  روایرط  مقايسة

 یرا . هاترت  گررو   اي  تفکیك یرای مجا ی متغیر ا  اتتفاد 

 كر   اترت  آن ا  حراكی  نتراي   ب(2)  مار  هدو  ی  توه 

 حرا   در كشرورهای  یرا  مقايسر   در يافتر   توتع  كشورهای

  رود   يسرت  محریط  ا  حفاظت در یهتری  ملکرد توتع ب

 یحرد  یرا  ك  آمد  یدتت نتاي  در ديگر مهم تةنک. اند دا ت 

 اير  . اتت كو نت  تئوری ی  مریوط داردب ارتباط نیز ا یر

 دارد ا ار  نکت  اي  ی   يست  محیط اقتصاد یحد در تئوری

 تخرير   یرا   رود  نخسرتی   مراحرل  در اقتصرادی  ر د ك 

 ر رد  رای،ة  مانب گذ ت یا ولی اتت همرا   يست محیط

 تبرديل  م برت  ای رای،ر   ی   يست محیط كیفیت یا اقتصادی

 م،العة حاضر در نظري ب اي  اهمیت ی  توه  یا.  د  واهد

 كرار  اير   یررای . اترت   رد   پردا تر   موضروع  اي  ی  نیز

 هرای  مد  در تران  تولید دو  توان رياضیب تئوری اتاس یر

 اير   دار معنری  و م برت  ضرري  . اتت  د  وارد یرآوردی

 كر   صور  یدي . اتت و نت ك تئوری یر تأيیدی  ا ص

 را  يست محیط كیفیت  ا ص اولی ب مراحل در تولید ر د

 و ر رد  ایب آترتان   حرد  يرك  ا  گرذر  یرا  اما كرد  تضعیف

 و  ملکررد  یهبرود  موهر   توانرد  مری  دا لی درآمد توتعة

 . ود  يست  محیط كیفیت

 یرای آ مون دو اصوي  پوياب تایلويی های داد  یرآورد در

 آ مون اولی. دارد وهود آمد  یدتت ضراي  را تبا یررتی

 فرضریة  كر   اترت  دو  و او  مرتبة تريالی  ودهمبستگی

 رويکررد  در. اترت  ترريالی   ودهمبستگی وهود آن صفر

 یرای او  مرتبة گیری تفاضل روش يافت ب تعمیم گشتاورهای

 مرتبرة  كر   اتت مناتبی روش صورتی در ثایت آثار حذ 

 نتراي  . نبا رد  دو مرتبرة   ا ا رال   همال   ودهمبستگی

 گیرری  تفاضرل  ا رال   همرال   یی   ودهمبستگی یررتی

 اي  نتاي  ی  توه  یا. اتت آمد  (3)  مار  هدو  در  د 

 آ مرون  آمرار   رد  د  ی  توه  یا كرد ییان توان می هدو ب

 تصرريد  ترورش  دارای ضرراي   دو ب مرتبة  ودهمبستگی

 .نیست مد 

 ترارگان  آ مرون  پويراب  پانرل  یرآوردهرای  در دو  آ مون

 و صرفر  فرضریة  رد  رد   یرر  ديلت آ مون اي  مقادير. اتت

. دارد مرد   در  رد   تعريرف  ایرزاری  متغیرهرای  یرودن  معتبر

( 4)  مار  هدو  در مختلف های مد  یرای آمار  اي  مقادير

 كر   دهد می نشان آ مون آمار  اي  مقادير. اتت  د  گزارش

 مرتبرة  دار وقفر   تفاضل دارمق)  د  تعريف ایزاری متغیرهای

 ي   ا تبرار  ا (   يسرت  محریط   ملکررد   را ص  متغیر دو 

 .كرد تفسیر را نتاي  توان می اطمینان یا و یر وردارند

 

Arellano-Bandتشخیصآزمونبهمربوطاحتمالوآمارهمقادیر.3جدول

 هشم مدل پنجم مدل چرارم مدل سوم مدل درم مدل ارل مدل سریالی خودهمبستگی آزمون

First 
order 

z 8297/1- 8674/1- 8401/1- 8664/1- 8292/1- 878/1- 

Prob(z) 0673/0 0618/0 0658/0 0620/0 0674/0 0604/0 

second 
order 

z 4285/0- 437/1- 3891/1- 3581/1- 4017/1- 445/1- 

Prob(z) 1532/0 1507/0 1648/0 1744/0 1610/0 1485/0 

 تحقیق ،ها یافته: منبع

Sarganتشخیصآزمونبهمربوطاحتمالوآمارهمقادیر.4جدول

  شم مد  پنجم مد  دهار  مد  تو  مد  دو  مد  او  مد  تارگان آ مون

Sargan test 
2(52) 01115/23 35777/21 76713/22 84027/20 75149/21 34687/21 

prob˃2 98/0 99/0 99/0 99/0 99/0 99/0 

 تحقیق های يافت : منبع
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(عمودیمحور)زیستمحیطعملکردشاخصو(افقیمحور)خوبحکمرانیهایشاخصةرابط.2شکل

 تحقیق های یافته: منبع 



 حکمرانری  ترأثیر  در صروص  متعردد  های مد  یرآورد

 یرر  دا  محکمی نتاي   يست محیط  ملکرد روی یر  وب

 نمايا. كرد ارائ  آنها یی  در دار معنی و م بت رای،ة وهود

  ملکررد  یهبرود  و حکمرانی یهبود یی  همبستگی نموداری

 درک نتراي ب  اترتحکا   یرر   الو  تواند می نیز  يست محیط

 در ایرزار  اير  . كنرد  ارائر   رای،  اي  ا  تری ملموس و یهتر

  رکل  در.  رود  مری  اتتفاد  طیف اي  ا  م،العا  یسیاری

 رهرای نمودا در EPI و حکمرانری  های ا ص ب(2)  مار 

 وضرو   یر   هرا   رکل  اي . اتت  د  داد  نمايا هداگان 

 حکمرانری  هرای   را ص  ا  كر   كشورهايی دهدب می نشان

را  یهترری   يسرتی  محیط  ملکرد هستندب یر وردار یايتری

 .كنند می تجری  نیز

 گیری نتیجه. 4

 ا ( EPI)  يسرت  محریط   ملکرد  ا ص اينک  ی  توه  یا

 كراها   رامل   يسرت  محریط  ا  حفاظت اصلی هد  دو

 وضعیت ارتقای و انسان تالمت یر  يستی محیط فشارهای

 تشرکیل  طبیعری  منرایع  صرحید  نیز مديريت و ها یو   يست

  را  در  را ص  16 توترط  مؤلفر   دو اي  و اتت  د 

 كیفیت آبب منایع كیفیت هواب كیفیت محیطب یهدا ت  مین 

 يردار پا انررژی  و  يستگا  و  يستی تنوع مولدب طبیعی منایع

 و هرامع   را ص  يرك  EPI لرذا   روندب   مری  گیرری  اندا  

 و افرراد   ملکررد  یرا  نزديکری  ارتبراطی  ك  اتت دندیعدی

  نروان  ی  ها دولت اينک  یا. دارد مختلف هوامع در ها دولت

 یهبرود  و  رد   محسروب   يسرت  محریط  ا  حفاظت متولی



 ... نقش حکمرانی خوب و اندازة دولت بر روی

 یوسف محمدزاده و هادی قهرمانی
491 

 امرا  اترتب  ها دولت اصلی وظايف ا   يست محیط  ملکرد

 و تیاتری  -اقتصرادی  هرای  تئروری  اتراس  ریر  م،العر   اي 

 ار يرایی  ی  توتع ب درحا  هوامع در  ینی  واهد همچنی 

 یعردهای  ا   يسرتب  محریط  ا  حفاظرت  در دولت  ملکرد

 اقتصرادب  یودن یا  و دولت اندا    وبب حکمرانی مختلف

 ا  یسیاری ريشة ك  اتت آن گر ییان واقعیت. اتت پردا ت 

  ررواریب كررو  ماننررد سررت يمحرریط تخريرر  هررای پديررد 

  نروان  یر   امررو    كر   غیرر   و  رواری  هنگل دريا واریب

  رد   تبرديل  ايرران  كشور  يستی محیط معضال  مهمتري 

 مقرررا ب  كیفیرت  در دولرت   ملکرد نحو  در ريش  اتتب

 افکار ی  پاتخگويی هامع ب در قانون حاكمیت فسادب كنتر 

 تصرادی اق رفترار  نحرو   همچنی  و مرد  مشاركت  مومیب

 .دارد دقیق نظار  امکان  د  و ناكارايی منظر ا  دولت

 یرا  فروقب  مروارد  درتتی یررتی هد  یا حاضر م،العة

 انجررا  ههرران منتخرر  كشررورهای هررای داد  ا  اتررتفاد 

 یهبرود  كر   دهرد  مری  نشران  یررتری  اير   نتاي . اتت گرفت 

 فسرادب  كنترر   مانند آن های  ير ا ص و  وب حکمرانی

 و مقررررا  كیفیررت قررانونب حاكمیررت دولررتب اثریخشرری

  ملکرررد یررر دار معنرری و م بررت تررأثیر دولررت پاتررخگويی

 و تخرير   ا  یخشری  تروان  مری  ینایراي . دارد  يست محیط

 وضرعیت  در ريشر   را كشرورها  در  يسرت  محیط تضعیف

  روب  حکمرانری  هرای   را ص  و نهادها كیفیت نامنات 

 ناتر  م قرانونی  یر ورد  د  و فساد نکردن كنتر . دانست

 یا رد  یرندب می یی  ا  را  مومی منایع و منافع ك  افرادی یا

 ی  نکردن توه  در هامع  افراد  مو  ی  موضوع اي  تسری

 كايهرای  در صروص  مسرئولیت  ندا ت  احساس و قانون

 ا  وتررعت ايرر  كنتررر  كرر   ررود مرری هامعرر   مررومی

. یرود   واهد تخت یسیار حکومتی نهاد گريزی یرای قانون

 ا  تواننرد  مری  كر   افررادی  ا  یسیاری ك  اتت ي ا واقعیت

 قرویب  یسریار  احتمرا   یر   یا رندب  امران  در نظار  و قانون

 تواننرد  مری  رو اير   ا . هسرتند  دولتری  نهراد   رود  ا  هزئی

 را  يسررتی محرریط مخرررب فعالیررت یرررای ي   مجو هررای

 منردی  یهر  در نیز را هامع  رفاهی امکانا  و كرد  دريافت

 اير   دقیقرا   دولرت  حجرم  یرودن  یرزرگ  .كنند كس  آن ا 

 حجم و تعداد تو يك ا  ك  درا تا د؛ می تقويت را احتما 

 همران  یر   ديگرر  تروی  ا  و كند می اضاف  را افرادی دنی 

 دور يرك  لذا. دهد می كاها را صحید نظار  امکان اندا  

  يسرت  محریط  مخرریی   یرا  یر رورد  یسرت  ی  يك و یاطل

 ناكرارايی  در ريشر   یحد اي  در ديگر نکتة. آيد می یوهود

 دلیرل  یر   ترو  يرك  ا  كر   دارد دولرت  اقتصادی های فعالیت

 اهردا   یر   نیرل  یرای منایع مصر   د  پايی ب وری یهر 

 اير   یرر  نظرار   ديگرر  تروی  ا  و یرود   یراي  نظررب  مورد

  صوصی یخا های فعالیت یر نظار  راحتیِ ی  ها فعالیت

 هرای  گرری  تصدی دولتب اندا   افزايا یا همچنی . نیست

  ملکررد  تضرعیف  یر   منجرر  امر اي  و يافت  افزايا دولت

 . ود می اقتصاد در دولت یودن ذينفع دلیل ی   يست محیط

 یرودن  یرا   درهرة  فروق  یحرد  یرای ديگر مشای  نمونة

 ا  یر ری   دب ا ار  ك  طور همان. اتت اقتصاد در تجاری

 ي تخر یرای  ،ری را نمون  اي   يستی محیط های تئوری

 دهرد  مری  نشان متعددی م،العا  اما دانند؛ می  يست محیط

 اقتصراد   ردن  ههرانی  حتری  و تجراری  یرودن  یا  ك  درهة

 یدترت  نتراي  . یخشد یهبود را  يست محیط  ملکرد تواند می

. كنرد  مری  حمايرت  دو  گرو  م،العا  ا  تحقیق اي  در آمد 

 در تواند می اقتصاد در تجاری یودن یا  درهة ك  صور  یدي 

 . یا د تأثیرگذار  يست محیط  ملکرد روی یر م بت ههت

 یری   رای،رة  یرای نخست كو نت ب  يستی محیط تئوری

  د م،ر  هامع  افراد یی  درآمد نایرایری و اقتصادی ر د

 اير   طبق. وارد  د  يست محیط اقتصاد مباحد ی  تس  و

 تخرير   یا همرا  نخستی  مراحل در اقتصادی ر د تئوری

 نهايرت  در ای آترتان   حد ا  گذر یا ولی اتت ست ي محیط

 در. كنرد  كمرك   يسرت  محریط  كیفیرت  یهبرود  یر   تواند می

 انجرا    يرادی  م،العا  تئوری اي  رد يا تصديق  صوص

 انتشرار  و اقتصراد  ر رد  یرر  تمركرز   مومرا   ك  اتت گرفت 

. انرد  دا رت   CO2 گرا   انتشار  صوص ی  ای گلخان  گا های

 یرا  تئروری  اير   یررتی حاضرب العةم، های نوآوری ا  يکی

EPI های مد  در تران  تولید دو  توان كردن وارد یا. اتت 
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 تولید یی   کل U رای،  يك وهود ا  حاكی نتاي  تحقیقب

 در اقتصرادی  ر رد  كر   صرور   یدي . اتت EPI و تران 

 را  يسرت  محریط   ملکررد  اترت  ممکر   نخسرتی   مراحل

 توترعة  یر   نیل و ای آتتان  حد ا  گذر یا ولی كند تضعیف

  واهرد  تقويرت   يست محیط  ملکرد نهايت در اقتصادیب

 .  د

 هرای  مرد   در دامی متغیر كردن اضاف  یا م،الع  اي  در

 كشرورهای  متغیرهراب  یری   روایرط  تفکیرك  یررای  یرآوردی

 نتراي  . انرد   رد   مقايسر   یراهم  توتع  درحا  و يافت  توتع 

  ملکررد  افتر  ي توترع   كشرورهای  كر   یود اي  دهند  نشان

 توانرد  می نو ی ی  نتیج  اي . اند دا ت  EPI یهبود در یهتری

 .یا د كو نت   يستی محیط تئوری یر ديگری تصديق

 و رفرت  مری  انتظار طبیعی ی،ور ك  طور همان نهايت در

 موهر   همعیرت  ترراكم  دهردب  مری  نشران  یرآوردهرا  نتاي 

 در.  رود  مری  آن  ملکررد  تضعیف و  يست محیط تخري 

 همعیرت  و  هرنشرینی  ر رد  انسرانیب  هوامع توتعة واقع

 مسرائل  افرزايا  موهر   انرژی ی  افزون رو  نیا  یا همرا 

 . ود می  يستی محیط

 

 پیشنهادها. 5

 م،العر   اير   نتراي   ا   رد   گرفتر   پیشرنهادهای  تري  مهم

 :ا   بارتند

 ا   يسرتی  محریط   ملکررد  یرردن  یاي یرای ها دولت. 1

 كیفیرت  یهبرود  هراب  هنگل و اوح حیا  تنوع حفظ همل 

 كیفیرت  تررمیم  و اصرال   یر   یايرد  ایتردا  آیریب  منرایع  هواب

 همچرون  هرايی  كانرا   طريق ا  دولتی نهادهای و حکمرانی

 یرر  اثرگرذار  اقتصرادی   راملی   یرا  تبعری   یردون  یر ورد

 تدوي  در یهبود اكوتیستمب تالمت و  يست محیط تالمت

 تأترری   يسررتب محرریط  ملکرررد یررر مررؤثر هررای تیاتررت

  يسرتب  محریط  حرو    در فسراد  یا مبار   مستقل كمیسیون

 آگراهیب  و آمرو ش  ايجاد طريق ا   هروندان حقوق تأمی 

 دور امکران   رد   و گرذاری  قانون فرآيند در  فافیت ايجاد

 اهرايرری نهادهررای  ملکرررد در  ررفافیت و مقررررا   دن

 ههت در  يست محیط ا  یرداری یهر  ا  هلوگیری منظور ی 

 یرا  مبرار    قروانی   م،لروب  اهررای   خصریب  منافع تحقق

 و تا ت افزايا ا  ممانعت یا  يست محیط مخرب  وامل

 فاقرد  اراضری  یر   توترع   انتقرا   و تربز  اراضری  در تا ها

 دترتگا   كرردن   مل درتت و تبز اراضی توتعة های توان

  يست محیط ی  مریوط امور ی  رتیدگی در امنیتی و قضايی

  ررواری ترراحل و  ررواری نگررله  ررواریب كررو  ا هملرر 

 و تیاترت  حرو    مرردان  دولت میان هدی تعامل. یسردا ند

  ملکرد یهبود ی   ايانی كمك نیز  يست محیط كار ناتان

 یر   هردی  توهر   همچنی . كرد  واهد  مین  اي  در دولت

 یايد دولت های هزين  یهینة اندا   ا همل  مالی های تیاتت

 .گیرد قرار كار دتتور در

 یرر  اقتصراد  یرودن  یرا   م برت  اثرگرذاری  ی  توه  یا. 2

 یرقررراری یررا دولررت  يسررتب محرریط  ملکرررد  ررا ص

 مسریر  در كشور حركت و واردا  ا  حفاظت های تیاتت

 انتشرار  یرا  آن تولید فرآيند ك  كاييی) ك یف كايی واردا 

 یهبرود  یررای  تمیرز  كايی صادرا  و( اتت همرا  آلودگی

 نیا منررد اقرردا  ايرر . دیررردار گررا   يسررت محرریط  ملکرررد

 .اتت ای من،ق  و دندهانب  مداو  های همکاری

  يستی محیط ضوایط قال  در یررتی  د  كشورهای. 3

 منحنری  كر   كننرد  رفترار  ای گونر   یر   آن دقیق ا ما  و مؤثر

  ملکرد ا  یايتری ت،د در ها آن یرای  د  تعريف كو نت 

 ير  ا. یرترد   رود  یا گشرت  و  ،رف  نق،  ی   يست محیط

 صور  یدي  كند؛ می ارائ  نیز را مهم تیاتتی نکتة يك نتیج 

 ا  یايرد  كشرورب  يرك  توترعة  مراحرل  در اقتصرادی  ر د ك 

 كر   اترت  تیاترتی  مسریر  اي . یا د یر وردار ويژ  اولويت

 .  اند كرد   بور آن ا  نیز يافت  توتع  كشورهای

  ا ص یر همعیت تمركز منفی آثار كاها منظور ی . 4

 تمركز دايری  هرای  یرنامر   یايست می  يستب محیط  ملکرد

 یرزرگب   رهرهای  ا  مرادر  و یرزرگ  صرنايع  انتقا  ا همل 

 یر   گرذاری  تیاترت  و گیرری  تصرمیم  ا تیرارا   واگذاری

 و ای يارانر   تسرهیال   پردا ت و محلی و ای من،ق  ت،و 

 و يافتر   توترع   كمترر  مناطق در گذاری ترماي  یرای ار ان

 .گیرد قرار اولويت در م،الع  مورد یكشورها در دورافتاد 
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 ها یادداشت
1. Environmental Performance Index 

2. Environmental Sustainability Index 
3. market failure 

4. Environmental Kuznets Curve 

5. kuznets  
 یرر   رالو   كر   اترت  دنردوههی  مفهرومی  مالی توتعة. 6

 یخا توتعة مچونه ديگری ایعاد یانکی یخا توتعة

 و پررررولی یخررررا توتررررعة غیریررررانکیب مررررالی

 یرانکیب  نظرار   و مقرررا   پرولیب  های گذاری تیاتت

 .گیردیرمی در را نهادی محیط و مالی یخا یا یودن

 انرردا   در تغییررر ییررانگر مقیرراس اثررر م،العرر  ايرر  در. 7

 تركی  در تغییر ییانگر تركی  اثر اقتصادیب های فعالیت

 در تغییرر  ییرانگر  فنراوری  اثر و ولیدیت كايهای تبد يا

 .اتت پاک فناوری تمت ی   صوص ی  تولید فناوری
8. Gross Domestic Product 

 میرانگی   اتاس یر م،الع  اي  در حکمرانی كل  ا ص. 9

 و اظهررارنظر حررق گانررة ررا هررای ررا ص ا  ترراد 

 كیفیرت   ا ص دولتب اثریخشی  ا ص پاتخگويیب

  را ص  و قانون حاكمیت  ا ص مقررا ب و قوانی 

 .اتت  د  گرفت  درنظر فساد كنتر 
10. Word Development Indicators 

11. Worldwide Governance Indicators  

12. voice and accountability 

13. government effectiveness 

14. regulatory quality 

15. rule of law 

16. control of corruption 

17. Yale 

 اترترالیاب   مرانب  ايررانب   رامل   د  یررتی كشورهای .18

 آلمانب فنالندب دانمارکب دكب همهوری كاناداب یلژيكب

 تنگاپورب نروژب هلندب لوكزامبورگب ژاپ ب ايرلندب يونانب

 اترتونیب  یر يرلب  یوتسرواناب  یلیزب امريکاب متحد  اياي 

 پرايئوب  نیکاراگوئر ب  مرالزیب  لیبریب  قزاقستانب اندونزیب

 هستند.  امبیا و تركمنستان انامابپ

19. longitudinal data 

20. Ordinary Least Squares 

21. Generalized Method of Moments 

22. sargan test 

23. serial correlation test 

24. Levin-Lin-Chu 
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