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  چکیده

هـاي مختلـف علـوم انسـانی      رابطه میان اقتصاد و دموکراسی همواره یکی از بحث برانگیزترین مسـائل رشـته  

 هـاي  مـدل بر متغیرهاي اقتصـادي در   رگذاریتأثدر بیشتر مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر . بوده است

بر . ي دموکراسی از متغیرهاي اقتصادي پرداخته شده استریرپذیتأثتر به  اقتصادسنجی وارد شده است و کم

. هسـتند  بر دموکراسی تجارت و رشد اقتصـادي صادي موثر ترین متغیرهاي اقت از مهم اساس ادبیات اقتصادي

حـال توسـعه    ، در این پژوهش به بررسی اثر تجارت بر سرریز سطح دموکراسـی در کشـورهاي در  از این رو

ها به صورت مقطعی در سال  با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن

داري بـر   یمعنـ کـه تجـارت خـارجی اثـر مثبـت و       دهـد  مـی نتایج پـژوهش نشـان   . پرداخته شده است  2014

همچنـین، اثـر مجـاورت    . داري بر دموکراسـی نداشـته اسـت    یمعن، ولی رشد اقتصادي اثر دموکراسی داشته

ش به طـور کلـی نتـایج پـژوه    . ید شده استأیي مورد مطالعه تکشورهافضایی بر بهبود سطح دموکراسی در 

 .کند میاثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید 
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  مقدمه -1

 به معناي قـدرت  kratoیا  cratiaبه معناي مردم و  demosهاي یونانی  دموکراسی برگرفته از واژه

و سـاکنان   demoiهر واحد روسـتایی را در آن   ویونانی به معناي جمع روستاییان  زباندر است و 

قبل از میالد تغییري در معناي دموس پدید آمد و این ي پنجم  در سده. نامیدند می demotaiآن را 

هـم   ي مـردم آتـن اطـالق گردیـد کـه بـراي اجـراي کارهـاي حکـومتی گـرد           واژه بر اجتماع همه

گذار آتن، اداره جامعه به دست  ، قانون1اصالحات کلیستن ي م در نتیجه.ق 509در سال . آمدند می

بـا  . نامیدنـد  یـا حکومـت روسـتائیان مـی     demokratiروستائیان افتاد و از آن پس حکومت آتن را 

هـایی   به تدریج دموکراسی اسم عـامی بـراي حکومـت    demosتحول مفهومی ذکر شده در معناي 

هـر چنـد بحـث پیرامـون      .)1369 ،، مخبـر 2دیوید هلد( دنشو ي مردم اداره می شد که به دست همه

اسی و دموکراتیک شدن بعد از جنـگ  اما نحوه گذار به دموکر ،گردد دموکراسی به ارسطو باز می

پـذیري   حکومت به میزان مسـئولیت  شدن دموکراتیک. جهانی دوم مورد توجه بیشتري قرار گرفت

رابطه میان اقتصاد و دموکراسـی  . حکام و امکان مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی وابسته است

طبعـاً الزمـه    انسانی بوده اسـت هاي مختلف علوم  نیز همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل رشته

هاي مدنی و سیاسی به ویژه آزادي اندیشه و  برقراري آزادي يدموکراتیک شدن حکومت، به معنا

بحـث تـاثیر عوامـل اقتصـادي بـر      ) 1959( 3از حدود نیم قرن پیش که لیپسـت . بیان و اجتماع است

در ابتدا . باره مطرح شده استهاي بسیارگوناگونی در این  دموکراسی را مطرح نمود تاکنون نظریه

مدرنیزاسیون بودند کـه در آن زمـان نظریـه غالـب در مطالعـات       هاي نظریهها تحت تاثیر  این نظریه

هـاي   در پـژوهش ) 2005( 4اغلو و همکـاران  آسمهاي اخیر نیز  در سال .آمدند توسعه به حساب می

از . انـد  ن و دموکراسـی پرداختـه  مختلفی به بررسی رابطه درآمد و دموکراسی و نظریـه مدرنیزاسـیو  

نیـز در چنـدین مطالعـه بـه دفـاع از ارتبـاط تـاثیر عوامـل         ) 2009( 5سوي دیگـر انگلهـارت و ولـزل   

بـه رو شـده    اند که هر دو گروه این نظریات با اسـتقبال فراوانـی رو   اقتصادي بر دموکراسی پرداخته

  .باشد میاهمیت این موضوع  دهنده است که نشان

بـر دموکراسـی کشـورها     توانـد  میورها نیز یکی دیگر از عوامل اقتصادي است که تجارت بین کش

گذار باشـد، بـدین مفهـوم کـه داشـتن تجـارت بیشـتر یـک کشـور بـا کشـورهاي داراي سـطح             اثر
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در چند دهه اخیر به . سطح دموکراسی در آن کشور شود ءمنجر به ارتقا تواند میدموکراسی باالتر 

هـا و گفتگوهـاي    اي، پیمـان  هـاي منطقـه   دلیل اثر مثبت تجارت بر تسـریع دموکراسـی و همگرایـی   

لـوپز و  : به عقیده برخی از اندیشمندان همانند. است  اي پیدا کرده تجاري بین کشورها اهمیت ویژه

ورهاي با سطح دموکراسـی بـاال تـا حـد زیـادي بـه دلیـل        دموکراسی در کش ءارتقا )2005( 1مینسر

ایـن دیـدگاه کـه تجـارت بـه ایجـاد       . گونـه کشـورها بـوده اسـت     وجود تجارت گسـترده بـین ایـن   

 شود میتجارت منجر به توسعه اقتصادي ) 1: ، مبتنی بر دو استدالل استکند میدموکراسی کمک 

استدالل اول از موضوعات مهـم مـورد    .کند میتوسعه اقتصادي به پرورش دموکراسی کمک ) 2و 

) 2004( 3و آلکـاال و سـیکون  ) 1999( 2در ایـن میـان، فرانکـل و رومـر    . بحث در علم اقتصاد است

استدالل دوم، اینکه . که در واقع افزایش تجارت با رشد اقتصادي در ارتباط است کنند میاستدالل 

. پیشـنهاد شـده اسـت   ) 1959( 4یپسـت ، توسـط ل شود میتوسعه اقتصادي منجر به تسریع دموکراسی 

در حمایت از گفته لیپست، یک سري شـواهد  ) 2003( 6و اخیرا بویکس و ایستاکس) 1999( 5بارو

از این رو در این پژوهش به بررسی اثرات فضایی تجارت . شواهد اقتصادسنجی را به دست آوردند

  .ه استی بر دموکراسی در کشورهاي در حال توسعه پرداخته شدیو مجاورت جغرافیا

  

  مبانی نظري  -2

تجارت بیشتر یک کشور موجب توزیـع درآمـد بهتـر و در    ) 2005( 7اوغلو و رابینسون  آسماز نظر 

گردد، هـر چنـد شـواهدي     یمي سیاسی و افزایش دموکراسی آن کشور ها کشمکشنتیجه کاهش 

وجود دارد که تجارت بیشتر، موجب بدتر شدن توزیع درآمد بین نیروي کار ماهر و غیر ماهر شده 

بدین مفهوم که  .گردد یمبا این وجود، با در نظر گرفتن اثرات فضایی، بحث اندکی متفاوت . است

کراتیـک ایـن کشـورها از    یرپذیري فضـایی دمو تأثوجود تجارت با حجم باال بین دو کشور، باعث 

هـاي   ییهمگرادر چند دهه اخیر به دلیل اثر مثبت تجارت بر تسریع دموکراسی و . شود مییکدیگر 

پورعبادالهان ( است  کردهاي پیدا  یژهوها و گفتگوهاي تجاري بین کشورها اهمیت  یمانپي، ا منطقه

زیـادي   تا حدتوان دریافت که ارتقاء دموکراسی  یمدر یک بررسی بلندمدت ). 1389و همکاران، 
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اثـر  ). 2006، 1لـوپز و همکـاران  ( گونه کشـورها بـوده اسـت    به دلیل وجود تجارت گسترده بین این

بیـان  ) 2010( 2یـو . گیـرد  یمـ ي مختلفـی صـورت   هـا  تجارت خارجی بر دموکراسی از طریق کانال

کـه   شـود  میالمللی  سطح ارتباطات بینالملل موجب گسترش  که افزایش سطح تجارت بین کند می

اعتقاد دارد که  )1999(بارو  .یرپذیري دموکراتیک کشورها از یکدیگر را به دنبال داردتأثاین خود 

را تجاري، قدرت بـیش از حـد دولـت     هاي محدودیتتجاري و کاهش  هاي فعالیتافزایش سطح 

بـا   مـرتبط  هـاي  فعالیـت در . دهـد  مییر قرار تحت تأثچه در بخش سیاسی و چه در بخش اقتصادي 

بـراي افـرادي خـاص و محرومیـت سـایر افـراد        صدور مجوزها و امتیازهـاي الزم  تجارت خارجی،

داشـته  ) دموکراسـی (هاي اجتمـاعی   ها و برابري اثر منفی بر آزادي تواند میجامعه از این امتیازات، 

افزایش جریان تجارت آزاد ، )2010( 4اوروك و تیلورمطابق نظر ). 2013، 3برگر و همکاران(باشد 

مـردم و بـه ویـژه نیـروي کـار جوامـع در حـال        آزاد از طریق تأثیري که بر افزایش سطح آمـوزش  

 . شود مییرپذیري دموکراتیک جوامع از یکدیگر دارد، موجب تأثتجارت 

که آیا افـزایش در تجـارت جهـانی منجـر بـه بهتـر شـدن توزیـع درآمـد           شواهد تجربی مبنی بر این

در یک طرف، شواهد فراوانی وجود دارد که آزادسازي تجاري منجـر بـه   . ، متفاوت استشود می

افتـد کـه بـراي مثـال اگـر در       ایـن در صـورتی اتفـاق مـی    . شـود  مـی بدتر شدن شـکاف دسـتمزدها   

هـاي پیشـرفته داشـته     کنندگان خارجی همراه با خود تکنولـوژي یافته، تولید کشورهاي کمتر توسعه

رکنندگان خواهان ترفیع کاالهاي خود جهت دسترسی به بازارهاي خارجی باشـند،  باشند و یا صاد

دهنـد   مدلی را ارائـه مـی  ) 2003(اوغلو و رابینسون  آسم. یابد تقاضا براي کارگران ماهر افزایش می

که در آن حتی زمانی که شکاف بین دستمزدهاي کارگران ماهر و کارگران سـاده بـه عمـق خـود     

نـه   -در طرف دیگر، مطالعات اخیر با تمرکز بر توزیع درآمـد . شود میحاصل  رسد، دموکراسی می

که آزادسازي تجـاري   اند مبنی بر این هاي بهتري دست یافته به ارزیابی -خوانی دستمزدها فقط ناهم

تعادل عمومی در مـورد اثـرات آزادسـازي تجـاري بـر       هاي مدل. چگونه بر نابرابري اثرگذار است

کـه آزادسـازي    دکنـ  مـی تولیدات و قیمت عوامل، به همـراه اطالعـات در سـطح خـانوار، پیشـنهاد      

، 6ایـانچو و همکـاران  (هـا در مکزیـک    و حذف مستمر تعرفـه ) 2003 ،5رتووپ(تجاري در آرژانتین 
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البته یـک  ). 2004، 2بوراز و لوپز ؛2002، 1ووي و و( جر به بهبود توزیع درآمد شده استمن) 2001

هاي دیگـري در مـورد    تجربی در علوم سیاسی وجود دارد که توضیحات و نظریه ادبیات وسیع غیر

، )2003( 3بر اساس مطالعات لـی و روونـی  . بر دموکراسی داردبینی اثرات افزایش در تجارت  پیش

هاي رابطه علیت بین تجارت  در تحلیل کهچه  آن )2004( 5و ریگوبون و رودریک) 2001( 4باسمن

باشد و توسعه اقتصادي  زا بین دو متغیر می تجارت و دموکراسی باید به آن توجه کرد، ارتباط درون

بسـیاري از مطالعـات   در . بر دموکراسـی اثـر بگـذارد    تواند میکانالی است که از طریق آن تجارت 

نقش عوامل اقتصادي در توسعه دموکراسـی بـدون در نظـر گـرفتن اثـرات فضـایی       ، صورت گرفته

در  سیاسـی، سـطح دموکراسـی    اقتصاد ي جدیدها یهاما بر اساس نظر. مورد بررسی قرار گرفته است

در مجاورت  به این صورت که کشورهایی که از اثرات فضایی نیز باشد، متأثر تواند مییک کشور 

از سـطح دموکراسـی کشـورهاي     راي روابط تجاري گسـترده بـا هـم هسـتند،    و یا دا هم قرار دارند

مـیالدي، توزیـع فضـایی دموکراسـی در      1980تـا دهـه   . پذیرنـد  یمـ  یرتأثمجاور یا شرکاي تجاري 

؛ 1998، 7؛ لگلین و همکـاران 1999، 6کانیل و وارسپگن( بسیاري از مطالعات نادیده گرفته شده بود

   ). 2006، 8؛ گلیتچ1998

اکثر مطالعات کاربردي در مورد آمارهاي فضایی، از فاصله جغرافیـایی   علوم اجتماعی، چه در اگر

اسـاس فاصـله جغرافیـایی     باید بـر  Wاند، اما اصل ثابتی مبنی بر اینکه ماتریس اتصال  استفاده کرده

در علـوم سیاسـی، معمـوال    . هاي اقتصادسنجی مستقیما ذکر نشـده اسـت   باشد، در چارچوب تئوري

. شوند هاي سیاسی و یا اجتماعی تعریف می و اتصاالت جالبی وجود دارند که توسط پدیده ها شبکه

جـوار جغرافیـایی    براي مثال، ممکن است تصور شود که مشاهدات نه تنهـا متـاثر از واحـدهاي هـم    

و یـا سـطوح   ) مثال زبان یا تـاریخ اسـتعماري  (نیستند بلکه بیشتر تحت تاثیر روابط تاریخی مشترك 

. انـد  در اولین مطالعات خـود بـه ایـن نکتـه پرداختـه     ) 1961( 9دوش و ایزارد .تعامالت هستندباالي 

اسـاس   توجه دارند که در آن فاصله بین افراد بـر  10جامعه شناسان به فاصله اجتماعی و یا فضاي بلو

در یـک شـبکه جهـانی    . هـاي جغرافیـایی نیسـتند    مختصاتی است که این مختصات معرف موقعیـت 

                                                 
1. Wei and Wu (2002) 
2. Borraz and Lopez (2004) 
3. Li and Reuveny (2003) 
4. Bussmann (2001) 
5. Rigonbon and Ridrik (2004) 
6. Caniel and Verspagen (1999) 
7. Oloughlin (1998) 
8. Gleditsch (2006) 
9. Deutsch and Isard (1961) 
10. Blau-Space 
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کن است دو کشور که از لحاظ جغرافیایی دور هستند، ویژگی مشترکی نسبت به هـم  کوچک، مم

هـا احتمـاال بـه خـاطر      اگرچه از نظـر محققـان وابسـتگی   ). 1998، 1واتس و استروگاتز(داشته باشند 

هاي کاربردي خیلی کمی وجود  فواصلی است که این فواصل ضرورتا جغرافیایی نیستند، ولی مثال

داو و . س اتصــال بــر پایــه عــواملی بــه غیــر از فاصــله اقلیدســی قــرار داردیا مــاترهــ دارد کــه در آن

. انـد  وابستگی را از طریق فاصله جغرافیایی و همچنین تشابه زبانی در نظر گرفتـه ) 1984( 2همکاران

هـا بـه    اند ولی اثـر متقابـل هـر یـک از آن     اي تخمین زده ها براي هر ماتریس یک مدل جداگانه آن

در یـک مطالعـه در مـورد رشـد اقتصـادي، از      ) 1999( 3کـونلی . تجربی آزمون نشده استصورت 

از ) 200( 4لوفدال. ماتریس هزینه حمل و نقل براي سرمایه فیزیکی بین کشورها استفاده کرده است

در نظر گرفتـه   GDPاز تخریب محیط زیست، ماتریس تجارت بین سایر ایاالت را نسبت به اندازه 

سـیمونز و  . گیـري کنـد   اثرات محیطی جهـانی شـدن و آزادسـازي تجـاري را انـدازه     است تا بتواند 

گسترش آزادسازي اقتصادي را بـه عنـوان تـابعی جزئـی از آزادسـازي کشـورهاي       ) 2004( 5الکین

که در آن، همسایگی نه از جنبه جغرافیایی بلکه از جنبـه تجـارت و یـا      اند سازي کرده همسایه مدل

هـاي   و شـباهت  6برخالف اهمیت مفهوم فضـاي اجتمـاعی  . شود میریف عضویت در یک گروه تع

آماري فضایی وجود دارد، ادبیات موجود توجه کمـی   هاي مدلو  7آشکاري که بین تئوري گراف

در پژوهش خـود از   9براي مثال، آنسلین. دارد 8به کاربردهاي آمارهاي فضایی در فواصل اجتماعی

تجـارت بـین کشـورها نیـز یکـی دیگـر از       . فاده کرده استاز چندین ماتریس فاصله جغرافیایی است

یر فضایی بر دموکراسی کشورها باشد، بدین مفهوم که داشـتن  تأثداراي  تواند میعواملی است که 

منجر به ارتقاء سطح  تواند میتجارت بیشتر یک کشور با کشورهاي داراي سطح دموکراسی باالتر 

یر حجم تجارت یک کشـور  تأثگرفتن اثرات فضایی، بدون در نظر . دموکراسی در آن کشور شود

   .بر سطح دموکراسی آن کشور محل منازعه بوده است

هدف اصلی اقتصادي بیشتر کشـورهاي  . استیکی از عوامل موثر بر دموکراسی  رشد اقتصادي نیز

جهان، رشد اقتصادي است، از سوي دیگر ساختار سیاسی هـر کشـور بـر تخصـیص منـابع، فضـاي       

                                                 
1. Watts and Strogatz (1998) 
2. Dow (1984) 
3. Conley (1999) 
4. Lofdahl (2005) 
5. Simmons and Elkins (2004) 
6. Social Space 
7. Graph Theory 
8. Social Distances 
9. Anselin 
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ی براي رسیدن کل طور  به. آن رشد اقتصادي اثرگذار است تبع بهاطمینان اقتصادي، توزیع درآمد و 

نخسـت؛ بایـد مـردم بـه لحـاظ مـالی       . الزم و یک شرط کـافی وجـود دارد   شرط دوبه دموکراسی 

شرط کافی نیز . دبه لحاظ مالی به مردم وابسته باشحکومت  که نیامستقل از حکومت باشند و دوم 

پایین بودن رفـاه، مـردم حکومـت را     زیرا در صورتخورداري مردم از یک رفاه حداقلی است، بر

و حکومت براي ایجاد امنیت و برقراري ثبات سیاسی به سمت دیکتاتوري حرکت  کنند مینتحمل 

را تجربـه   ییبـاال  اقتصـادي  رشـد  در آسـیا  ژهیـ و  ، بـه هـا  يکتـاتور ید برخی از 1960بعد از  .کند می

بـه اسـتقالل و    1970و اوایـل دهـه    1960دهـه  در اواخـر   فریقـایی ي آبسـیاري از کشـورها  . کردند

بازگشـت بـه دیکتـاتوري را     مجـدداً  1980و اوایـل   1970دموکراسی رسیده، ولی از اواسـط دهـه   

ي  ادارهي سیاسی شده و به دنبال آن سیستم ها بحراندر این کشورها فقر باعث ایجاد  .تجربه کردند

المللـی بـه کشـورهایی کـه در برابـر دموکراسـی        مجامع بـین همچنین، . تغییر پیدا کرد این کشورها

رشـد   توانـد  مـی  کـه  آورنـد  مسـتقیمی را وارد مـی   فشارهاي مستقیم و غیـر  ،دهند مقاومت نشان می

 یالمللـ  نیصـندوق بـ   1990عنوان نمونـه در دهـه     بهاقتصادي این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد، 

طـور محسوسـی بـیش از گذشـته قـدرت یافتنـد و شـرط اعطـاي کمـک            به 2و بانک جهانی 1پول

عقیـده دارنـد کـه     اقتصـاددانان ی، کلـ  طور  به. اقتصادي را دموکراسی و آزادي اقتصادي قراردادند

معتقـد اسـت   ) 1962( 3فریـدمن . براي تحقق دموکراسی سطح حداقلی از درآمد سـرانه الزم اسـت  

اهمیتی که به ظهور طبقه متوسط داده شده  .شود میتقویت آزادي سیاسی  آزادي اقتصادي موجب

ها را  باشد که توزیع درآمد و دارایی می) 2001(لو و رابینسون اوغ است از نتایج کارهاي اخیر آسم

ها نامتوازن است، نخبگـان اقتصـادي از    زمانی که توزیع دارایی. وارد کردند 4در مدل گذار سیاسی

، نگـران  شـود  مـی هایی که توسط دولت دموکراتیک اتخاذ شـده و بـه توزیـع مجـدد خـتم       سیاست

در ایـن دیـدگاه،   . کنند میهاي قدرت طلب حمایت  هستند؛ در نتیجه این نخبگان اقتصادي از نظام

جوامع تساوي طلب بیشتر در معرض دموکراتیک شدن قرار دارند چرا که در این جوامع، با توزیـع  

هایی که منجـر   سیاست کنند میپیشنهاد ) 2001(اوغلو و رابینسون  آسم. شود میبله کمتر مقا مجدد

، ماننـد دسترسـی فقـرا بـه آمـوزش، از دموکراسـی شـدن حمایـت         شـود  میها  به توزیع بهتر دارایی

  . ندک می

  

                                                 
1. International Monetary Fund (IMF)  
2. World Bank 
3. Friedman (1962) 
4. Political Transition 
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  پیشینه تحقیق  -3

کشـورهاي  به بررسی اثر متغیرهاي اقتصادي بـر سـطح دموکراسـی در    ) 1395(صادقی و همکاران 

هـا   منتخب اسالمی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن

ت که تجارت خارجی اثر مثبـ  دهد مینتایج پژوهش نشان . اند پرداخته  2001-2012در دوره زمانی 

. ته اسـت بـر دموکراسـی نداشـ   داري  ، ولی رشد اقتصادي اثر معنیداري بر دموکراسی داشته و معنی

یـد شـده   أیاثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسـی در کشـورهاي مـورد مطالعـه ت     همچنین،

خارجی دموکراسی را در کشورهاي مورد مطالعـه بـه صـورت منفـی تحـت       هاي کمکاست ولی 

ی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجـارت و مجـاورت جغرافیـایی بـر     کل طور  به. تأثیر قرار داده است

در پژوهشـی بـه بررسـی تـاثیر     ) 2006( 1بـک و همکـاران   .کند میدموکراسی را تأیید  بهبود سطح

فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی براي کشـورهاي اتحادیـه اروپـا در سـال     

یایی و تجارت خارجی اثـر مثبـت   فدهد که فاصله جغرا نتایج بدست آمده نشان می. پرداختند 1998

خیر أهمچنین، دموکراسی در هر کشور با یک وقفه ت. این کشورها داشته استبر سطح دموکراسی 

بـه   اي مطالعـه در ) 2006( 2برینـک و کاپـگ   .به دموکراسی کشورهاي مجـاور خـود بسـتگی دارد   

تـا   1972 هاي سالآمریکاي التین طی  يکشورهادر  یم،رژ ییرتغدموکراسی بر  نقش انتشار بررسی

ی متوسـط دموکراسـ   دارنـد  یـل که کشـورها تما  دهد مینتایج بدست آمده نشان . اند پرداخته 1996

 یـت اکثر پیـروي بـه   یـل تمامکشورها این  ینهمچن. دهندمجاور خود مطابقت  یگانهمسا خود را با

و کـورادو   .بـه سـمت سـطح دموکراسـی بـاالتر هسـتند       در جهان در حال حرکت یگرد يکشورها

بـا   مـدت  بلنـد  دوره ی در یـک دموکراسـ  بـر  تجـارت  ریتـاث به بررسـی   اي مطالعهدر ) 2006( 3میسنر

کشـورهاي مختلـف   ساله در سـه نمونـه از    150ک دوره طی ی 4استفاده از یک مدل جاذبه تجارت

داري بـین حجـم تجـارت     مـدت رابطـه معنـی    دهد که در کوتاه مینتایج این مطالعه نشان . پرداختند

اي مثبـت و   اما در بلندمدت رابطه. دموکراسی وجود نداردو ) GDPنسبت واردات و صادرات به (

اوغلـو و    آسـم . دار بین حجم تجارت و دموکراسی در کشـورهاي مـورد مطالعـه وجـود دارد     معنی

نتایج پژوهش . در پژوهشی به بررسی رابطه درآمد سرانه و دموکراسی پرداختند) 2009( 5همکاران

داري بین تغییرات درآمـد و دموکراسـی در    یمعنمثبت و  رابطهسال اخیر  500هد که در د یمنشان 

                                                 
1. Beck (2006) 
2. Brinks and Coppedge (2006) 
3. Curdova and Meissner (2006) 
4. Gravity Model of Trade 
5. Acemoglu (2009) 
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ــین کشــورهاي مختلــف وجــود دارد  ــا. ب ــر   اي مطالعــهدر ) 2009( 1لینیبپرســون و ت ــه بررســی اث ب

نتایج ایـن  . پرداختند 1990-2004طی دوره زمانی  کشور 70خارجی بر دموکراسی در  هاي کمک

خارجی اثر منفی بـر دموکراسـی در کشـورهاي مـورد مطالعـه       هاي کمککه  دهد میمطالعه نشان 

کشور  130موثر بر دموکراسی در  در پژوهشی به بررسی عوامل) 2009( 2لسون و دین. داشته است

نتایج بدسـت آمـده   . بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی پرداختند 1850-2000 یزمانطی دوره 

یر مثبـت  تـأث ار دموکراسی در کشورهاي مورد بررسی که مجاورت جغرافیایی بر انتش دهد مینشان 

در  به بررسی رابطه رشـد اقتصـادي و دموکراسـی    اي مطالعهدر ) 2011( 3گرینگ و همکاران. دارد

 ینرابطـه مثبـت بـ    دهـد  مـی نشـان   نتـایج بدسـت آمـده   . یس پرداختنـد هند و مور یل،برزسه کشور 

رشد  تر باشد، یمیقد یدموکراس از نظر تاریخی هر چه .وجود دارد يو عملکرد اقتصادسی دموکرا

 عملکردو  وجود دموکراسی در یک کشور یختار ینب یعل رابطه، ینو همچن افتد اتفاق می تر یعسر

یر عوامل اقتصادي بـر  تأثبه بررسی  اي مطالعهدر ) 2011( 4کرداس و لوادیگ. وجود دارد ياقتصاد

 5یافته سیستمی با رویکرد گشتاورهاي تعمیم 1974-2004کشور طی دوره زمانی  95دموکراسی در 

یر مثبـت  تـأث دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه  مینتایج این مطالعه نشان . پرداختند 5سیستمی

همچنین کشورهایی کـه از نظـر جغرافیـایی در فاصـله کمتـري از      . بر سطح دموکراسی داشته است

نظر وضـعیت دموکراسـی در وضـعیت بهتـري      از ،کشورهایی با سطح دموکراسی باالتر قرار دارند

 در) 2011( 6کومـار و همکـاران   .نسبت به کشورهایی که در فاصـله دورتـري قـرار دارنـد، هسـتند     

 يکشـور منطقـه جنـوب صـحرا     30در  يو رشـد اقتصـاد   یدموکراسـ  ینرابطه ب یبه بررس اي مقاله

 باعـث  یناخالص داخل یددر تول یشمدت، افزابلنددر  یپستل یهفرض ارزیابی يبرا. یقا پرداختندآفر

در ) 2013( 7دبولـت و همکـاران   .شـود  مـی این مجموعه از کشـورها  در  یدموکراسوضعیت بهبود 

اي از کشورهاي منتخـب   پژوهشی به بررسی رابطه فضایی دموکراسی و رشد اقتصادي در مجموعه

که یک همبستگی فضـایی   دهد مینتایج پژوهش نشان . اند پرداخته 2000تا  1970هاي  در طی سال

داري بـر رشـد    ی تـاثیر معنـی  یهمچنین، مجـاورت جغرافیـا  . پویا بین دموکراسی و رشد وجود دارد

بـه بررسـی اثـر     اي مطالعـه در ) 2013( 8پنگـل و زوریـچ  . اقتصادي در کشورهاي مورد بررسی دارد
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نتـایج بدسـت   . پرداختنـد  2000تـا   1980کشـور طـی دوره    16نابرابري اقتصادي بر دموکراسی در 

که در شرایط وجود نابرابري اقتصادي کارگزاران سیاسـی بـه مسـائل اقتصـادي      دهد میآمده نشان 

دارند و وجود نابرابري اقتصـادي باعـث   ) دموکراسی(هاي مدنی  آزادي با توجه بیشتري در مقایسه

خود به این طی مطالعات ) 2015( 1سلوستر .شود میکاهش تقاضا براي دموکراسی در این کشورها 

نتیجه رسیده است که در کشورهاي جدید دموکراسی تا حد زیادي با رشد اقتصادي همراه است و 

شـوند کمـک کنـد و از ایـن      هایی که مانع رشد اقتصادي می به کاهش چالش تواند میدموکراسی 

 ریتـأث در پژوهشـی بـه بررسـی    ) 2016( 2چنگمـا و اویانـگ   .طریق رشد اقتصـادي را افـزایش دهـد   

که رشـد اقتصـادي بـه تجربـه      دهد مینتایج پژوهش نشان . اند پرداختهدموکراسی بر رشد اقتصادي 

همچنـین، کشـورهاي دموکراتیـک کـه تجربـه      . تاریخی و سطح دموکراسی کشورها وابسته اسـت 

   .اند کردهحکومت دموکراتیک دارند رشد باالتري را تجربه  مدت  یطوالن

  

  مدل -4

دموکراسی در کشورهاي در حال توسعه با اثر تجارت بر سرریز هدف از این پژوهش بررسی 

براي این منظور مدل تحقیق که برگرفته از مطالعه . باشد استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی می

  :شود میارائه  1معادله باشد، به صورت  می) 2006(بک و همکاران 

 

��� = ���� + �����
�D� + +�����

�D� + ��� )1(                                                                  

  

گر سال بوده و متغیرهاي تحقیق به صورت  بیان tدهنده کشور و اندیس  نشان iکه در آن اندیس 

  : شوند زیر تعریف می

D: گر شاخص دموکراسی است بیان. 

X: بردار رشد اقتصادي استگر  بیان. 

WA :گر ماتریس فاصله جغرافیایی کشور مورد نظر با بقیه کشورهاي مورد بررسی است بیان.  

WB :گر ماتریس مجاورت تجاري کشور مورد نظر با بقیه کشورهاي مورد بررسی است بیان.  

β :بردار پارامترهاي رشد اقتصادي بوده و k1  وk2 یر فضایی فاصلهتأث یبضرادهنده  به ترتیب نشان 

   .دباش جغرافیایی و تجارت خارجی می

                                                 
1. Sylwester (2015) 
2. Chengma and Ouyang (2016) 
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به محاسبه یک شاخص دموکراسی که در برگیرنده  1آزادي  خانهیالدي، م 1972در اوایل سال 

گرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ  معیارهایی همچون روند انتخابات و کثرت

باشد،  یممقدار محاسباتی این شاخص بین یک تا صد . پرداختبود، هاي مدنی  يآزاد و سیاسی،

. استدموکراسی کشور مورد نظر  درجهکه هر چقدر میزان آن باالتر باشد، به معناي باالتر بودن 

پذیرد و بر اساس نتایج  امروزه شاخص دموکراسی مزبور براي همه کشورها ساالنه صورت می

در مطالعه حاضر نیز از . شود میورهاي مختلف از نظر دموکراسی انجام بندي کش حاصله، رتبه

شاخص دموکراسی محاسبه شده توسط خانه آزادي براي کشورهاي در حال توسعه استفاده 

  . خواهد شد

رشد اقتصادي به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک  :رشد اقتصادي

، که در مطالعه حاضر به صورت لگاریتم طبیعی آن در سال پایهسال خاص در مقایسه با مقدار 

 . گیري خواهد شد تولید ناخالص داخلی اندازه

به صورت فاصله مکانی پایتخت یک کشور از پایتخت هر یک از دیگر : فاصله جغرافیایی

   .شود میگیري  کشورهاي مورد مطالعه اندازه

ت هر یک از کشورها با دیگر کشورهاي به صورت مجموع صادرات و واردا :تجارت خارجی

  ). به صورت ماتریس فضایی(مورد بررسی 

هاي الزم براي این مطالعه از وب سایت بانک جهانی و سایت خانـه آزادي گـردآوري    تمامی داده

کشور در حال توسعه اسـت کـه از حـداکثر     50نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل . شده است

کشـورهاي مـورد مطالعـه در    . ستفاده خواهد شدابراي برآورد مدل  2014هاي مقطعی در سال  داده

  . پیوست نشان داده شده است 1جدول 

  

  برآورد مدل -4-1

  بررسی وجود یا عدم وجود اثرات فضایی

و ضـریب الگرانـژ    )LM(براي بررسی وجود یا عدم وجود اثرات فضایی، آزمون ضریب الگرانـژ  

گر عدم وجود  فرضیه صفر این آزمون بیان. پیشنهاد شده است) 2003( 2الهورست قدرت توسط پر

در صورت رد فرضیه صفر مـدل مبنـی بـر    . استاثرات فضایی بر روي متغیر وابسته و جمالت خطا 

                                                 
1. Freedom House 
2. Elhorst (2003) 
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نتایج آزمون وجود یا عدم وجود اثرات فضـایی را   1جدول . خواهد شد تأییدوجود اثرات فضایی 

  . دهد مینشان 

  

  نتایج آزمون وجود یا عدم وجود اثرات فضایی: 1 جدول

  LMآماره   احتمال

000/0  32/10  

  نتایج تحقیق :منبع

  

و  شـود  مـی مبتنی بر عـدم وجـود اثـرات فضـایی رد      LMصفر آزمون  یه، فرض1با توجه به جدول 

   .شود می تأییدوجود اثرات فضایی در مدل 

  

  ها نتایج برآورد مدل: 2جدول 

  متغیر  )1(برآورد مدل   )2(برآورد مدل   )3(برآورد مدل 

  عرض از مبدا  64/5)38/3(  19/10)33.3(  32/8)12/3(

)14/0(39/1  )34/0(61/2  )21/0(95/0  Ln GDP 

)01/0(49/0    )05/0(39/0  K1  (distance)  

)02/0(60/0  )10/0(62/0    K2  (trade)  

 نتایج تحقیق :منبع

  

  .گیرد برآورد مدل در سه حالت صورت می

  .شود می لحاظدر مدل اول فاصله جغرافیایی به عنوان متغیر فضایی بدون در نظر گرفتن تجارت 

ی به عنـوان متغیـر   ایدر مدل دوم تجارت به صورت متغیر فضایی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافی

  .شود میفضایی برآورد 

  . شود میدر نظر گرفته  در مدل سوم هم تجارت و فاصله جغرافیایی به عنوان متغیر فضایی

 اقتصـاد  ي جدیـد هـا  یهبر اساس نظرگفت  توان یمي اثر فضایی فاصله جغرافیایی دار یمعندر تفسیر 

بـه ایـن صـورت     از اثرات فضایی نیز باشد، متأثر تواند میدر یک کشور  سیاسی، سطح دموکراسی

 یرتـأث کشـورهاي مجـاور    از سـطح دموکراسـی   در مجـاورت هـم قـرار دارنـد     که کشـورهایی کـه  

از کشـورهاي   جغرافیایی فاصله کمتري نظر ازدر مناطقی که  بهبود وضعیت دموکراسی. پذیرند یم

فاصله کمتـر جغرافیـایی    که چراگیرد،  بهتري صورت می صورت  بهدارند،  با سطح دموکراسی باال

  . شود میباعث سهولت انتشار دانش و آگاهی بین مردمان جوامع مجاور 

 دهد میاین نتایج نشان  .نیستدار  اثر درآمد سرانه بر دموکراسی معنی آمده  دست  بهاساس نتایج بر 
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، اثـرات فضـایی دموکراسـی کـه توسـط شـرکاي       شـود  مـی زمانی که اتصال تجاري در نظر گرفته 

آور  این امـر زیـاد هـم تعجـب    . عامل جغرافیا تقویت شود لهیوس  به تواند می، آمده  دست  بهتجاري 

. دیابـ  جاذبه هم میزان جریانات تجاري در فواصل طوالنی، کاهش مـی  هاي مدلدر  که چرانیست، 

این نیـز نشـان   . ماند براي اثر تجارت همچنان بزرگ باقی می شده  زده، ضریب تخمین که  یحال در

 کـه شـرکاي   که روابط تجاري شامل اطالعاتی مسـتقل از فاصـله جغرافیـایی هسـتند و ایـن      دهد می

زمانی که هـر دو حالـت از   . توانند کشورها را به سمت دموکراسی بکشانند تجاري دموکراتیک می

 ،محاسـبه شـود   هـم  بـا شـوند و اتصـال جغرافیـایی و تجـاري      آورده می حساب  بهوابستگی فضایی 

ایـن نشـان    .از حالـت بـدون فاصـله جغرافیـایی اسـت      تر بزرگضریب اثرات فضایی در این حالت 

بـه بیـان    .ي بـر دموکراسـی دارنـد   ا نـده یفزاو اثر  کنند میکه این دو اثر همدیگر را تقویت  دهد می

، احتمال کنند میکشورهایی که با کشورهاي دموکراتیک بیشتر تجارت  دهد میدیگر، نتایج نشان 

  . دموکراسی شدن باالیی دارند

دار بـر سـطح    ت و معنـی اثـري مثبـ   حالـت همچنین بر اساس سایر نتایج تجارت خارجی در هـر دو  

طور که بیان شد، تجارت بین کشورها نیز  همان. داشته است مطالعه مورددموکراسی در کشورهاي 

حجـم  . یر فضایی بـر دموکراسـی کشـورها باشـد    تأثداراي  تواند مییکی دیگر از عواملی است که 

منجـر بـه    نـد توا مـی باالي تجارت خارجی یک کشور با کشورهاي داراي سطح دموکراسی بـاالتر  

در چند دهه اخیر به دلیل اثر مثبت تجـارت بـر تسـریع    . سطح دموکراسی در آن کشور شود ءارتقا

 قابـل ها و گفتگوهـاي تجـاري بـین کشـورها افـزایش       یمانپي، ا منطقههاي  ییهمگرادموکراسی و 

   .است  داکردهیپي ا مالحظه 

با ماتریس اتصال تجارت نسبت به نتایج این مدل با ماتریس اتصال جغرافیـایی، کـامال    2نتایج مدل 

همانند همسایگان تعریف شده در فاصله جغرافیایی و یـا کشـورهایی کـه تمایـل بـه      . متفاوت است

بـه بیـان دیگـر، نتـایج     . همگرایی به سطح متوسط دموکراسی در بین شـرکاي تجـاري خـود دارنـد    

، احتمــال کننــد مــیکشــورهایی کــه بــا کشــورهاي دموکراتیــک بیشــتر تجــارت  دکنــ مــیهاد پیشــن

  . دموکراسی شدن باالیی دارند

ی براي مشاهده سهم نسب. تا کنون، یک بعد فضایی منفرد در هر رگرسیون در نظر گرفته شده است

ارهـاي فضـا،   کـه بـراي هـر یـک از معی     شـود  میمقطعی استفاده  هر یک از تعاریف فضا، از تحلیل

اي و  توضیح فضایی با اتصال فاصـله نتایج حاصل از مدل خود. آید پارامترهاي متفاوتی به دست می

. از نظر سطري نرمالیز شده هستند �wو  �wهر دو ماتریس . آورده شده است 3تجارت در مدل 
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�wبنابراین مجموع سطرهاي هر دو ماتریس 
� + w�

   .برابر یک است iبراي هر واحد  �

کـه نشـان    اسـت  kباید به آن توجه شود، مثبـت بـودن تمـامی ضـرایب      3اولین چیزي که در مدل 

سـطح دموکراسـی یـک کشـور بـه طـور مثبـت بـا گسـترش دموکراسـی بـین همسـایگان              دهـد  می

 �kفضـایی طـی تجـارت     بندي خوشهاثرات تخمینی . جغرافیایی و شرکاي تجاري آن ارتباط دارد

تر است و یـک انحـراف    کوچک �kطی همسایگان جغرافیایی  بندي خوشهنسبت به اندازه ضریب 

، اکثر شود می، زمانی که اتصال تجاري به تنهایی در نظر گرفته دهد میاین نشان . معیار باالیی دارد

توسـط جغرافیـا بـه     توانـد  مـی در دموکراسی که توسط شرکاي تجاري به دست آمده،  بندي خوشه

جاذبه نیـز میـزان    هاي مدلآور نیست، چرا که بر اساس  هم تعجب این امر زیاد. حساب آورده شود

در حـالی کـه، ضـریب تخمـین     . دیاب جریانات تجاري در شرایط وجود فواصل طوالنی، کاهش می

که روابط تجـاري شـامل    دهد میاین نشان . ماند زده شده براي اثر تجارت همچنان بزرگ باقی می

تواننـد   کـه شـرکاي تجـاري دموکراتیـک مـی      اطالعاتی مستقل از فاصله جغرافیـایی هسـتند و ایـن   

بنابراین مهم است که هر دو تا وابستگی فضایی در نظر . کشورها را به سمت دموکراسی سوق دهند

   .گرفته شود

  

 نتیجه گیري -5

بـر  ... هـاي خـارجی و    رت، رشد اقتصادي، کمـک مانند تجا به طور کلی عوامل اقتصادي متعددي

از سوي دیگر در نظر گرفتن بعد فضا در مطالعات تجربی اقتصاد نیز از . گذار هستندراسی اثردموک

تجارت خارجی مطالعه بررسی اثرات فضایی هدف این  ،رو از این. اي برخوردار است اهمیت ویژه

اسـتفاده از رویکـرد اقتصـاد سـنجی فضـایی       دموکراسی در کشورهاي در حال توسـعه بـا  سرریز بر 

 انیـ بنظریه لیپسـت در کشـورهاي مـورد مطالعـه اسـت کـه        تأییدگر  نتایج این مطالعه بیان. باشد می

بر اساس نتـایج ایـن    .پذیرد می ریتأثتجارت  یرهاي کالن اقتصاد و به ویژهکند دموکراسی از متغ می

ی اثر مثبت بر یهمچنین، فاصله جغرافیا. دموکراسی داردتجارت خارجی اثر مثبت و قوي بر مطالعه 

  .داري بر دموکراسی ندارد دارد و رشد اقتصادي اثر معنی یبهبود سطح دموکراس
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  لیست کشورهاي در حال توسعه: 1پیوست جدول 

 تونس بوسنی و هرزگوین تایلند مراکش بنین تانزانیا تاجیکستان

  هندوراس  برزیل  مغولستان  کامرون  نیکاراگوئه  ترکیه غنا

  ساحل عاج  اندونزي  ترکمنستان  نیجر  هند  بلغارستان  ایران

  اوکراین  عراق  پاکستان  ایران  نیجریه  کاستاریکا  اروگوئه

  آنگوال  الجزایر  مصر  آفریقاي جنوبی  مالزي  اکوادور  افغانستان

  بنگالدش  گامبیا  آذربایجان  گابن  ارمنستان  سودان  آرژانتین

  کرواسی  مکزیک لیبی بلغارستان  کرواسی سوریه  گرجستان

  پاراگوئه  قزاقستان  ازبکستان  مرکزي آفریقاي  اردن  گینه  یمن

  ونزوئال  چاد  کنیا  چین  جنوبی کره  لهستان  پرو

  سنگال  زامبیا  روسیه  قرقیزستان  شیلی  زیمبابوه  ویتنام

  کوبا  لیتوانی  فیلیپین  رومانی  کلمبیا  کنگو  لبنان

  کویت  بحرین  عربستان  امارات   قطر
  

  

 

 


