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 چکیده

 .باشدیم توسعهدرحالویژه در کشورهای مهم به موضوعاتاثر فراوانی منابع طبیعی بر اقتصاد کشورها از  مطالعه

خود  الگویچارچوب در  با تأکید بر رانت نفت انباشت سرمایه انسانی در ایرانعوامل مؤثر بر  ،در مطالعه حاضر

منظور به .مورد بررسی قرار گرفته است 0530-0531طی دوره زمانی  ،(ARDL)های گسترده توضیح با وقفه

و از  شدهفیتعربه عنوان شاخصی از فراوانی منابع،  ،GDPرانت نفت به صورت درصدی از رابطه فوق،  برآورد

های وان متغیرعنو مخارج دولت بهگذاری داخلی متغیرهای دیگری نظیر جمعیت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه

ذاری داخلی گسرمایه و ، متغیر فراوانی منابعالگواز تخمین  آمدهدستبهاساس نتایج  بر .است شدهاستفادهکنترل 

ان نش همچنین نتایج حاصل از برآوردهستند.  در ایران بر انباشت سرمایه انسانیدار و معنی دارای اثر منفی

ا مبانی ب مطابقکه  هستند ر انباشت سرمایه انسانیب مثبتر اثدارای و رشد اقتصادی که رشد جمعیت  دهندمی

 .باشدمی نظری موجود

 

 ARDLسرمایه انسانی، فراوانی منابع، رانت نفت، الگوی :هایدواژهکل

 

 JEL: J24 ,O13 ,C23بندی طبقه
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 مقدمه. 0
توسعه اقتصادی کشورهای دارنده این منابع،  موضوع اثرگذاری درآمد حاصل از منابع طبیعی بر رشد و

در ارتباط با نفت و درآمدهای حاصل از آن،  از جمله موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه بوده است.
دانان آن را یک موهبت دانسته و از آن به عنوان ه کلی مطرح است؛ گروهی از اقتصاددو نوع دیدگا

 کنند، گروه دیگر با طرح تئوری نفرین منابع طبیعییدار یاد میعاملی برای رشد اقتصادی و توسعه پا
با این  ((.0997) 2اوتی (،0771) 0)آدام اسمیت دانندمی درآمدهای نفتی را مانعی در جهت رشد و توسعه

 مختلفهای دانند که مربوط به همه افراد و همه نسلمی دارایی ملینوعی وجود هر دو دسته نفت را 
واهد نفتی اثرات منفی بر اقتصاد کشور خهای داشتن دید مصرفی نسبت به دریافتی رونیا ازباشد. می

حاصل های تیای به خود نفت به عنوان سرمایه طبیعی و دریافرویکرد سرمایهاتخاذ بنابراین  و گذاشت
 های اقتصادی اهمیت اساسی دارد.گذاریاز آن در سیاست

ن این دارایی بود :از اندعبارتکه  دنباشمی دارای سه ویژگی ذاتیهای نفتی کلی دریافتی طوربه    
پذیری و نااطمینانی. در واقع عدم توجه به ویژگی اول یعنی داشتن دیدگاه ها برای کشور، پایاندریافتی

نفتی و رفتار مبتنی بر این دیدگاه اثرات مهمی از جمله بیماری هلندی، های مصرفی نسبت به دریافتی
 سود، ایجاد مشکل فاجعه عمومی، اثرات آزمندیهمهای جویی گروهاقتصاد سیاسی از جمله رانتاثرات 

در این زمینه اقتصاددانان، مطالعات (. 0390شهنازی و دیگران، دارد )را صاد انداز برای اقتکاهش پس و
از آن به  که های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادیای به منظور شناسایی مکانیسمگسترده

های اصلی گذار از رانت نفت به کاهش رشد و اند. یکی از مکانیسمشود انجام دادهرانت نفت تعبیر می
 سرمایه انسانی است. خیز،نفت توسعهدرحالتوسعه اقتصادی در کشورهای 

)به عنوان  3خارجی و ای به پنج دسته سرمایه طبیعی، فیزیکیهر جامعه ثروتاگر  طورکلیبه    
 تقسیم شود، همراه با ارتقاء ناملموس( های)به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی ملموس( و هایرمایهـس

ها به ویژه تر شده و بر اهمیت سایر سرمایهرنگکشورها، سهم سرمایه طبیعی کم یافتگیتوسعهدرجه 
 ام کشورهادر تم آن دهندهتشکیلبخش  و بزرگترین ترینکه مهم ناملموس که سرمایه انسانیسرمایه 

اشکال مختلف در میان  (،0جدول ) اساس بر .(2102 ک جهانی،گزارش بانشود )افزوده می است،
ای را کسب کرده است و نزدیک به نیمی از ثروت ملی را در جایگاه ویژه ناملموس، سرمایه سرمایه

 صادرکنندهدهد. اما در کشورهای منطقه خاورمیانه و کشورهای مناطق جهان تشکیل میبسیاری از 
 بر همچنین .وجود داشته است 2112در سال  ناملموسسرمایه  سهمکمترین  از جمله ایران،نفت خام 

 03 ،نفت عضو اوپک صادرکنندهاز کل ثروت ملی کشورهای  ناملموسسهم سرمایه این جدول،  اساس

                                                           
1. Smith 

2. Auty 

رجی های خاهای خارجی یک کشور است که از تفاضل داراییاساس تعریف بانک جهانی، منظور از سرمایه خارجی، خالص دارایی . بر3
 آید.دست میهای خارجی بهاز بدهی
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شود این میزان، کمترین سهم در میان سایر مناطق جهان طور که مالحظه میباشد و هماندرصد می 
درصد  11حدود  متوسط طوربه سرمایه طبیعی در این منطقه این در حالی است که سهمباشد. می
 املموسندر ایران نیز سهم سرمایه  .بیشترین سهم در میان سایر مناطق جهان بوده استکه  باشدمی

 2112درصد از کل ثروت ملی را در سال  29و تنها در حدود  باشدکمتر میقایسه با سرمایه طبیعی در م
 .به خود اختصاص داده است

 ،خاص طوربهسرمایه ناملموس و  مطالعات صورت گرفته، از جمله علل مهم سطح پایین اساس بر    
شورها در واقع این ک به آموزش است. یتوجهیب، در کشورهای صادرکننده نفتانباشت سرمایه انسانی 

های ذاریگسرمایه مند هستند، اماباالی نیروی انسانی در سن کار، بهرهنسبتاً با وجودی که از جمعیت 
، تنها حدود 2102-2111طی دوره اساس آمار بانک جهانی،  گیرد. برالزم برای آموزش آنها صورت نمی

ن همچنی شود.آموزش خرج می در بخش نفتی عضو اوپککشورهای درصد از تولید ناخالص داخلی  3
قرار دارند، سال(  14-02، در سن کار )این کشورهادرصد از کل جمعیت  2/14حدود با توجه به اینکه 

 ی شوندبه انباشت سرمایه انسان گیری از این فرصت جمعیتی خود منجرتوانند با بهرهکشورها می این لذا
 .(2104)بانک جهانی، 

   

  های مختلف کشورها: سهم اشکال مختلف سرمایه از کل ثروت ملی در گروه0جدول 
 

 منطقه
 ثروت ملی 

 (آمریکا دالر)بیلیون 

 0سرمایه ناملموس

 )% از کل ثروت(

  2سرمایه ملموس

 )% از کل ثروت(

 سرمایه طبیعی

 ثروت( )% از کل

 کشورهای شرق آسیا 
 و اقیانوسیه

31002 21 22 20 

 20 01 12 29124 آسیای مرکزیاروپا و 
 34 24 40 1920 و شمال آفریقا انهیخاورم

 22 01 22 02141 جنوب آسیا

 43 22 29 2222 ایران
کشورهای با درآمد باال 

(OECD) 
224220 20 01 0 

 11 22 03 00122 *کشورهای عضو اوپک

 1 07 71 717721 جهان

 world bank report, 2005 :نبعم
 ند.ابه دلیـل نبود اطالعـات لحاظ نشده ها در کشورهای عضو اوپک، کشورهای عراق و قطرمحاسبه ثروت ملی و سهم سرمایه* برای 

 

 درا زآن است که برخالف غالب مطالعات پیشین، با درون با این توضیحات هدف اصلی این مقاله    
 نسانیا گرفتن انباشت سرمایه انسانی، به بررسی اثرگذاری فراوانی منابع طبیعی بر انباشت سرمایه نظر

                                                           
 باشد.منظور از سرمایه ناملموس مجموع سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی می . بر اساس استاندارد بانک جهانی،0

 . مجموع سهم سرمایه فیزیکی و سرمایه خارجی که در آن سهم سرمایه طبیعی لحاظ نشده است.2
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 شدهاستفاده( 2110) 0راموس آرتورو ی انباشت سرمایه انسانی. بدین منظور از معادلهبپردازد ایران در
مختصر به مبانی نظری موجود پیرامون سرمایه  طوربهبرای رسیدن به هدف فوق، در بخش دوم،  است.

ه به ک ترین مطالعاتیدر قسمت سوم مروری بر مهم .است شدهپرداختهانسانی و فراوانی منابع طبیعی 
 ارم. در قسمت چهگرفته استاند، صورت موضوع فراوانی منابع و انباشت سرمایه انسانی توجه کرده

 و سپس در شدهدادهتوضیح  شدهطراحی الگویش برآورد در قسمت پنجم روو  ارائه الگوی تحقیق
 .است هگردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ارائه نتایج حاصل از برآورد الگو و هفتم قسمت ششم

 

 بانی نظری سرمایه انسانی و فراوانی منابعم .2
گیرد می قرار یبررس مورداجمالی نظریات مهم پیرامون فراوانی منابع طبیعی  طوربهدر این بخش ابتدا 

 خواهد شد. مطرحسپس مکانیسم اثرگذاری سرمایه طبیعی بر سایر اشکال سرمایه  و

  فراوانی منابع. 0-2
از اواخر دهه  و در کشورهای برخوردار است شدهشناختهیک پدیده کامالً  ،منابع الیقع پدیده بادر و

 ین کشورهاا اقتصاد برمنفی فراوانی منابع طبیعی  اثرگذاریشواهدی از وجود  ،بسیاری از تحقیقات 0921
رشد از کشورهای با منابع طبیعی فراوان،  (0992) 2ساکس و وارنرمطالعات  اساس بر .اندهه نمودئارا

منتسب  ،عمناببرخوردارند. این پدیده در کشورهای دارای وفور  کشورهاسایر اقتصادی کمتری نسبت به 
های تأثیرگذاری فراوانی منابع که منجر به اثرگذاری حققان زیادی، کانالم به بالی منابع طبیعی است.

 یطورکلهب ها، سرمایه انسانی است.یکی از این کانال که اندشود را بیان نمودهمی رشد اقتصادیمنفی بر 
مطالعات  شوند. دسته اول همانندی کلی تقسیم میاند، به سه دستهانجام شده در این ارتباطمطالعاتی که 

ت توانند به نقماکه چگونه نعمات طبیعی می( با بررسی این2110) 3و گیلفاسون (0992ساکس و وارنر )
ند. در واقع اتبدیل شوند، به وجود یک رابطه منفی میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی رسیده

ابع طبیعی ل سرمایه انسانی، گذار از منآنها با تعیین اثرگذاری منابع طبیعی بر رشد اقتصادی از طریق کانا
 (.2101، 4دهند )فیلیپاتبه عملکرد بد اقتصادی را نشان می

(، در نقطه مقابل دسته 2111) 1و استیجنس (0992) 2دیویسدسته دوم از مطالعات مانند مطالعه     
نسانی طبیعی برای سرمایه اکنند که هیچ نوع بالی منابع اول قرار دارند. این دسته از مطالعات ثابت می

طالعات شوند. این دسته از مبه بهبود انباشت سرمایه انسانی می وجود ندارد و شاخص فراوانی منابع منجر

                                                           
1. Arturo Ramos 

2. Sachs and Warner 

3. Gylfason 

4. Philippot 

5. Davis 

6. Stijns 
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 عملکردهای مرتبط با هایغنی از منابع طبیعی، در بخش توسعهدرحالدهند که کشورهای نشان می 
 (.همانکنند )یاجتماعی بهتر از کشورهای فقیر از منابع طبیعی عمل م

بالی منابع طبیعی برای کنند که (، بیان می2101در نهایت دسته سوم از مطالعات مانند فیلیپات )    
 قانون  ، یکرمایه طبیعی بر سرمایه انسانی(اثرگذاری منفی سبه معنای ) انباشت سرمایه انسانی

 الذکر دارد.باشد و این بستگی به نحوه محاسبه متغیرهای فوقنمی
غنی  توسعهدرحالمطالعات تجربی، عملکرد اقتصادی نامطلوب کشورهای بسیاری از با این حال در     

 هتوان بروز پدیداست و می شده دییتأاز منابع، به واسطه تزریق درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، 
است  ایمنابع، پدیده بسیاری از این کشورها مشاهده نمود. معمای فراوانی یا بالیدر معمای فراوانی را 

این  شود در تضاد است. مطابقکه با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می
ادی را کند که رشد اقتصای را تحمیل میدیدگاه، منابع  طبیعی فراوان، اختالالت اقتصادی و سیاسی

یکی  (.0322، 0آورد )کارلمیبه وجود  نیز یمدت کوتاهدهد، اگرچه رونق و رفاه در درازمدت کاهش می
تواند در بلندمدت رشد اقتصادی کشورها را کاهش دهد، از طریق تأثیر انباشت که میی از این اختالالت

ی بر اساس مطالعات و مشاهدات تجربی بسیارکند. سرمایه انسانی بر اقتصاد این کشورها نمود پیدا می
از اقتصاددانان، اثرگذاری منفی سرمایه طبیعی بر انباشت سرمایه انسانی، یکی از علل تأیید وجود پدیده 

حاتی درباره توضی در قسمت بعد که باشدغنی از منابع می توسعهدرحالبالی منابع طبیعی در کشورهای 
 خواهد شد. آن ارائه

 نظری اثرگذاری سرمایه طبیعی بر سایر اشکال سرمایه مبانی .2-2

ی است که فراوان شدهرفتهیپذاین موضوع در ادبیات  یطورکلبه(، 0992اولیه ساکس و وارنر ) مطالعاتاز 
منابع طبیعی یک ارتباط منفی با عملکرد اقتصادی دارد. در مطالعه این دو محقق، اثرات منفی منابع 

به بالی  0992است. این پدیده که از سال  شدهنییتع 0991-0911طی دوره بر رشد اقتصادی طبیعی 
فاسون گیل شده است. در این میان یمنابع طبیعی مشهور شده است، موضوع بسیاری از مطالعات بعد

 رده استک بیینکانال اصلی گذار از منابع طبیعی به کاهش رشد اقتصادی کشورها را ت چهار ،(2110)
 :از اندعبارتکانال  چهاراین ان اثرات محدودکننده توصیف شوند. توانند به عنومی آنهاتمام که 

جوئی و سرمایه ( سرمایه طبیعی، تئوری افزونه2 ؛بیماری هلندی و سرمایه خارجی ( سرمایه طبیعی،0
 آموزش، انباشت سرمایهسرمایه طبیعی، ( 4 ؛کیفیت نهادی، سرمایه اجتماعی ( سرمایه طبیعی،3 ؛فیزیکی
 .انسانی

به  0971تئوری بیماری هلندی در دهه . عمدتاً بر نقش بیماری هلندی متمرکز است کانال اول    
وسعه ت منظور توضیح مشکالت اقتصادی به وجود آمده در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دریای شمال،

                                                           
1. Karel 
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 به افزایش که فراوانی منابع طبیعی منجر بود( این 0922) 0نیری کردن وی اصلی الگوی پیدا کرد. ایده
ین کل ا و در شودبیش از اندازه ارزش پول داخلی و جلوگیری از صادرات تولیدات بخش صنعتی می

 گیرد و این بخش است که  فرآیندهایها تحت تأثیر بیماری هلندی قرار میبخش بیش از سایر بخش
، 3کند )ماتسویاماا به نفع رشد اقتصادی ایجاد میو اثرات خارجی مثبت ر 2یادگیری به همراه انجام

که از ضرر این بخش جلوگیری کند با دخالت و ایجاد اختالل (. در این وضعیت دولت برای این0992
 به وابستگی هرچه شدیدتر تولیدات ای این صنایع را خنثی کرده و این منجردر بازار، عدم مزیت هزینه

 شود.ابع طبیعی میداخلی به درآمدهای حاصل از من
ثباتی درآمدهای صادراتی منابع طبیعی شده که این به بی اما نوسانات قیمت جهانی منابع، منجر    

به نوسانات نرخ ارز شده  ها منجردهد. کاهش و افزایش قیمتموضوع بالی منابع طبیعی را نشان می
(. 0999 ،رانو دیگ کند )گیلفاسونمیگذاری مستقیم خارجی جلوگیری الملل و سرمایهکه از تجارت بین

ود شیک رابطه منفی میان سهم سرمایه طبیعی از ثروت ملی و درجه باز بودن تجاری ایجاد می رونیازا
ذاری به اثرگ اساس این دیدگاه، سرمایه طبیعی از مسیر بیماری هلندی منجر (. لذا بر2110)گیلفاسون، 

 .شودمنفی بر سرمایه خارجی می
جامعه  بااستعدادتوان گفت که در کشورهای برخوردار منابع طبیعی، افراد ارتباط با کانال دوم میدر     

جویی، گزینه دوم را به دلیل سودآوری باالتر انتخاب افزونه -2 ،ابداع و اختراع -0 ،از میان دو فعالیت
یان نمود توان بمی یطورکلبهی این رفتار، عدم ایجاد انباشت سرمایه انسانی است. نمایند و نتیجهمی

اال و جویانه بهای رانتکه بازده انتظاری فعالیتدر کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، به دلیل آن
های مردمی برای کنترل این منابع و درآمدهای هایی پایین است، گروهی فرصت چنین فعالیتهزینه

جویی سبب کاهش انگیزه برای (. افزونه0327، پردازند )مهرآرا و کیخاآن با یکدیگر به رقابت می
از نهادهای ضعیف،  سوءاستفادهدهند با شود زیرا خالقان اقتصادی ترجیح میخالقیت و نوآوری می

(. گیلفاسون 0322های تولیدی خارج شوند )رحمانی و گلستانی، رانت باالیی را کسب کنند و از فعالیت
سهم سرمایه طبیعی از کشوری به کشور دیگر، سهم  یصددردهدهد با افزایش ( نشان می2110)

افزایش  GDPیابد. هنگامی که سهم بخش طبیعی از درصد کاهش می GDP ،2گذاری از سرمایه
ادی به کاهش نرخ بهره و کاهش رشد اقتص و این منجر افتهیکاهشیابد، تقاضا برای سرمایه فیزیکی می
اساس این دیدگاه، سرمایه طبیعی از کانال کاهش واقع بر (. در2110شود )گیلفاسون و زوئیگا، می

 ود.شبه کاهش سرمایه فیزیکی می ی در جامعه، منجریجوگذاری، به دلیل وجود روحیه افزونهسرمایه
توان گفت که وابستگی به نفت، کشورهای دارای منابع طبیعی طور میدر ارتباط با کانال سوم این    

برد. از طرف دیگر به دلیل دسترسی دولت به شدید قدرت سیاسی پیش میرا به سمت تمرکزگرایی 

                                                           
1. Corden and Neary 

2. Learning by Doing Processes  

3  . Matsuyama 
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ین یابد. در چنحجم عظیمی از درآمدهای نفتی، نیاز دولت برای تأمین مالی از طریق مالیات کاهش می 
برای  یشرایطی دولت تعهدی برای پاسخگویی در مقابل مردم ندارد و مردم نیز تقاضای کمتر

ی خود حقوق مالکیت را تضعیف کرده و در نهایت زمینه که این امر به نوبه پاسخگویی خواهند داشت،
های متعددی (. البته مکانیسم0321الساداتی، نماید )ملکی اجتماعی را فراهم میکاهش انباشت سرمایه

 ثاست. از جمله میرا شدهمطرحبرای برقراری ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و کیفیت نهادی 
در  های اقتصادی کهسیاست جویانه، فساد، عدم ثبات سیاسی و کیفیتهای رانت، الگو0رگریاستعما

 (.2101باشند )فیلیپات، درک رفتار عوامل اقتصادی در کشورهای غنی از منابع طبیعی، مفید می
کانال ارتباطی  تریناصلیکنند که انباشت سرمایه انسانی، بیان میدر ارتباط با کانال چهارم محققین     

و حتی سرمایه انسانی  (2103، 2اثرگذار بر رشد اقتصادی در شرایط وجود منابع طبیعی است )کولیبالی
. (0390دانند )صمدی و دیگران، را علت تشکیل سایر  اشکال سرمایه از جمله سرمایه اجتماعی نیز می

تصادی عوامل اق کههنگامی. باشدمیمنابع طبیعی دارای اثرات محدودکننده بر سرمایه انسانی در واقع 
و در واقع  گیرندکم میبرند، ارزش آموزش را در بلندمدت، دستاز درآمدهای منابع طبیعی بهره می

 لذا (.2110شود )گیلفاسون، پوشی آنها از نیاز به آموزش فرزندانشان میبه چشم منابع طبیعی، منجر
 منجر و آنها محسوب شدهسرمایه انسانی انباشت رای ، بالیی بکشورهای غنی وجود سرمایه طبیعی در

گر، هر به عبارتی دی. شودمی کشورهاسایر در مقایسه با  آنهابه پایین ماندن سطح سرمایه انسانی در 
ه ک ، بیشتر منابعش را معطوف استخراج منابع طبیعیبرخوردار از منابع طبیعی یتوسعهدرحالکشور 
ر ، لذا تمایل به سمت استحصال مواد اولیه و خام بیشتنمایدمی استگذاری سطوح پایین سرمایهنیازمند 
 .ودشنادیده گرفته می طورکلیبهدر این کشورها اهمیت سرمایه انسانی ماهر و باال  رواین از بوده و

 ی واامکاناتشان را صرف تولید کارخانه در مقابل، کشورهایی که از نظر منابع فقیر هستند، تالش و    
نیازمند سطح مهارت  پذیر،ای رقابتتولید کاالهای کارخانه ازآنجاکهکنند و صادرات این کاالها می

یفی آن و ک گیری سرمایه انسانی و ارتقای کمی وباالی نیروی انسانی است، لذا در این کشورها شکل
در  کهاینواقع دلیل  در(. 0322 بهبودی و دیگران،) نیز استفاده بهینه از آن اهمیت زیادی یافته است

در سطوح مختلف تحصیلی و  نامثبت، سطح مخارج آموزش، نرخ کشورهای برخوردار از منابع طبیعی
 ست، اتکا بیش از حد به درآمدهایا کشورها تر از سایرنسبی پایین طوربههای تحصیل متوسط سال

 (.2111 ،3ویلربرانش) باشدیم ناشی از فروش منابع )خام فروشی( و غفلت از آموزش سرمایه انسانی
 
 
 
 

                                                           
1. Colonial Heritage 

2. Coulibaly  

3. Brunnschweiler 
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 پیشینه تحقیق. 5
لعات از مطا اول رویکرددر ارتباط میان فراوانی منابع و رشد اقتصادی دو رویکرد وجود دارد.  در تبیین

مطالعات  ب)که غال است شدهپرداختهتنها به بررسی ارتباط میان فراوانی منابع و رشد اقتصادی  ،تجربی
داخلی و خارجی، در این دسته قرار دارند(. اما در رویکرد دیگر، این ارتباط تبیین و عوامل مؤثر بر این 

است. به عبارتی دیگر، در رویکرد دوم )که مطالعات محدودی در این زمینه وجود  شدهییشناساارتباط 
 گیرد.می قرار یموردبررسدارد(، اثر فراوانی منابع بر سایر اشکال سرمایه 

، به بررسی دوم که بر مبنای رویکرد این است سایر مطالعاتنسبت به  مطالعههای این یکی از تفاوت    
ود به ذکر شاست. لذا در این قسمت تالش می شدهپرداختهاثر فراوانی منابع بر انباشت سرمایه انسانی 

  اند.داختهی میان این دو پربه تفسیر و تبیین رابطه ،مطالعاتی پرداخته شود که بر مبنای این رویکرد

 مطالعات خارجی. 0-5
خصوص زنان به) بر اهمیت آموزش «آزادی مثابهبهتوسعه »عنوان  با( در کتاب خود 0999) 0سن

بازدهی اجتماعی نهایی آموزش برای  اساساین  برپردازد. می توسعهدرحالدر کشورهای  (دهیدآموزش
ه نشان است. به عالو توجهقابل، بسیار توسعهدرحالرشد در سطوح مختلف سرمایه انسانی در کشورهای 

 دهد که فراوانی منابع در این کشورها با انباشت سرمایه انسانی باالتر برای زنان همراه خواهد بود.می
با  «فراوانی منابع طبیعی و انباشت سرمایه انسانی»عنوان ( در پژوهش خود تحت 2110استیجنس )    

، به بررسی ارتباط بین 0999-0971های کشور طی سال 012های تابلویی در استفاده از روش داده
فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی پرداخته است. نتایج حاکی از وجود ارتباطی مثبت بین فراوانی 

های ، ارتباط میان شاخص2111ست. همچنین او در پژوهشی دیگر در سال منابع و سرمایه انسانی ا
قرار  یموردبررس 2های سرمایه انسانی را با استفاده از روش همبستگی پیرسونفراوانی منابع و شاخص

 داد. نتایج این تحقیق نیز حاکی از تأیید ارتباط مثبت میان فراوانی منابع و سرمایه انسانی است.
اده استف با «منابع طبیعی، آموزش و توسعه اقتصادی»ای تحت عنوان ( در مطالعه2110ن )گیلفاسو    

-0921های کشور برخوردار از منابع طبیعی، طی سال 22در  نامرتبط ظاهربههای از روش رگرسیون
ه ک، به بررسی ارتباط بین منابع طبیعی و سرمایه انسانی پرداخته است. نتایج حاکی از آن است 0997

 ویود. شسرمایه طبیعی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی باعث کاهش نیاز به سرمایه انسانی می
یرند. گطور خواسته یا ناخواسته، توسعه منابع دیگر تولید و رشد را نادیده میکند این کشورها بهبیان می

 رد.بی فرزندانشان از بین میثروت طبیعی، احساس نیاز این کشورها را به آموزش باال گریدانیببه
، «مکانیسم گذار بالی منابع عنوان بهسرمایه انسانی » ای تحت عنوان( در مطالعه2114) 3مانینگ    

 شورهشتاد کبه بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی برای 
                                                           
1. Sen 

2. Pierson Correlation  

3. Manning 
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 دهد که یک تأیید وجود بالی منابع، نشان می باپرداخته است. نتایج این مطالعه  توسعهدرحال 
 کشورها وجود دارد. همبستگی منفی میان سرمایه انسانی و فراوانی منابع در این

تواند برای انباشت سرمایه انسانی آیا منابع طبیعی می» ای تحت عنوان( در مطالعه2101فیلیپات )    
به  2113-0991های و الگوی اثرات ثابت طی سالهای تابلویی با استفاده از روش داده «بال باشد؟

بررسی ارتباط بین فراوانی منابع و انباشت سرمایه انسانی در کشورهای نفتی پرداخته است. نتایج اصلی 
 این مطالعه حاکی از آن است که فراوانی منابع با مخارج عمومی در بخش آموزش ارتباط منفی دارد. 

اثر اقتصادی بلندمدت منابع طبیعی و سرمایه انسانی » ای تحت عنوان( در مطالعه2103کولیبالی )    
، به بررسی اثر غیرمستقیم منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، از مسیر سرمایه انسانی برای «بر نرخ رشد
-تاهکو ، منابع طبیعی درآمدهدستبهنتایج  اساس برپرداخته است.  2102-0921طی دوره  کشور مالی

بلندمدت دارای اثر مثبت بر سرمایه انسانی بوده و لذا در افق بلندمدت دارای  منفی و در مدت دارای اثر
 اثر مثبت بر رشد بوده است.

 (2110اوتی ) ،(2101) 2فودیان (،2102) 0ساسلووا و ولکووا توان به مطالعاتاز دیگر مطالعات می    
در این مطالعات نیز اثرگذاری مثبت انباشت سرمایه انسانی برای  اشاره کرد.( 0999) 3و آسیا و الهیری

 است.  دشدهییتأهای خرد و کالن در کشورهای مورد بررسی دستیابی به توسعه در بخش

 مطالعات داخلی. 2-5
فراوانی منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد » ای تحت عنوان( در مقاله0322بهبودی و دیگران )

ع های تابلویی، رابطه میان فراوانی مناببا استفاده از روش داده «کشورهای صادرکننده نفتاقتصادی در 
طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی را در دو گروه کشورهای صادرکننده اصلی نفت خام 

-0971ای ه)اقتصادهای نفتی( و کشورهای دیگر صادرکننده نفت خام )اقتصادهای غیرنفتی( طی سال
تصادی رشد اق تأثیر سرمایه انسانی بر این مطالعههای یافتهبر اساس اند. مورد بررسی قرار داده 2114

رمایه ها سآنبه عقیده . مثبت بوده است دیگر برای گروه منفی و ،اقتصادهای نفتی کشورهای گروه
 است. هانسانی عامل اصلی رشد منفی کشورهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادرکننده نفت بود

نقش کیفیت نهادها و سرمایه انسانی در »ای تحت عنوان ( در مقاله0329محمدزاده و دیگران )    
ویی های تابلبا استفاده از روش داده «ی موردی کشورهای صادرکننده نفتپدیده بالی منابع: مطالعه

های طی سالدر دو کشورهای صادرکننده عمده نفت خام و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام 
ها ی تأثیرگذاری آنبه آزمون پدیده بالی منابع و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن و نحوه 0991-2111

مایند علت نها استدالل میپرداختند. نتایج حاکی از تأیید پدیده بالی منابع در کشورهای نفتی است. آن
 توسعه انسانی است.های اجتماعی و سطح وقوع این پدیده ضعف در نهادها و زیرساخت

                                                           
1. Suslova and Volchkova 

2. Ndeefo 

3. Asea and Lahiri 
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 ها به مطالعه علمیتوان از میان آناست که می شدهانجاممطالعات داخلی دیگری نیز در این زمینه     
 با مروری بر اشاره کرد. (0320( و یاوری و سعادت )0322(، عمادزاده و همکاران )0321و جمشیدنژاد )

 توان اذعان داشت که ایناست، می شدهانجاممطالعات داخلی که تاکنون در ارتباط با سرمایه انسانی 
تلف در چارچوب الگوهای مخرشد اقتصادی کشورها مطالعات، عمدتاً به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر 

می کبسیار مطالعات داخلی رو . از اینباشداز اهداف اصلی این مقاله میتا حدی متمایز که  اندپرداخته
این بر  به بررسی اثر فراوانی منابعا در نظر گرفتن انباشت سرمایه انسانی، زبا درونتوان یافت که را می
 پرداخته باشند. متغیر

ندرت در کشورهای به توان گفت کهمی است شدهانجاممطالعاتی که تاکنون  اساس بردر مجموع     
که پول حاصل از فروش منابع طبیعی برای ارتقاء سطح زندگی مردم یا ایجاد  شدهدهید توسعهدرحال

فراوانی منابع طبیعی مانع از انباشت . بنابراین (2110)گیلفاسون،  رشد اقتصادی با ثبات استفاده شود
ن منابع پدیده نفری رونیازامنابع طبیعی شده است و  غنی از توسعهدرحالسرمایه انسانی در کشورهای 

به خصوص از که به علل مختلف از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها طبیعی در این کشورها 
 شود.میتأیید  است کانال انباشت سرمایه انسانی

 

 تصریح الگو و معرفی متغیرهای تحقیق. 4
منظور بررسی اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر انباشت سرمایه به بیان شد، دومطور که در بخش همان

است. این معادله اولین بار توسط  شدهاستفاده( 2110سرمایه انسانی راموس )انباشت ی انسانی، از معادله
کشور  032به منظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه انسانی برای  2110وی در سال 

خاص به  طوربه(. این معادله 2101فو، دیقرار گرفته است )ان مورداستفادهطراحی و  توسعهدرحال
 است: شدهارائهصورت زیر 

 

(0) titiiiti XTS ,,,   
 

که در آن منظور از
tiTS ,

، متغیر سرمایه انسانی است و منظور از
tiX ,

متغیرهای مستقل اثرگذار بر  

انداز ند تشکیل پسـرمایه انسانی مانـکه انباشت سدهد راموس نشان می باشند.سرمایه انسانی می
 (.2110گیرد )راموس، زا در نظر میاین متغیر را درون ،لذا برخالف الگوهای نئوکالسیکی ،باشدمی
اشت دهنده انبمتغیرهای توضیحالزم به ذکر است که  ،در این مطالعه موردنظر معادلهپیش از طراحی     

تولید  ازگذاری خارجی صورت گرفته سرمایه سهماز:  اندعبارت (0ی )الگومبنای  سرمایه انسانی بر
ولید ت از مخارج مصرفی دولت سهمتولید ناخالص داخلی،  ازگذاری داخلی سرمایه سهمناخالص داخلی، 

ز ا تعداد خطوط تلفن به عنوان معیاری و تولید ناخالص داخلینرخ رشد ناخالص داخلی، جمعیت، 
پژوهشگران بر مبنای ماهیت مطالعه و  باید دانست کهاما  .(2101فو، دی)ان کشورهای زیرساخت
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 ین(. در ا2110، 0کنند )دورالفمی الگومتغیرهای مورد نظر را انتخاب و وارد ، یموردبررسکشورهای  
و  شدههاضاف یموردبررسبه الگوی  ،فراوانی منابعشاخص  ،یموردبررس مقاله با توجه به ماهیت کشور

 : است شدهیطراحزیر  صورتبه  ایران معادله انباشت سرمایه انسانیدر نهایت، 
 

(2) 
ttt

tttttt

UDLOILR

LINVLGDPLPOPLGOVLHC





65

4321




 

 

 شوند:زیر تعریف می صورت(، به 2در معادله ) متغیرهای توضیحی

tLHC(لگاریتم طبیعی سرمایه انسانی:)  ر در سال برای کشو در دبیرستان نامثبتدرصد ناخالصt 

tLGOV(لگاریتم طبیعی مخارج مصرفی دولت:) تولید ناخالص کشور در سال  درصدی ازt 

tLPOP لگاریتم طبیعی جمعیت کشور در سال :t 

tLGDPدر سال  م طبیعی تولید ناخالص داخلی کشور: لگاریتt 

tLINV(گذاری داخلیلگاریتم طبیعی سرمایه:) درصدی از تولید ناخالص کشور در سال t 

tLOILR(لگاریتم طبیعی رانت نفت:)  به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور در سالt 

tD 2102و  2100های تغیر دامی مربوط به تحریم بانک مرکزی ایران برای سال: م. 
بیعی سرمایه طبررسی نقش در این مطالعه نسبت به الگوی راموس،  شدهیطراحهای الگوی تفاوتاز     

. باشدیمنحوه محاسبه متغیر انباشت سرمایه انسانی و مایه انسانی به عنوان عامل اثرگذار بر انباشت سر
 است.  شدهارائهدر ادامه توضیحات بیشتری درباره متغیرهای مورد استفاده و نحوه محاسبه آنها 

ت. اس شدهارائههای گوناگونی از سوی محققین متغیر، روشبرای محاسبه این  :(LHCسرمایه انسانی)
 .شودبندی میگیری انباشت سرمایه انسانی، در سه بخش طبقهاستاندارد رایج برای اندازه

 .4رویکرد مبتنی بر ورودی -3 و 3رویکرد هزینه -2، 2رویکرد خروجی -0
در مدرسه به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی  نامثبتبسیاری از اقتصاددانان از نرخ در رویکرد اول،     

 درسه(. بنابراین از طریق محاسبه نسبت افراد در سن م0993 ،2بارو و لی و0990، کنند )بارواستفاده می
اند، میزان انباشت سرمایه انسانی هر کشور را نام کردهآموزانی که در مؤسسات آموزشی ثبتبه دانش

 گذاریهای سرمایهزدن هزینهدر رویکرد دوم انباشت سرمایه انسانی از طریق جمع آورند.دست میبه
تقیم طور غیرمسنسانی بهگیری سرمایه اشود. این رویکرد، مبتنی بر اندازهبرای هر فرد محاسبه می

 هایی که فرد مصرف کردهگذاری و هزینههای سرمایهاما در واقع تعیین مرز دقیق میان هزینه ،باشدمی
. رویکرد سوم نیز بر مبنای بازدهی هر فرد در بازار کار، (2119، 1باشد )دائی بونگاست بسیار مشکل می

                                                           
1. Durlaf 

2. Output approach 

3. Cost approach 

4. Input approach 

5. Barro and Lee 

6. Dae-Bong 
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ان و مولیگبرای محاسبه آن،  باشد.وی می بر گرفتهگذاری آموزشی صورت با توجه به میزان سرمایه
عنوان معیاری برای میزان بازدهی او در بازار کار استفاده ( از محاسبه درآمد هر فرد به0992) 0مارتین

طور که مشخص است عوامل تأثیرگذار بر سرمایه انسانی، فراتر از درآمد شخصی او کنند. اما همانمی
 معیاری کاملی برای محاسبه سرمایه انسانی ارائه دهد )همان(. تواندکرد نمیباشند و لذا این رویمی
کننده انباشت سرمایه انسانی، بر مبنای رویکرد اول های تعیینبراساس مبانی نظری موجود، شاخص    

های تحصیل که در متوسط سال -0باشند. مورد می 2)که از میان سایر رویکردها، پر کاربردتر است( 
اری از مطالعات استفاده از این عامل، بر سایر عوامل ترجیح داده شده است، هرچند که در ادامه به بسی

نرخ ثبت نام در مدرسه که در ادبیات کاربردی رشد اقتصادی  -2مشکالت این روش پرداخته خواهد شد. 
بزرگساالن  نرخ باسوادی -3( ارائه شد. 0992) 2، رومر و ویلبسیار رایج است و اولین بار توسط منکیو

 بیردسل( و 0992توسعه مورد توجه قرار گرفته است و دیویس )حال که در متون مربوط به کشورهای در
( 0992امید به زندگی در بدو تولد که دیویس ) -4اند. را مورد استفاده قرار داده( آن2110)و دیگران 

مخارج عمومی آموزش به  -2ن و مرد مورد استفاده قرار داده است. این شاخص را برای هر دو جنس ز
این شاخص  اما .( مورد استفاده قرار گرفته است2110عنوان درصدی از مخارج کل که توسط گیلفاسون )

 آورد؛ حتی اگر معیاریکه این شاخص، نیاز مردم را به حساب نمینیز دارای ایراداتی است از جمله این
 (.2111ازه اقتصاد باشد )استیجنس، ی در فراهم آوردن آموزش عمومی با توجه به انداز تالش سیاس

)که مورد استفاده راموس قرار گرفته است(  نیزاستفاده از شاخص اول طور که گفته شد، همان    
زیرا تعریف نیروی کار از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و این  ؛کندها را دچار اشکال میتحلیل

بسیاری از محققین را وادار کرده است تا تنها از جمعیت مردان بالغ به جای جمعیت نیروی کار  ،ایراد
ررسی اثر مشارکت زنان ـبرای بسیاری از اهداف مانند ب عالوهبه(. 0993استفاده کنند )بارو و لی، 

نام در مدرسه، بسیار نامطلوب است که آموزش افرادی که بر نرخ زاد و ولد، بهداشت و ثبتدیده آموزش
، شاین رورو با توجه به ایرادات موجود در خارج از نیروی کار رسمی هستند، نادیده گرفته شود. از این

افرادی  به کلاند نام کردهثبت دبیرستان مقطعنسبت افرادی که در  در مطالعه حاضر از شاخص دوم که
از اطالعات مورد نی استفاده شده است. یکی از مزایای این روش آن است که که در سن مدرسه هستند،

 تر است )همان(.توسعه در دسترسبرای محاسبه آن برای کشورهای در حال
جدالی میان اقتصاددانان در رابطه با نحوه برآورد آن نیز فراوانی منابع  در ارتباط با نحوه محاسبه    

( به منظور تصریح الگوی سرمایه انسانی در 2112( و گیلفاسون و زوئیگا )2110. گیلفاسون )داردوجود 
مورد کشورهای غنی از منابع طبیعی، فراوانی منابع طبیعی را وارد الگوی خود کرده و سهم سرمایه 

ه جز سرمایه اجتماعی( را به عنوان شاخصی برای فراوانی منابع درنظر طبیعی از کل سرمایه ملی )ب

                                                           
1. Mulligan and Martin  
2. Mankiw, Romer and Weil 
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رمایه کند عناصر متعددی سبیان می با انتقاد از روش گیلفاسون (. اما استیجنس2102گیرند )فیلیپات، می 
اشد ب کنندهتواند گمراهمیدهند که جزء منابع طبیعی نیستند، لذا این روش طبیعی را شکل می

، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه انسانی پرداخت. 2111در سال وی  (.2111)استینجس، 
ود عنوان یک متغیر کلیدی به الگوی خبهرا مورد توجه قرار داده و آنمتغیر فراوانی منابع را  در این راستا

ها، صیر شاختری نسبت به ساکند. همچنین وی شاخص سرانه رانت منابع را معیار مناسباضافه می
ت رانسرانه کنند که ( با انتقاد به استیجنس، بیان می2112) 0اویلر و بولتبرانش(. اما همان) داندمی

 ی مشخصی از زمان، نشان دهد. تواند جریان درآمد حاصل از منابع را در نقطهینممنابع 
( و بهبودی و دیگران 2112) 3(، باتاچاریا و هودلر2100) 2سایر محققین نظیر بوس و گرونینگ    

(، برای فراوانی منابع از معیار سهم یا درصد صادرات مواد 0992(، با پیروی از ساکس و وارنر )0322)
اند. باید توجه داشت که لزوماً ممکن است سهم )درصد( صادرات، اولیه به کل صادرات استفاده کرده

ابع این معیار بیشتر بیانگر وابستگی کشورها به من بهترین معیار برای فراوانی منابع نباشد؛ چون اوالً
ده های ایجاد شهای منطقه، رانتطبیعی است تا فراوانی آنها و ثانیاً به منظور قضاوت درباره ظرفیت

ه دلیل دهد. منابع طبیعی بتری از اهمیت اقتصادی منابع طبیعی ارائه مینسبت به صادرات، معیار جامع
 توانند برای ظرفیت منطقه مضر باشند، بنابراین بهتر است که آنها را میهای زیاد ایجاد رانت

 طور غیر مستقیم از طریق که آنها را بهدست آورد به جای اینها بهطور مستقیم از طریق رانتهب
 (.0393گیری کرد )فالحی و دیگران، های صادرات اندازهداده

ه ب با توجه به تأکیدی که بر نقش فراوانی منابع بر انباشت سرمایه انسانی داشت، (2101) فیلیپات
 ،یلفاسونروش گبا  وی برای محاسبه فراوانی منابع ابتدا ا طراحی معادله انباشت سرمایه انسانی پرداخت.

ر کنار د گیرد.سهم سرمایه طبیعی از کل سرمایه ملی را در هر سال به عنوان فراوانی منابع درنظر می
 .کندروش دیگر نیز برای محاسبه فراوانی منابع طبیعی استفاده می 2این روش، از 

ها، محصوالت معدنی، محصوالت رانت به دست آمده از کل منابع طبیعی شامل هیدروکربن -0
 زراعی، ذرت، برنج، گندم و جنگل؛

ها، محصوالت هیدروکربن ای که همان درآمدهای حاصل ازرانت به دست آمده از منابع نقطه -2
 باشد؛معدنی و محصوالت زراعی می

 رانت به دست آمده از منابع انتشاری )ذرت، برنج و گندم(؛ -3
 رانت به دست آمده از نفت و گاز طبیعی؛ -4
 های بانک جهانی.رانت به دست آمده از ده محصول معدنی ارائه شده توسط مرکز داده -2

                                                           
1. Brunnschweiler and Bulte 

2. Busse and Groning 

3. Bhattacharyya and Hodler 
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 از های منابع طبیعیای و انتشاری، سهم رانتیان سرمایه طبیعی نقطهوی با تمایز قائل شدن م    
 نتایج حاصل از گیرد. ولی براساسثروت ملی را به عنوان شاخصی برای فراوانی منابع درنظر می

 GDPرسد که سهم رانت منابع طبیعی از الذکر، در نهایت به این نتیجه میروش فوق 2ها با هر تخمین

 (.2101گیری که تاکنون توسط محققین استفاده شده، ارجحیت دارد )فیلیپات، معیارهای اندازهبر سایر 
 گیری فراوانی منابع، رانت حاصل، به منظور اندازهپیشینبرخالف غالب مطالعاتی  حاضر در مطالعه    

ع رانت مناب ، مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که متغیرGDPاز نفت به صورت درصدی از 
باشد و در واقع ارزش منابع طبیعی استخراج شده، عموماً طبیعی، تقریباً نامرتبط با ساختار صادرات می

شود که قیمت تولید منهای هزینه نهایی استخراج آخرین واحد ضرب به صورت رانت واحد محاسبه می
ط مورد انتظار میان متغیرهای در ادامه نحوه ارتباباشد. ( میQ(P-MC)*در میزان استخراج منابع )

 شود.وابسته در الگو با متغیر انباشت سرمایه انسانی از لحاظ تئوریک تشریح می
بر اساس مبانی نظری موجود که در بخش دوم تشریح شد، ضریب رانت نفت در  (:LOILRرانت نفت )

 ی از طریقمنابع طبیع ارتباط با انباشت سرمایه انسانی ممکن است منفی و یا مثبت باشد، زیرا بالی
(. اما این 2113، 0، در برخی موارد به وقوع نپیوسته است )گیلگذاری در بخش آموزشکاهش سرمایه

فت و های نزیرا در این کشورها، رانت. توسعه نفتی متفاوت استحال موضوع در ارتباط با کشورهای در
رده است که تصمیمات ـخلق کوری فردی دهای شخصی و بهرهـزرگ میان درآمـاف بـگاز یک شک

ی، های اساسگذاری در تحصیل کودکان که از راهمانند نوع سرمایه ،دهدرار میـردی را تحت تأثیر قـف
ن، فراوانی منابع طبیعی، ـ(. عالوه بر ای2102، 2)صالحی اصفهانی بر رشد بلندمدت تأثیرگذار است

دهد. زیرا در چنین سرمایه انسانی کاهش میهای فردی، خصوصی و عمومی را برای انباشت انگیزه
ارج اجتماعی، ـهام دولتی، مخـاقتصادهایی، درآمدهای بادآورده غیر از دستمزد افراد، مانند سود س

(. 2112، 3های کم، درآمدهای ناشی از اقتصادهای زیرزمینی و غیره وجود دارد )گیلفاسون و گیلفیمالیات
 ، منفی باشد. این متغیر در الگوانتظار داشت که عالمت  توانبا توجه به این توضیحات، می

 ایکشوره گذاری دربراساس مطالعات صورت گرفته در ارتباط با سرمایه (:LINVگذاری داخلی )سرمایه
رمایه ستقاضای به کاهش  ی در افراد جامعه منجریجووجود روحیه افزونه، وابسته به رانت منابع طبیعی

ز طریق طور غیرمستقیم و اواقع وابستگی شدید به منابع طبیعی ممکن است بهدر  شود.فیزیکی می
نها شود گذاری در آانداز و سرمایهبه پس ،رسیدن به آسیب کاهش سرعت توسعه سیستم مالی آنها منجر

توسعه غنی از منابع طبیعی، در بسیاری از کشورهای در حال همچنین(. 2112)گیلفاسون و زوئیگا، 
ایه به اثرگذاری منفی بر سرمایه انسانی و حتی سرم پایین است و لذا منجرنیز ها گذاریسرمایهکیفیت 

                                                           
1. Gaille 

2. Salehi-Isfahani 

3. Gylfason and Gylfi 
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 توان انتظار داشت که عالمت ضریبمی توضیحاتبا توجه به این رو از اینشود )همان(. اجتماعی نیز می 
 گذاری در الگو، منفی باشد.سرمایه

رابطه میان رشد جمعیت و انباشت سرمایه انسانی  ،ا توجه به مبانی نظری موجودب :(LPOPجمعیت )
(، 0922( و لوکاس )0991) 0رابکر، مورفی و تامو یبر مبنای مطالعات اولیه تواند مثبت یا منفی باشد.می

ود شبه افزایش درآمد سرانه می ها نقش حیاتی در گذار از رشد جمعیت به رشد اقتصادی که منجرخانواده
ی )صالح دهند که متغیر حیاتی در این گذار، نرخ بازدهی سرمایه انسانی استآنها نشان می دارند.

های عظیم درآمدهای متفاوت است. جریان قدری در کشورهای نفتی موضوع . این(2102اصفهانی، 
جمعیت  تواند اندازهتواند به عنوان یک شوک مثبت تلقی شود که مینفت و گاز از سه دهه گذشته، می

 برخیرو رشد جمعیت در این از)همان(.  ی آنها و یا هر دو را افزایش دهدا استاندارد زندگاین کشورها ی
ار ؛ لذا انتظشودو انباشت سرمایه انسانی  گذاری در آموزشسرمایه به منجرتواند کشورها می ایناز 
 دیده شود. جمعیت و انباشت سرمایه انسانیمیان نرخ رشد  مثبترود که یک رابطه می

وان تپیرامون مکانیسم اثرگذاری رشد اقتصادی بر سرمایه انسانی می :(LGDPتولید ناخالص داخلی )
ای ادهـادی پایدار، در اقتصـهای مناسب در مسیر رشد اقتصصادی و سیاستـر رشد اقتـگفت، اگ

ر آموزش قبلی دگذاری که در نتیجه بازدهی سرمایهای توسعه به درستی اجرا شود، سرمایه انسانیحالدر
به تحول نظام ارزشی مردم و بهبود دانش آنها  تواند منجرایجاد شده باال خواهد رفت و از این منظر می

رود اثر رشد اقتصادی بر انباشت سرمایه توان گفت که انتظار می(. از این رو می0392هایامی، شود )
 انسانی در الگوی مورد مطالعه در این مقاله، مثبت باشد.

بر  دولت ، اثرگذاری مخارجنفتیبا توجه به کیفیت نهادی متفاوت کشورهای  (:LGOVمخارج دولت )
باشد ها میکشور ها در اینباشد و کامالً وابسته به نحوه عملکرد دولتتشکیل سرمایه انسانی مبهم می

 و ممکن است مثبت یا منفی باشد.
و ند تحقیق به صورت لگاریتمی هستاین کلیه متغیرهای استفاده شده در الزم به توضیح است که     

 یآمارهاهمچنین اند. آوری شدهبرای کشور ایران جمع 0390-0321به صورت ساالنه طی دوره زمانی 
و الزم به ذکر  انداستخراج شده ی و بانک مرکزی ایرانو آمار بانک جهان طالعاتز مجموعه اا ازیمورد ن

 .شوندمیافزار مایکروفیت انجام است که کلیه برآوردها از طریق نرم
 

 برآوردروش .  3

 2همگرایی بلندمدت .0-3
استفاده شده  ARDLبه منظور آزمون وجود ارتباط تعادلی بلندمدت بین متغیرها، از روش آزمون باند 

قفه با ومتغیر وابسته و مقادیر جاری و با وقفه یک مدل پویا بوده که از مقادیر  ARDLاست. الگوی 
                                                           
1. Becker, Murphy and Tamura 

2. Long-run Cointegration 
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ندمدت طور مستقیم و رابطه تعادلی بلمدت بهکوتاه کند. از این طریق آثارمتغیرهای مستقل استفاده می
 شود.طور غیرمستقیم برآورد میبه

 ( زیر است:UECM) های تصحیح خطای نامقیدروش آزمون باند نیازمند برآورد مدل    
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متغیرها با وقفه برای سطوح  0است. آزمون والد متغیرها تفاضل مرتبه اول ، منظور از در این الگو
 است. Fگیرد، آماره می ای که برای این منظور مورد استفاده قراربوده و آماره UECMدر سمت راست 

بودن متغیرهای استفاده شده، تعداد رگرسورها،  I(1)یا  I(0)دارای توزیع نرمال بوده که به  Fآماره     
بحرانی توسط  Fشامل عرض از مبدأ و یا روند بودن الگو و اندازه نمونه بستگی دارد. دو دسته از مقادیر 

( برای 1211) 3نارایانهای بزرگ و ( برای نمونه2110) ( و پسران و دیگران0999) 2پسران و شین
های بزرگ کامالً متفاوت از ارائه شده است. مقادیر بحرانی برای نمونهتایی  21تا  31های نمونه
ی همگرای محاسبه شده بیشتر از حد باالیی باشد، فرض صفر عدم Fهای کوچک است. اگر آماره نمونه

ها شود. اگر آماره درون محدودهشود و اگر کمتر از حد پایینی باشد، فرض صفر رد نمیبلندمدت رد می
ای گرفت؛ در این حالت باید با تعیین درجه انباشتگی متغیرهای موجود، و به توان نتیجهنمی قرار گیرد

 (.2119، 4( وجود همگرایی مشخص گردد )گش0991) جوسلیوس –پیروی از روش یوهانسن 

 برآورد ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت الگو. 2-3

که با استفاده از آزمون همگرایی وجود رابطه تعادلی بلندمدت ثابت شد، ضرایب بلندمدت و  هنگامی
با  ARDL مدلشود. برای این منظور الزم است که ابتدا تعداد وقفه بهینه در مدت برآورد میکوتاه

غیره تعیین ( و AIC) 1(، آکاییکSBC) 2بیزین -استفاده از معیارهای انتخابی وقفه بهینه مثل شوارتز
 (.2114 شود )نارایان و نارایان،

 صورت زیر نوشت:توان بهرا می k,…q2,q1(p,qARDL( یک مدل
 

(4)  



k

i

titiit WxqLyPL
1

0 ),(),(   

                                                           
1. Wald Test 

2. Pesaran and shin  

3. Narayan 

4. Ghosh 

5. Schwarts Bayesian Criterion(SBC) 

6. Akaike Information Criterion(AIC) 
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 در آن: که 
(2)  ,1),( 2

22
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pp LLLPL     

(1) KiLLLqL qi

iqiiiiii ,,2,1,),( 2

210   
 

 مجازی، ثابت مثل متغیرهای برداری از متغیرهای tWو  عرض از مبدا 0α، وابسته متغیر ty جا،در این
یر نوشته صورت زبهنیز باشند. معادله بلندمدت های ثابت میوقفه زا باروندهای زمانی یا متغیرهای برون

 شود:می

(7)  



k

i

ttiit Wxy
1

0   

ی انباشتگهای هممزیت بسیار مهم استفاده از این روش در میان سایر روشالزم به ذکر است که     
(، قابل کاربرد هستند. I(1)یا  I(0)اند )بدون توجه به سطحی که در آن پایا شده که متغیرها آن است

تشکینی، ) رجه یک و صفر نیستبه عبارت دیگر، در این روش نیازی به تقسیم متغیرهای همبسته از د
 شوند، به دلیل اجتناب ازانجام می ARDLهایی که با روش (. همچنین باید گفت تخمین0322

 (.0322نیز هستند )کرباسی و پیری،  زایی، نااریب و کارامشکالتی همچون خودهمبستگی و درون
 یررسبه منظور بپرون  ی، از آزمون شکست ساختارپیشین مقاالت غالبخالف  بر در این مقاله عالوههب

 استفاده شده است. زیواحد ن شهیآزمون ر جیصحت نتا
 

 برآورد الگو نتایج. 6

 ریشه واحد آزمون. 0-6
های ریانباشتگی سبایستی ابتدا وضعیت پایایی و درجه هماز انجام آزمون همگرایی بلندمدت،  پیش

یا  I(2)کند که اگر متغیرهای موجود انباشته از درجه دو ( بیان می2117) 0نگآ زمانی مشخص گردد.
درجه  اعتماد نیست. از این رو( قابل 2110) محاسبه شده توسط پسران و دیگران Fبیشتر باشند، آماره 

با توجه به نتایج به  شد. ( بررسیADF) 2انباشتگی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
و لگاریتم مخارج  (LHC)متغیر لگاریتم سرمایه انسانی شود که (، مشاهده می2دست آمده در جدول )

. لذا انجام آزمون شکست اندمرتبه اول خود پایا شدهدر سطح ناپایا بوده و در تفاضل ( LGOVدولت )
 باشد.متغیر ناپایا ضروری می دو ساختاری برای این

 
 

                                                           
1. Ang 

2. Augmented Dickey - Fuller 
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 الگونتایج آزمون پایایی متغیرهای  :2جدول 
 

 متغیرها محاسباتیآماره  %33داری در سطح معنیADFآماره  نتیجه

 Ln HC -30/0 -23/3 پایانا

 Ln HCΔ -92/7 -94/2 پایا

 Ln IGDP -70/3 -22/3 پایا

 Ln GOV -74/4 -92/2 پایانا

 Ln GOVΔ -13/4 -99/2 پایا

 Ln INV -17/2 -24/3 پایا

 Ln POP -12/4 -93/2 پایا

 Ln OILR -92/3 -22/3 پایا

 ین: محاسبات محققنبعم
 

 آزمون شکست ساختاری. 2-6
تغیر لگاریتم م، سرمایه انسانی در ایرانانباشت در مورد الگوی فولر  -نتایج آزمون پایایی دیکی براساس

در د. به این معنا که نباشمی (I(1))انباشته از مرتبه اول  دولت،انسانی و لگاریتم مخارج  هانباشت سرمای
ست شک و وجود متغیردو این به بررسی روند  در این بخشا ، لذاندشدهپایا خود  تفاضل مرتبه اول

 .پرداخته شده است هاع روند این متغیربساختاری در تا
اشد. بطی دوره مورد بررسی قابل مشاهده می لگاریتم انباشت سرمایه انسانی ( روند متغیر0) در نمودار    

به در تابع روند وجود دارد، یک شکست ساختاری  0994در سال شود که مشاهده میبراساس آن، 
ت. بنابراین براساس مبانی آزمون پرون، یافته استغییر  0994 سال أ این تابع درکه عرض از مبدطوری

مربوط  بایست تابع رگرسیون پرونبه منظور بررسی وجود شکست ساختاری در تابع روند این متغیر، می
 شود. فولر تعمیم یافته برآورد -در چارچوب آزمون ریشه واحد دیکی به آن،

بندی شده است. این توسط پرون استخراج و جدول ،های بحرانی مورد نیاز برای انجام آزمونتکمی    
) مقادیر بحرانی با توجه به کمیت

n
TB )که نسبت زمان بروز شکست ساختاری (TB ) به حجم

نتایج برآورد شده این رگرسیون که به  .گزارش شده استپرون دهد در جدول ا نشان می( رn) نمونه
باشد. الزم به توضیح است که نتایج ( قابل مشاهده می2صورت گرفته است، در جدول ) OLSروش 

به منظور  yΔ های( در مورد این متغیر بدون نیاز به گنجانیدن وقفه2حاصل از برآورد رابطه رگرسیون )
 رفع خود همبستگی بین جمالت اخالل گزارش شده است.
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 انیانسروند لگاریتم انباشت سرمایه  تابع :0نمودار 
 

 تابع روند لگاریتم مخارج دولت: 2نمودار 

 ین: محاسبات محققنبعم
 

94DU  0994 که کمیت آن برای باشدمیمتغیر مجازیt ≤  0994مساوی صفر و برایt>  مساوی
متغیر لگاریتم کمیت ضریب مربوط به که ،باشدز اهمیت مییحاآنچه در این جدول  .باشدمی یک

کمیت این آماره،  .باشدمیآن یعنی و کمیت آماره( DLHCبا یک وقفه ) انباشت سرمایه انسانی
 متغیر وابسته است عبارت است از: LHCزمانی که 

01.10 
880715.1

182861.19
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 محاسبه شده برابر است با:  از آن طرف 

57.0
42

24 
n

TB 
 

است و قدر مطلق تمامی  10/01آماره آزمون که قدر مطلق با توجه به مقدار محاسبه شده کمیت     
شود که مقدار قدر مطلق آماره ، مالحظه میداریهای بحرانی ارائه شده در سطوح مختلف معنیکمیت

( %01و %2، %2/2، %0داری مختلف )ارائه شده در سطوح معنیمحاسبه شده از قدر مطلق کمیت 
و این متغیر دارای شود مینرد دهد، که وجود ریشه واحد را نشان می 0Hکوچکتر است. بنابراین فرض 

یران تغییر تصمیمات سیاستی دولت اتوان علت این شکست ساختاری را هباشد. شاید بریشه واحد می
ط یان دانست که از اواسیخصوص در میان روستاسواد در میان افراد جامعه به در ارتباط با افزایش سطح

در طی دوران  سرمایه انسانی کهلذا رشد اجرایی شد. ( 0994) 0373دهه هفتاد و به خصوص از سال 
، یاواسط دوران سازندگبا نزدیک شدن به کندی را تجربه کرده بود  ،و ماقبل از آن روندی صعودی جنگ

 . در واقع براساسادامه دادمثبت خود  با سرعت بیشتری به رونده با جهشی مواجه گردید و به یکبار
اشته است د انباشت سرمایه انسانی در ایرانداری بر ، تأثیر معنیاین تغییرات سیاستینتایج آزمون پرون، 

 اشد.بفولر با نتایج آزمون شکست ساختاری پرون متفاوت می -و به همین دلیل نتایج آزمون دیکی
اشد. بمی ( روند متغیر لگاریتم مخارج دولت طی دوره مورد بررسی قابل مشاهده2) همچنین در نمودار    
به ع روند وجود دارد، در تابیک شکست ساختاری  0992در سال شود که مشاهده میاساس آن،  بر
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یافته است. بنابراین براساس مبانی آزمون پرون، به تغییر  سال اینأ این تابع در که عرض از مبدطوری
ن مربوط بایست تابع رگرسیون پرومنظور بررسی وجود شکست ساختاری در تابع روند این متغیر نیز می

 شود. یافته برآوردفولر تعمیم  -در چارچوب آزمون ریشه واحد دیکی به آن،
باشد. الزم به ( قابل مشاهده می2، در جدول )OLSروش  بامربوطه  نتایج برآورد شده رگرسیون    

بدون نیاز به گنجانیدن نیز ( در مورد این متغیر 2توضیح است که نتایج حاصل از برآورد رابطه رگرسیون )
 شده است. ارائهبه منظور رفع خود همبستگی بین جمالت اخالل  yΔ هایوقفه

92DU  0992که کمیت آن برای باشدمیمتغیر مجازیt ≤   0992مساوی صفر و برایt>  مساوی
متغیر لگاریتم کمیت ضریب مربوط به که  ،باشدز اهمیت مییحاآنچه در این جدول  .باشدمی یک

کمیت این آماره، زمانی که  .باشدمی آن یعنی و کمیت آماره( DLGOVمخارج دولت با یک وقفه )
LGOV :متغیر وابسته است عبارت است از 
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525669.0
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 محاسبه شده برابر است با:  از آن طرف 

52.0
42

22 
n

TB 
 

 LGOVو  LHC آزمون ریشه واحد برای: 2 جدول

Method: least squares 

Sample (adjusted): 0530-0531  
 متغیر وابسته

Prob. t- Statistic Std.Error Coefficient Variable 

LHC 

21/1  29/0-  41/4  72/2-  D94 

11/1  23/2-  02/3  24/2-  DU94 

11/1  24/01  22/0  22/09  DLHC 

11/1  44/2-  27/3  71/27-  C 

Prob(F-Statistic)= 111/1  F-Statistic= 12/001  R2=1/91 

Prob. t- Statistic Std.Error Coefficient Variable 

LGOV 

77/1  22/1  74/1  20/1  D92 

74/1  32/1-  29/1  19/1-  DU92 

11/1  91/29  22/1  72/02  DLGOV 

11/1  47/07-  24/0  92/21-  C 

Prob(F-Statistic)= 111/1  F-Statistic= 42/120  R2=1/92 

 ینمحقق: محاسبات نبعم
 

است و قدر مطلق تمامی  11/22آماره آزمون که قدر مطلق با توجه به مقدار محاسبه شده کمیت     
شود که مقدار قدر مطلق آماره ، مالحظه میداریهای بحرانی ارائه شده در سطوح مختلف معنیکمیت
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کوچکتر  (%01،%2، %2/2، %0داری مختلف )محاسبه شده از قدر مطلق کمیت ارائه شده در سطوح معنی 
و این متغیر دارای ریشه شود مینرد دهد، که وجود ریشه واحد را نشان می 0Hاست. بنابراین فرض 

 باشد.واحد می
شـاید بتوان علت این شکست ساختاری را خاتمه جنگ ایران و عراق و آغاز به کار دولت سازندگی      

  ســـوی این دولت عمدتاً در راســـتای افزایشهای اتخاذ شـــده از دانســـت و از آنجا که ســـیاســـت
( به یکباره با جهشی افزایشی 0992) 0370 لذا مخارج دولت با شروع سال ،گذاری و تولید بودسـرمایه 

ت داری بر روند مخارج دولمواجه گردید. در واقع بر اساس نتایج آزمون پرون، این تغییرات، تأثیر معنی
 اشد.بفولر با نتایج آزمون پرون متفاوت می -ل نتایج آزمون دیکیدر ایران داشته است و به همین دلی

 ضرایب بلند مدت و کوتاه مدتتخمین . 5-6
 شده ( ارائه3در جدول ) ARDLبر مبنای روش  (3ی )مدت و بلندمدت الگونتایج تخمین ضرایب کوتاه

زایی برای متغیرهای الگو انجام شد و است. الزم به ذکر است که پیش از تخمین ضرایب، آزمون درون
 باشند.زا میزا بوده و سایر متغیرها درون، برونرانت نفتبر اساس نتایج حاصل از آن، متغیر 

و  تداری میان رانت نفارتباط منفی و معنیدر بلندمدت براساس نتایج به دست آمده از این برآورد،     
که با افزایش یک درصد رانت نفت، سرمایه انسانی به میزان سرمایه انسانی وجود دارد؛ به این ترتیب 

 مدت نیز تأییدهمچنین وجود رابطه منفی میان این دو متغیر در کوتاهیابد. اهش میک درصد 02/1
بنابراین فرضیه اولیه باشد. دار میبوده و از لحاظ آماری نیز معنی 19/1شود و ضریب آن برابر با می

 که عالمت ضریب رانت نفت در ارتباط با انباشت سرمایه انسانی در کشورهای مبنی بر این
 گیرد.باشد، مورد تأیید قرار میخیز منفی مینفت
ا های تولیدکننده، بیشتر درآمد خود رکند و دولتدر واقع تولید منابع طبیعی، رانت زیادی ایجاد می    

ها در چنین اقتصادهایی انگیزه الزم برای ایجاد ولتکنند. بنابراین داز این رانت اقتصادی کسب می
ایی رانت هبستر مناسب برای رشد، ابتکار و نوآوری و به بیانی آموزش بهتر افراد را ندارند. چنین دولت

نند ککنند، اما بیشتر آن را صرف امور غیر مفید و نامناسب میاقتصادی منابع طبیعی را دریافت می
 صادرات آورده ناشی از (. همچنین سیاست تخصیص نامناسب درآمدهای باد0391فرد و حسینی،)طاهری

 شود )همان(.به مصرف ناکارا آنها و عدم توجه به آموزش می منابع طبیعی، منجر
در  دار رشد جمعیت و سرمایه انسانیتوان به رابطه مثبت و معنیاز دیگر نتایج منتج از این مقاله می    

که  رو سیاست افزایش جمعیتاز اینکه منطبق بر مبانی نظری است.  اشاره کردمدت و بلندمدت کوتاه
اخیراً در کشور مورد توجه قرار گرفته است در بلندمدت دارای اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی در 

خارج دولت بر شود که اثر م(، مشاهده می3اساس نتایج موجود در جدول ) برایران خواهد بود. همچنین 
اساس  رباشد. همچنین بیدار مه و از لحاظ آماری نیز معنیبود در بلندمدت مثبتانباشت سرمایه انسانی 

 دارای اثرگذاری مثبت ودر بلندمدت دست آمده، رشد اقتصادی )رشد تولید ناخالص داخلی( نتایج به
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اشد. در بظری موجود در این زمینه میباشد و این موضوع مؤید مبانی نداری بر سرمایه انسانی میمعنی
ای هساز رشد نیروی انسانی و در نتیجه بهبود بسیاری از شاخصتواند زمینهواقع رشد اقتصادی می

شود،  رفتن سطح آموزش به باال مرتبط با توسعه انسانی شود. بنابراین چنانچه رشد اقتصادی منجر
 .را بهبود بخشد تواند سرمایه انسانیمی
گذاری داخلی و انباشت سرمایه انسانی ( رابطه میان سرمایه3اساس نتایج حاصل از برآورد الگوی ) بر    

 این موضوع مؤید .باشددار میمدت منفی بوده و از لحاظ آماری نیز معنیهم در بلندمدت و هم در کوتاه
ر کشورهای غنی از منابع گذاری داخلی بر سرمایه انسانی دهای موجود در مورد اثرگذاری سرمایهدیدگاه

طور که در بخش چهارم بیان شد، وابستگی شدید کشورهای غنی به رانت منابع باشد. هماننفتی می
ه ب طور غیرمستقیم و از طریق کاهش سرعت توسعه سیستم مالی آنها منجرطبیعی ممکن است به

کی اهش تقاضا برای سرمایه فیزیگذاری در آنها شود. از طرف دیگر کانداز و سرمایهبه پسرسیدن آسیب 
یجه های بهره و در نتبه کاهش نرخ های مالی کمتر توسعه یافته نیز منجردر کشورهایی با سیستم

ای که در این میان وجود دارد آن است که میان کمیت گذاری خواهد شد. اما نکتهافزایش سرمایه
در واقع در بسیاری از کشورهای در حال گذاری و کیفیت آن تفاوت جدی وجود دارد )همان(. سرمایه

ی بر سرمایه به اثرگذاری منف ها پایین است و لذا منجرگذاریتوسعه غنی از منابع طبیعی، کیفیت سرمایه
 شود.انسانی می

 

 SBCبر مبنای معیار  ARDL(3,3,0,0,0)مدت با استفاده از ج تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاهاینت :5 جدول
 

 مدتتخمین ضرایب کوتاه بلندمدتتخمین ضرایب 

 متغیرها ضریب Tآماره احتمال[[ متغیرها ضریب Tآماره  احتمال[[

]01/1[ 21/0- 02/1-  LOILR [01/1] 42/0 23/1 dLHC1 

]11/1[ 21/3 22/0 LPOP [12/1] 31/2- 37/1- dLHC2 

]11/1[ 74/4 32/0 LGDP [02/1] 41/0 7/1 dLGDP 

]44/1[ 77/1 27/1 LGOV [19/1] 74/0- 73/1- dLGDP1 

]13/1[ 20/2- 47/1- LINV [11/1] 22/2- 00/0- dLGDP2 

]11/1[ 00/7- 12/27- C ]42/1[ 20/1 07/1 dLGOV 

]43/1[ 72/1 02/1 D [10/1] 17/2- 29/1- dlINV 

 

[11/1] 11/3 91/1 dPOP 

[11/1] 03/3- 99/32- dC 

[01/1] 21/0- 19/1- dLOILR 

[42/1] 71/1 12/1- dD 

[11/1] 14/3- 13/1- ecm(-1) 

79.0 σ  342. D.W   00026154 . . F  9702 . R  0.98  2R 

 ین: محاسبات محققنبعم
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که نشان  باشدمی 13/1دار و حدود نیز معنی (،ECM(-1)) ضریب بخش تصحیح خطای با وقفه     
مدت تراز از عدم تعادل کوتاه 13/1دهد در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر سال می

شود و بنابراین تعدیل این سری زمانی، به سمت تعادل بلندمدت تجاری حقیقی در دوره بعد تعدیل می
 گیرد.با سرعت نسبتاً مناسبی صورت می

مدت دارای اثر منفی و در بلندمدت دارای اثر مثبت بر لگو نیز در کوتاه( به اDمتغیر دامی وارد شده )   
-، که معنیFباشد. با توجه به مقدار آمارهدار نمیانباشت سرمایه انسانی بوده ولی از لحاظ آماری معنی

داری معنی داری کلی رگرسیون با درصدشود معنیدهد، مشاهده میداری کلی رگرسیون را نشان می
است که نشان دهنده  92/1، برابر با 2Rشود و ضریب تعیین درصد( تأیید می 99باالیی )بیش از بسیار 

قدرت توضیح دهندگی باالی این الگو است و از آنجا که مقدار آن کمتر از آماره آزمون دوربین واتسون 
 باشد، لذا خطر بروز رگرسیون کاذب در این سری زمانی وجود ندارد. ( می3/2)

 آزمون ثبات ساختاری .4-6

 0هنسن .شده استانجام  بیضرا ساختاری ، آزمون ثباتالگومورد نظر در  بیثبات ضرا یبه منظور بررس
 رییزمان تغ یممکن است در ط یزمان یسر کیزده شده  نیتخم یکند که پارامترهایم انیب (،0992)

ه تحوالت . لذا با توجه بندمنجر شو حیصح صیممکن است به عدم تشخ زیثبات نیب یکنند و پارامترها
ظر به ن یضرور ساختاری ( انجام آزمون ثباتهای نفتی اخیرویژه تحریمبهساختاری در دوره نمونه )

( و مجذور مجموع CUSUM)ی بازگشت یمنظور از آزمون مجموع پسماند تجمع نیا یرسد. برایم
-یارائه شده استفاده م( 0972) 2گرانیبرون و د( که توسط CUSUMSQ)ی بازگشت یپسماند تجمع

 .شود
که این نمودارها درون محدوده با توجه به ایندهند. ارائه میرا  آزموناین  ( نتایج4( و )3نمودارهای )    

بات ثاند، کلیه ضرایب برآورد شده در دوره مورد بررسی باثبات بوده و درصد قرار گرفته 92بحرانی 
 .شودیید میأساختاری مدل مورد نظر ت

 

  
 CUSUMSQثبات ضرایب آزمون نتیجه :5نمودار  CUSUMEنتیجه آزمون ثبات ضرایب :4نمودار 

 ین: محاسبات محققنبعم

                                                           
1. Hansen 

2. Brown and et al. 
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 گیرینتیجه
باشد، عمدتاً توسعه می در کشورهای در حالبه خصوص خلق ثروت که یکی از اهداف مهم کالن 

خصوص برای کشورهای غنی از منابع . این موضوع بهاستبه سرمایه انسانی در این کشورها  وابسته
توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا چنانچه این کشورها نتوانند موجبات انباشت سرمایه در حال

 هدف اصلی موضوع، وجه به اینتانسانی را فراهم آورند قادر به دستیابی به توسعه پایدار نخواهند بود. با 
ثر بر انباشت سرمایه انسانی از منظر اقتصاد کالن است، از این رو به ؤطالعه بررسی عوامل مماین 

 کید بر نقش فراوانی منابع، پرداخته شده است.أبررسی این عوامل با ت
گیری فراوانی منابع، شاخص های موجود برای اندازهمنظور تحقق هدف فوق، از میان شاخص به    

شاخص نرخ از  سرمایه انسانی، انباشتگیری برای اندازه و GDPدرصدی از  صورتسهم رانت نفت به 
 فت، جمعیت،رانت ن ، به ترتیباستفادهمتغیرهای توضیحی مورد  لذااست.  استفاده شده نام در مدرسهثبت

باشند. همچنین برای برآورد می GDP از مخارج دولتسهم رشد اقتصادی و  گذاری داخلی،سرمایه
 استفاده شده است.  0390-0321ی زمانی دوره برای ARDLالگوی از  فوق، رابطهضرایب 

 شاخص سرمایه انسانی و میان، وجود رابطه تعادلی بلندمدت حاصل از برآورد الگو نتایجاساس  بر    
 نفت رانتمیان  دارمنفی و معنی وجود رابطههمچنین  .شده است تأیید در مدلشده  تصریحمتغیرهای 

درصد، از انباشت  02/1که یک درصد افزایش رانت نفت، حدود طورید؛ بهو سرمایه انسانی تأیید ش
کاهد. در واقع این موضوع مؤید دیدگاه گروه زیادی از اقتصاددانان است که به وجود سرمایه انسانی می

ر کشورهای بر انباشت سرمایه انسانی درانت نفت تی، وجود اثر منفی پدیده بالی منابع طبیعی یا به عبار
ت و گاز های نفبیان شد، رانتاین مقاله نیز طور که در بخش پنجم همانکنند. تأکید می ،توسعهحال در

ر قرار را تحت تأثی گذاری در تحصیل کودکانتوسعه غنی از منابع طبیعی، سرمایهحال در کشورهای در
به کاهش انباشت سرمایه انسانی خواهد  این تأثیرگذاری در بلندمدت به نحوی است که منجر دهد ومی
 این موضوع در ایران طی دوره مورد مطالعه تأیید شده است.  دست آمده،اساس نتایج به و بر شد
 بر انباشت سرمایه انسانی قابل توجهی مثبت  اثر دارایو رشد اقتصادی جمعیت همچنین     
 22/0زان به می و رشد اقتصادی به ترتیب باشند. بر این اساس، به ازای یک درصد افزایش جمعیتمی
که این نتیجه با مبانی نظری موجود پیرامون شود میاضافه انباشت سرمایه انسانی  به درصد 32/0و 

ست که ه آن ااین موضوع نشان دهند .ارتباط میان این دو متغیر و انباشت سرمایه انسانی مطابقت دارد
انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره مورد مطالعه به شدت تحت تأثیر تغییرات جمعیت و رشد تولید 

اسبی را در تواند بستر منبنابراین افزایش جمعیت و باال بردن سطح تولید ملی میدر کشور بوده است و 
 بلندمدت جهت بهبود سطح سرمایه انسانی در ایران فراهم آورد.

گذاری داخلی به ترتیب مخارج دولت و سهم سرمایهاز دیگر نتایج منتج از این مقاله آن است که     
 باشند.می بر سرمایه انسانیدرصد  47به میزان دار و منفی معنی درصد 27به میزان  دارای اثر مثبت
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در کشور  مایه انسانیبنابراین چنانچه مخارج دولت افزایش یافته و در راستای بهبود و افزایش سطح سر 
تواند در بلندمدت موجب انباشت سرمایه انسانی شود. این موضوع در ارتباط با نقش هزینه شود می

ی های صورت گرفته طگذاریباشد و این بدان مفهوم است که سرمایهگذاری داخلی معکوس میسرمایه
وع سانی مؤثر واقع شود و این موضدوره مورد بررسی نتوانسته است در راستای تحقق انباشت سرمایه ان

گذاری یکی از موتورهای رشد اقتصادی در هر کشوری زیرا سرمایه گذاران قرار گیرد.باید مدنظر سیاست
واند در تها نتواند موجب انباشت سرمایه انسانی در کشور شود میگذاریباشد و چنانچه این سرمایهمی

گذاشته و از این مسیر موجب اثرگذاری منفی غیر مستقیم بر بلندمدت بر رشد اقتصادی کشور نیز اثر 
 انباشت سرمایه انسانی شود.

توان پیشنهادهای زیر را به منظور بهبود روند سرمایه ، میمقالههای این با استناد به یافته در مجموع    
 ارائه نمود: در ایران انسانی

 در ایران نشان از عدم مدیریت صحیح این  اثرگذاری منفی رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی
وجه به با ت با این وجوددر کشور شده است. طبیعی نفرین منابع پدیده به بروز  درآمدها دارد که منجر

ش در به گردایران اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی از طریق سیستم بانکی در اقتصاد 
های الزم در راستای توسعه بخش مالی بانکی در کشورمان گذاریشود که سیاستآید، پیشنهاد میمی

 را جبران کرد. این پدیده صورت گیرد تا از این طریق بتوان بخشی از اثرگذاری منفی

 ایست با برغم اثرگذاری مثبت رشد اقتصادی بر انباشت سرمایه انسانی در ایران، این سیاست میعلی
 به باالرفتن سرمایه انسانی در کشور شود. منجر گذاری مناسب همراه شود تا بتواندسرمایه

 شود.میپیشنهاد  کشورعیت برای به منظور ارتقاء سطح سرمایه انسانی، سیاست رشد جم 

 های کالن کشور از محل منابع ارزی حاصل از فروش گذاریبا توجه به اینکه بخش زیادی از سرمایه
ه به اثرات شود کلذا پیشنهاد می ،گیردورت مینفت و از طریق صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور ص

اختیارات ه شود کها بر سرمایه انسانی توجه بیشتری شود. در این راستا پیشنهاد میگذاریاین سرمایه
هایی که دارای باالترین سطح سودآوری و کارایی بخش برای شناسایی صندوق توسعه ملیهیئت عامل 

طریق  ینا تا از باال رود و دولت از فشارهای غیر بهینه خود بر نحوه عملکرد این صندوق بکاهد هستند
فزایش ا بستر مناسبی برایای کشور محقق شود و هم از طریق افزایش رشد اقتصادی هم اهداف توسعه

 .شودفراهم سطح سرمایه انسانی در کشور 
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