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  چکیده 

که کشورهاي برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآینـد رشـد و توسـعه را در مقایسـه بـا       شد یماغلب تصور 
موفقیت کشـورهایی بـود کـه از نظـر      دهنده نشاننتایج تجربی اما  ؛دیگر کشورها با شتاب بیشتري طی کنند

بنابراین تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهاي مختلف دانشمندان . شدند یممنابع طبیعی فقیر محسوب 
. میـان فراوانـی منـابع طبیعـی و ابعـاد مختلـف توسـعه بپردازنـد         رابطـه  دربـاره را بر آن داشت که به مطالعه 
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انسـانی   توسعه، تأثیر فراوانی منابع نفتی و 1ي تابلوییها دادهر این مطالعه با استفاده از رهیافت ، دمنظور نیبد
. قرارگرفتـه اسـت  مورد بحث و بررسی  2012تا  2002ي ها سالنفت طی  صادرکنندهکشور منتخب  20در 

ص داخلی، برخالف و نرخ رشد تولید ناخال نفتي درآمد ناشی از صادرات ها شاخص دهد یمنشان  ها افتهی
متغیر مربوط بـه   نیچن هم. انسانی دارد توسعهي با شاخص دار یمعنمثبت و  رابطه، 2متغیر بحران مالی جهانی

 .ي بر شاخص مذکور ندارددار یمعنتأثیر  گونه چیهکیفیت حکمرانی 
  

 .ي تابلوییها ادهد، زیخ نفتانسانی، کشورهاي  توسعهفراوانی منابع طبیعی، درآمدهاي نفتی، : هاکلیدواژه
  

 JEL: Q34, O15, I00, C23, F63 يبند طبقه
  

  مقدمه
ي اخیـر بـوده   هـا  دهـه در  زیـ برانگ بحـث برخورداري کشورها از منابع طبیعی یکی از موضوعات 

اقتصـادي   توسعهي مختلفی در ادبیات مربوط به رشد و ها دگاهیددر این زمینه  که يا گونه بهاست؛ 
 سـت یبا یمـ ي از منـابع طبیعـی خـدادادي    منـد  بهره، رسد یمبه نظر  طرف کیاز. است آمدهبه وجود 

آن عمل کرده و این کشـورها از شـتاب بیشـتري در     دارندهاقتصاد کشورهاي  محرکهموتور  مثابه به
تواند  پیمودن مسیر رشد و توسعه برخوردار باشند؛ چراکه این کشورها از ثروتی برخوردارند که می

مثـال،   عنـوان  بـه . منظـور نیـل بـه اهـداف مـورد نظـر فـراهم کنـد         ي بهگذار هیرماسمنابع الزم را براي 
نسبت به تـأمین نیازهـاي ارز    توانند یمکشورهاي برخوردار از منابع هیدروکربنی با سهولت بیشتري 

  . خارجی اقدام نمایند
لکـرد  عم زیـ خ نفـت کشـورهاي   ژهیـ و بهاما از سوي دیگر بیشتر کشورهاي غنی از منابع طبیعی و 

ی بـه اهـداف رشـد و توسـعه از خـود بـه نمـایش        ابیـ  دسـت ی سـالیان گذشـته در مسـیر    طموفقی را 
تـوجهی از کشـورهایی کـه مسـیر رشـد و توسـعه را        این در حالی است که تعداد قابـل . اند نگذاشته

گـاهی  ن. ، از سطح پایینی از منابع طبیعی برخوردار بودنداند گذراندهنسبی با موفقیت بیشتري  طور به
خاورمیانه، آفریقا و آمریکاي التین از یک سو و کشورهاي اروپاي غربـی و   زیخ نفتبه کشورهاي 
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1- Panel Data 
2- Global Financial Crisis 
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ویـژه ژاپـن، سـنگاپور و کشـورهاي جنـوب شـرق آسـیا از سـوي دیگـر           طور بهآمریکاي شمالی و 
  . شاهدي بر این مدعا است

ایـن موضـوع را در    نانچـه چ. مواجه باشـیم ) پارادوکس(ما با یک تضاد  رسد یمبنابراین، به نظر 
ي موجـود بیشـتر   ها تیواقعانسانی مد نظر قرار دهیم، شاید این عدم انطباق انتظارات با  توسعه حوزه

خودنمایی کند، چراکه از این منظر هم عمده کشورهاي برخوردار از منـابع طبیعـی در میـان گـروه     
که گروه  درحالی. باشند یماال غایب انسانی ب توسعهو حتی با  1انسانی خیلی باال توسعهکشورهاي با 
کـه حـداقل بـا برخـی از      باشـد  یمانسانی خیلی باال تقریباً در اختیار کشورهایی  توسعهکشورهاي با 

  .2شوند ینمبندي  کشورهاي غنی از نظر دسترسی به منابع طبیعی طبقه زمرهمعیارهاي موجود در 
بـاال بـود، قضـاوت در     مشـاهده از دو نـوع   حال، اگر واقعیات خارجی تماماً منطبق بر یکی بااین

کـه بـر اسـاس     شـود  یمـ  تر يجداما مسئله وقتی . نمود ینممورد نقش منابع در فرآیند توسعه دشوار 
، هم باشند یمبرخوردار از منابع  که نیاشواهد موجود گروهی از کشورها وجود دارند که عالوه بر 

؛ ماننـد  انـد  دادهیلـی بـاالیی را بـه خـود اختصـاص      انسـانی خ  توسـعه  رتبه همرشد اقتصادي پایدار و 
، برخـورداري از منـابع در کشـورهاي مختلـف     گـر ید عبـارت  بـه . متحده، نروژ، کانادا و غیره ایاالت

ي از منـد  بهـره که چـرا   شود یمدر واقع این سؤال مطرح . کارکردهاي متفاوتی داشته باشد تواند یم
ي عکـس  ا جهینتانسانی باال منتج شده و در گروهی دیگر  توسعهمنابع در برخی از جوامع به رشد و 

؟ بنابراین، هدف این مطالعـه کنکـاش در مـورد نقـش منـابع نفتـی در فرآینـد        گذاشته استبه جاي 
کشـورهاي وابسـته بـه     جرگـه انسانی گروهی از کشورهاست که بر اساس معیار منتخـب در   توسعه

  .رندیگ یممنابع جاي 
 )Gylfason et al., 1999( 3باشـند  یماراي اقتصادهاي مبتنی بر منابع کشور دنیا د 65 ازآنجاکه

ایـن کشـورها وجـود     توسعهرشد و  ي متفاوتی در مورد نقش و کاربرد منابع در فرآیندها دگاهیدو 

________________________________________________________________ 

  )HDI(انسانی  توسعهبرحسب شاخص  1-
انسانی خیلی باال در گروه کشورهاي مبتنـی بـر منـابع     توسعهبا ) کشور 49از (کشور  35، بالغ بر 2014انسانی سال  توسعهبر اساس گزارش  2-

  . ؛ کشورهایی از قبیل هلند، نیوزیلند، ژاپن، سنگاپور و غیرهرندیگ ینمقرار 
صادرات منابع طبیعـی ماننـد نفـت خـام و منـابع      ) درصد 50الی  25(را  ها آنی که درصد قابل توجهی از صادرات کال و خدمات کشورهای 3-

  .دهد یممعدنی دیگر تشکیل 
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انسـانی در چـه    توسـعه ی بـه  ابی دستآیا کشورهاي برخوردار از منابع از جهت  که نیا مطالعهدارد، 
نقش منابع نفتـی را   تواند یماین مطالعه  که نیامضافاً . باشد یمارند، حائز اهمیت یی قرار دها گاهیجا

انسانی کشورهاي مورد مطالعه که بر اساس معیـار منتخـب وابسـته بـه منـابع تلقـی        توسعهدر فرآیند 
  . مشخص کند شوند یم

  :است شده، این مقاله در پنج بخش به شرح ذیل انجام بیترت نیبد
، در بخـش دوم  باشـد  یمـ که شامل مبانی نظري تحقیق و مطالعـات انجـام شـده    ادبیات موضوع 

انسانی و اثـرات درآمـدهاي نفتـی اختصـاص      توسعهبخش سوم به بررسی مفهوم . است شدهبررسی 
ي تـابلویی بـرآورد   ها دادهو مدل مورد مطالعه که بر اساس روش  قیروش تحقدر بخش بعد، . دارد
ي مورد نیاز جهت حصـول اطمینـان از صـحت نتـایج     ها آزموننجام ا. ، معرفی خواهد شداست شده

تخمین، استفاده از متغیـر مجـازي بحـران مـالی و نیـز تفسـیر ضـرائب مـدل بـرآورد شـده از دیگـر            
ي از تمـامی  ریـ گ جـه ینتي و بنـد  جمـع نهایتاً، بخش پنجم و پایانی بـه  . باشد یمي این بخش ها قسمت

 .است شدهآن پیشنهادهایی ارائه  دامهاکه در  پردازد یم شده مطرحمباحث 
 

 ادبیات موضوع

 دربـاره ، در حالـت کلـی سـه دیـدگاه اصـلی      1نفرین منـابع  هیفرضاقتصادي مربوط به در ادبیات 
  . کشورها وجود دارد جانبه همه توسعهارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و رشد و 

شت کـه برخـورداري از منـابع طبیعـی     از زمان آدام اسمیت و دیوید ریکاردو این باور وجود دا
 "موهبـت "منـابع ثـروت ملـی در جهـان،      نیتـر  مهـم یکی از  عنوان به، )نفت الخصوص یعل(فراوان 

دلیل کشورهایی کـه منـابع طبیعـیِ سرشـاري داشـتند، نسـبت بـه سـایر          نیهم به. "نفرین"است و نه 
، فراوانـی منـابع طبیعـی    نیـز  ظـري مباحث ن منظراز . کشورها از مزیت نسبی باالتري برخوردار بودند

؛ چراکه یک منبع درآمدي مهم و امتیـازي ویـژه   شود یاقتصاد نم یماندگ باعث عقب خود يخود به
چنـدین مطالعـه    1980 دههاز اواسط قرن بیستم تا اوایل  .رود یشمار م براي کشورهاي دارنده آن به

و رشد اقتصـادي انجـام شـده اسـت کـه       تجربی نیز در مورد بررسی رابطه میان فراوانی منابع طبیعی
، 1950 دهـه مثـال؛ در   عنـوان  به .منابع طبیعی را موتور رشد اقتصادي معرفی کرده است حاصلهنتایج 

________________________________________________________________ 

1- Resource Curse Hypothesis  
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مطرح کرد کـه مالکیـت منـابع طبیعـیِ عظـیم و متنـوع مزیـت         1دانی به نام نورتن گینزبِرگ جغرافی
 ,Higgins(قتصـادي گـام نهـاده اسـت     رشـد سـریع ا   دورهباشد کـه در   اصلی براي هر کشوري می

اعتقـاد داشـتند کـه فراوانـی      2ي مشهورِ توسعه مانند والتر روستوها نیسیتئور، 1960 دههدر  .)1968
به یـک کشـور    افتهین توسعهکه از یک کشورِ  سازد یمرا قادر  توسعه درحالمنابع طبیعی کشورهاي 

هاي اسـترالیا، آمریکـا، کانـادا، انگلسـتان و     اتفاقی کـه بـراي کشـور   . صنعتی و ثروتمند تبدیل شوند
 . کشورهاي اسکاندیناوي افتاد

هاي نفتی منجـر بـه گسـترش وسـیع رفـاه عمـومی،        هاي نقد به دولت بدین ترتیب هجوم دارایی
مثال، کشورهاي خاورمیانه بهداشت  عنوان به. افزایش اشتغال و افزایش در استانداردهاي زندگی شد

ق بازنشسـتگی گسـترده را ارائـه کردنـد و کشـورهاي آمریکـاي التـین بـه         رایگان، آموزش و حقو
هـاي نفتـی در هـر دو     دولـت . براي خرید سـوخت و سـاختن خانـه پرداختنـد     نهیهز کمکپرداخت 

اي در  هـاي گسـترده   هاي نامحدود جدید خـود اسـتفاده کردنـد و هزینـه     از سرمایه سرعت بهمنطقه، 
بـه نفـت خـود     هـا  آن. آغاز کردنـد  بر هیسرما شدت بههاي  پروژهاول  درجهمبارزات انتخاباتی و در 

 & Pineda(سـرعت خـرج کردنـد    نشدنی نگاه کردند و بنابراین آن را بـه  عنوان یک کاالي تمام به

Rodriguez, 2010(.  
نبـود و عمـدتاً کشـورهایی بـه اهـداف رشـد پایـدار و         گونه نیادر واقعیت اتفاق افتاد،  آنچهاما 
، تعداد 1980 دههاز اواخر . ي برخوردار بودندتر کمکه از منابع طبیعی  افتندی دستي اقتصاد توسعه

ایـن متـون پیشـنهاد دادنـد     . کشید، منتشر شد زیادي متون علمی که دیدگاه متعارف را به چالش می
جـاي موهبـت بـودن،     بـه ، )و یا حداقل فراوانی نوع خاصی از منابع طبیعی(که فراوانی منابع طبیعی 

ي، سیاسی و اجتماعی در این کشورها که شامل عملکرد ضعیف اقتصادي منفی ها یخروجر به منج
، کشـورهاي  عـالوه  بـه . شـد اقتصادي، پایین بودن سطح دموکراسی و جنگ داخلی اسـت، خواهـد   

ي تـر  نییپـا داشتن منابع طبیعی فراوان، رشد اقتصادي  رغم بهکشورهاي نفتی  ژهیو بهتوسعه و  درحال
 يا توسـعه  کشـورهاي درحـال   يا افتـه یگواه چنـین   .شورهاي فاقد این منابع تجربه کردندنسبت به ک

را نسبت به کشورهاي فاقـد ایـن    يتر نییرغم داشتن منابع طبیعی غنی، رشد اقتصادي پا بودند که به

________________________________________________________________ 
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وسـط،  طور مت ، تولید ناخالص ملی سرانه به1998تا  1965مثال؛ از سال  عنوان به .اند منابع تجربه کرده
 يها و براي قطر در بین سال -%3، در عراق و کویت -%2در سال، در لیبی  -%1در ایران و ونزوئال 

براي کشورهاي عضو سازمان اوپک نیز، در مقایسه با کشورهاي با . بوده است -%6، 1995تا  1970
طـور   نه، بـه اند، تولید ناخالص ملی سـرا  را تجربه کرده% 2/2 اقتصادي درآمد کم و متوسط که رشد

. )Gylfason, 2001( اسـت  افتـه یکـاهش   1998تـا   1965 يهـا  در طـی سـال  % 3/1متوسط، سـاالنه  
ي بیشتر وابسته به منابع نسبت بـه  کشورها تر نییپا سرانهدرآمد  دهنده نشان، مدارك موجود عالوه به

، انـد  وابسـته  مضافاً کشورهاي با درآمد کـم و متوسـطی کـه بیشـتر بـه منـابع      . باشد یمسایر کشورها 
کـه   شـد  یتصـور مـ   گونـه  نیـ درنتیجه ا. )Barbier, 2005( اند نمودهسطوح باالتري از فقر را تجربه 

رو پژوهشگران درصدد تبیین ایـن پدیـده    ازاین. اند اقتصادهاي با منابع طبیعی فراوان از رشد بازمانده
یــا  1"نفــرین منــابع"وان ، بحثــی تحــت عنــ1993بنــابراین، اولــین بــار در ســال . و دالیــل آن بودنــد

مطرح شد که رابطـه بـین برخـورداري از منـابع      Richard Autyتوسط  2"پارادوکس وفور ثروت"
در طی این مدت محققین شواهد متعددي کـه   .کرد یطبیعی و رشد و توسعه اقتصادي را مشخص م

و  نـامتوازن ي اقتصـاد  توسـعه ، از شـود  یمـ ي ناکارآمـد  هـا  یخروجفراوانی در منابع طبیعی منجر به 
و  )Ross, 2001(تـا سیاسـت غیررقـابتی    ، )Sachs & Warner, 1995 & 1997(ضـعیف گرفتـه   

. طور واضح پارادوکسی اسـت  اي که به رابطه. ، یافتند)Collier & Hoeffler, 2004(جنگ داخلی 
وند یـا  بهتراست به استخراج منابعشان تشویق شـ  کشورهاي با منابع طبیعی فراوان که نیدر حقیقت، ا

 ).Stijns, 2004( شده بود گذاران استیحثی داغ در میان دانشمندان و ستبدیل به ب ،خیر
مطالعات مربوط به تأثیرگذاري فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادي ایـن بحـث را    مرورزمان به

نداشته  اقتصادي توسعهمستقیم اثرات منفی و بازدارنده بر رشد و  طور بهمطرح کرد که منابع طبیعی 
در اقتصاد شـده   3جانبی باعث بروز انحرافاتی خاص طور بهاست، بلکه فراوانی منابع در بیشتر موارد 

________________________________________________________________ 

1- Resource Curse 
2- Paradox of Plenty 

ي گـذار  اسـت یس، از قبیل؛ نوسانات برونزاي درآمد ناشی از صادرات منابع طبیعـی، بیمـاري هلنـدي، سـوء مـدیریت دولتـی،       این انحرافات 3-
در اقتصـاد کـه باعـث اخـتالل در      انـه یجو رانـت ي اقتصادي همانند تجارت آزاد، تشدید رفتارهاي ها استیسضعیف اقتصادي، عدم استفاده از 

انسانی،  هیسرما، فساد و نیز سطح پایین شود یممولد، کاهش کارایی اقتصادي و افزایش نابرابري اجتماعی ي ها تیفعالتخصیص منابع، کاهش 
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، بیـ ترت نیبـد . شـود  یمـ ی در اقتصـاد کشـورهاي بـا منـابع فـراوان      ماندگ عقبو از آن طریق باعث 
جـه شـوند،   ي منفـی سیاسـی، اجتمـاعی و اقتصـادي بسـیاري موا     هـا  دهیپدکشورها با  که نیااحتمال 
هـاي منـابع طبیعـی بـه کشـورهاي       در واقع این غیرمنطقی است که فکر کنیم ثروت. ابدی یمافزایش 

اخیر، اغلـب عوامـلِ منجـر بـه نـرخ رشـد        دههدر . کمک کند، ضرر بزند که نیاآن به جاي  دارنده
، بیـ ترت نیبـد . اسـت  بودههاي نهادي  پایین اقتصادي در کشورهاي وابسته به منابع، مربوط به ضعف

Brunnschweile & Bulte )2008(کنند کـه پـارادوکس مشـهور نفـرین منـابع وجـود        ، مطرح می
اخیـر   مقالـه . ندارد و در کشورهاي وابسته به منابع، فراوانی منابع در حقیقت اثر مثبتی بـر رشـد دارد  

Casseli and Cunningham )2009(نفـرین   هیفرضـ اي را تولید کند کـه بـا    ، نیز نتوانست خروجی
تـرین قسـمت    تواند مهـم  اند که منابع طبیعی می بنابراین، متون علمی اظهار کرده. منابع سازگار باشد

این اشتباه اسـت کـه منـابع طبیعـی دلیـل       شک یبوجود،  بااین. موفقیت یا شکست یک کشور باشند
 عـی طبیمعـدنی و  منـابع  خـوب  بنـابراین، مـدیریت   . ها و شکست یک کشـور مطـرح شـوند    بدبختی

اثـرات منفـی آن در    يسـاز  بـراي حـداقل   ،از کشـورهاي ثروتمنـد   يانـدوز  با تجربـه  شده، استخراج
بزرگی را براي بسـیاري از کشـورهاي فقیـر در جهـان بـراي       يها تیتوسعه، موقع کشورهاي درحال

سطوح متفاوت توسـعه انسـانی و تسـریع    ي ساز شرفتهیموردنیاز براي پ يها يگذار هیتأمین مالی سرما
اذعـان کـرد کـه نقـش مثبـت       تـوان  یمرو،  ازاین .کند یایجاد م 1یشرفت براي اهداف توسعه هزارهپ

تر از تـأثیرات   بسیار بزرگ انسانی، توسعهعنوان اجزاء  ، بهوپرورش بهداشت و دستاوردهاي آموزش
 يگـذار  هیدرواقع نفرین منابع اتفاق نخواهد افتاد، اگـر سـرما  . منفی مرتبط با وفور منابع طبیعی است

انسانی منجر به تولیـد اثـرات مثبـت و مـداوم ازلحـاظ کیفیـت        هیشده در انباشت سرما مناسب انجام
 . )Costantini & Monni, 2006( نهادها شود

نفرین منابع طبیعـی   دهیپددر رابطه با سه دیدگاه مطرح شده پیرامون ادبیات اقتصادي مربوط به 
مطالعات فراوانی توسط پژوهشگران علوم اقتصادي و سیاسی و تأثیرات آن بر ابعاد مختلف توسعه، 

  .اشاره خواهد شد ها آن نیتر مهمانجام شده است که در ذیل به 

                                                                                                 
؛ شـود  یمـ غیر مستقیم باعث کندي رشد اقتصادي در کشورهاي صاحب منـابع طبیعـی    طور بهفراوانی منابع به اقتصاد منتقل شده و  دهیپدکه از 

 .باشد یم
1- Millennium Development Goals (MDGs) 
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 توسـعه "ي تحـت عنـوان   ا مطالعـه نفرین منـابع را در   واژه Auty، ١٩٩٣براي اولین بار در سال 
وع را که چرا کشـورهاي بـا   این موض او. وارد ادبیات اقتصادي کرد 1"پایدار در اقتصادهاي معدنی

 مراتـب  بـه و  اند از ثروتشان در جهـت شـکوفایی اقتصادشـان بهـره گیرنـد      انبوه منابع طبیعی نتوانسته
. را توضـیح داد  باشـند  یمـ ي در مقایسه با کشورهاي بدون منابع طبیعی تر نییپاداراي رشد اقتصادي 

ر از نظـر منـابع، رشـد دو تـا سـه      کشورهاي فقیـ  سرانهیافت که درآمدهاي  )Auty )2001 نیچن هم
  . داشـته اسـت   1990تـا   1960هـاي   برابري را به نسبت کشورهاي با منـابع طبیعـی فـراوان بـین سـال     

ارتباط بین فراوانی منابع ) Sachs & Warner )1995 & 1997 مقالهمطالعات متعدد دیگري شامل 
) سال پایـه  عنوان به( 1970را که در سال او اقتصادهایی . طبیعی و رشد اقتصادي پایین را نشان دادند

بیسـت   دورهبه تولید ناخالص داخلی بودنـد، در یـک    2داراي نسبت باالیی از صادرات منابع طبیعی
کشـور   95ي از ا نمونـه الگـوي اولیـه شـامل    . مورد آزمـون و بررسـی قـرار داد   ) 1990 -1970(ساله 

منـابع   هیـ پااي ارزش باالیی از صادرات بـر  متوسط، کشورهایی که دار طور بهتوسعه بود که  درحال
 دوره نیـ اي در طـی  تـر  آهسـته و  تـر  نییپـا رشـد   تجربـه ، از باشند یمداخلی  ناخالصطبیعی به تولید 
وسیعی، عملکـرد بسـیار بهتـري     طور به، اقتصادهاي بدون منابع طبیعی، بیترت نیبد. برخوردار بودند

در سـی  . اقتصـادي داشـتند   توسـعه راوان، در رشـد و  نسبت به کشورهاي برخوردار از منابع طبیعی ف
شرق آسیا که از نظـر   شده یصنعت تازهسال گذشته بهترین عملکرد اقتصادي را در جهان کشورهاي 

کشـورهاي   کـه  یدرحـال داشتند؛  کنگ هنگمنابع طبیعی فقیر بودند، مثل؛ کره، تایوان، سنگاپور و 
  . مانند؛ نیجریه، مکزیک و ونزوئال ورشکست شدنددیگري که داراي منابع طبیعی فراوان بودند، 

 Gylfason et مقالـه نفرین منابع طبیعی در بسیاري از مطالعات تجربی اواخر قـرن بیسـتم شـامل    

al. )1999( بعـد از   دورهرشـد پـایین کشـورهاي بـا منـابع فـراوان در        تجربهي از ا اندوختهعنوان  به
مطالبی که بر اساس تجربیات بعد از جنگ . شده استجنگ جهانی دوم،  نشان داده شده و تحلیل 

این شواهد و مـدارك  . عنوان نفرین منابع بیان نمود مطرح شد، یک واقعیت تجربی قابل اثباتی را به
اشـتراکی مـا بـین گروهـی از      نقطـه ، اوالً هیچ که يا گونه به؛ باشد یمتجربی کامالً مستدل و محکم 

وان هستند و گـروه دیگـري از کشـورها کـه از سـطح بـاالیی از       کشورها که داراي منابع طبیعی فرا
________________________________________________________________ 

1- Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis 
  .منابع طبیعی، صادرات محصوالت کشاورزي، مواد معدنی و سوخت تعریف شده است هیپاي بر ها صادرات 2-
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ثانیـاً، بسـیاري از کشـورهاي داراي منـابع طبیعـی      . تولید ناخالص داخلی برخوردارند، وجود نـدارد 
بـه   توانسـت  یمـ بنابراین، اگر منابع طبیعی واقعـاً  . براي مدت طوالنی از ثروت منابع برخوردار بودند

ي هـا  ثـروت ، یک همبستگی مثبت میان ثروت طبیعی و دیگر انواع این کشورها کمک کند توسعه
کـه   کنـد  یمـ و نهایتـاً، مشـاهدات تجربـی تأییـد     . نیسـت  طـور  نیـ ااقتصادي وجود داشت؛ که البتـه  

، ونزوئال، مکزیـک و یـا نیجریـه، یـک     فارس جیخل حوزهکشورهاي غنی از منابع مانند؛ کشورهاي 
بنابراین کشورهاي برخوردار از منابع طبیعـی فـراوان در رشـد    . اند نکردهرشد سریع پایدار را تجربه 

با رکـود مواجـه شـدند و یـا در اصـطالح دچـار نفـرین منـابع          70 دههي ابتدایی ها سالاقتصادي از 
  .اند دهیگرد

ی، کـار بـراي مشـخص کـردن     اقتصادسـنج  دهیـ چیپهاي  هاي در دسترس بیشتر و تکنیک با داده
براساس کارهاي تجربی و تئوریکی انجـام  . شود تر می تصادي آساندالیل اصلی و درست سقوط اق

نفـرین منـابع طبیعـی     هیفرضـ ، ایـن مقالـه بـرخالف    )Lederman & Maloney )2008شده توسـط  
انسـانی،   توسعهبلکه مخصوصاً با توجه به دیگر ابعاد  GDP تنها با توجه به رشد کند که نه مطرح می

وسیله تغییـرات در   که به 2005تا  1970هاي  انسانی بین سال توسعه نشان داد که تغییرات در توان یم
داري در ارتبـاط بـا فراوانـی منـابع      طور مثبـت و معنـی   شود، به نشان داده می 1انسانی توسعهشاخص 

را کـه سـاکس و وارنـر آن را     GDPعنـوان سـهمی از    نسـبت صـادرات بـه    ایـن دو . باشد طبیعی می
، به نقد کشیدند و از متغیر متفاوت صادرات خالص بودندنوان کرده شاخص فراوانی منابع طبیعی ع

سـاکس و وارنـر اسـتفاده     نمونـه ، براي تمامی کشـورهاي موجـود در   GDPعنوان سهمی از  منابع به
ارائـه کردنـد،    شـان یها لیتحلاز ) Lederman & Maloney )2007 & 2008کلی که  جهینت. کردند

هـاي   هایی است براي دستیابی به توسعه که مستلزم داشتن سیاسـت  این است که منابع طبیعی دارایی
طـور   تواننـد منـابع طبیعـی خـود را بـه      کشورها مـی . باشد انسانی و فیزیکی الزم می هیسرمامناسب و 

و از طریــق متنــوع ســازي مناســب صــادرات،   رنــدیکارگ بــهمناســب بــراي رشــد اقتصــادي پایــدار  
زیکی و کنتـرل نـرخ واقعـی ارز و نوسـانات بـه توسـعه دسـت        انسانی و فی هیسرماگذاري در  سرمایه

  .یابند

________________________________________________________________ 

1- Human Development Index (HDI) 
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، کـه  Pineda & Rodriguezبه نگارش  1"انسانی توسعهنفرین یا موهبت؟ منابع طبیعی و " مقاله
بـه چـاپ   ) توسـعه  برنامـه (انسانیِ سـازمان ملـل متحـد     توسعهي ها گزارشاز مجموع  2010در سال 

منـابع طبیعـی منجـر     که نیارخالف مبحث نفرین منابع، مبنی بر ي را، با يقورسید؛ مدارك مستند و 
. ، ارائـه داد شـود  یمـ ) در معیارهاي غیردرآمـدي ایـن شـاخص    الخصوص یعل(انسانی باال  توسعهبه 

باشـد،   که اصوالً در ارتباط با سـواد و ثبـت نـام ناخـالص مـی      HDIتغییرات در اجزاي غیردرآمدي 
کـه رشـد    بنـابراین درحـالی  . باشـد  مـی  تـر  بزرگخالص  نندهصادرکطور متوسط براي کشورهاي  به

بزرگسـاالن  ) تحصـیالت (اقتصادي براي فقیرترین مناطق مانند آفریقا راکد شده بـود، میـزان سـواد    
کـه بـه    هـا  نیتخمـ نتایج . مشابه افزایش یافته بود دورهدر یک % 72برابر و نرخ ثبت نام تا  2بیش از 

دهد که فراوانی منابع طبیعی اثـر مثبتـی    نشان می سبه شده است،محا 2روش حداقل مربعات معمولی
ضرایب صادرکنندگان خالص منابع طبیعی مثبت بودنـد و در   کهانسانی دارد، به این دلیل  توسعهبر 

  . معناداري داشتند رابطهتمامی حاالت خاص از نظر آماري 
Conceição et al. )2011(  انسـانی در کشـورهاي    سـعه تومـدیریت منـابع طبیعـی و    " مقالـه در

ي کلی براي مدیریت منابع طبیعی، که شامل جلوگیري از وقوع نفـرین  ها ياستراتژ، به 3"درآمد کم
ي مـردم بـا درآمـدهاي حاصـل از     ها انتخابکالنِ اقتصاد و گسترش  موقعِ بهمنابع از طریق مدیریت 

، در جهـت افـزایش   باشـد  یممالی انسانی، فیزیکی و  هیسرماي در گذار هیسرمامنابع طبیعی از طریق 
انسـانی،   توسـعه کـه سـطوح متفـاوت     کنـد  یمـ مطـرح   نیچنـ  هـم او . کنـد  یمـ انسـانی اشـاره    توسعه

زیـرا،  . دهـد  یمـ ي ناشی از منـابع طبیعـی ارائـه    ها ثروتمدیریت  نحوهي متفاوتی را براي ها استیس
، کـه اگـر   باشـند  یمـ بادآورده  ي آسان وها پولکشورهاي برخوردار از منابع طبیعی فراوان لبریز از 

. ي شغلی کمک کندها فرصتي آور فراهمبه آموزش، سالمت و  تواند یمی مدیریت شوند، خوب به
ي حاصل از منابع طبیعی خود را بـراي رفـع   ها رانتانسانی پایین، باید  توسعهرو، کشورهاي با  ازاین

 هیسـرما ي در گـذار  هیسـرما ي و غیـره و  ا شـبکه نیازهاي اولیه مانند ایجاد خیابان و جاده و ارتباطات 
ــراي پیشــرفت ســریع   ــود بهداشــت و آمــوزش، کــه    توســعهانســانی و فیزیکــی ب انســانی، مثــل بهب

________________________________________________________________ 

1- Curse or Blessing? Natural Resources and Human Development  
2- Ordinary Least Square (OLS) 
3- Managing Natural Resources for Human Development in Low-Income Countries 
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 توسـعه کشـورهاي بـا   . به کار برند باشند یمانسانی  توسعهي اصلی و مهم پیشرفت در ها کننده نییتع
دانـش و سـاختار اقتصـادي     ردنآو دسـت  بهمتوسط، باید درآمد خود را در جهت گذار اقتصادي و 

. کننـد  اسـتفاده ي در آموزش بهتر و بـاالتر  گذار هیسرمامبتنی بر خدمات از طریق تحقیق و توسعه و 
ثروت منابع طبیعی خـود   توانند یمي انسانی و فیزیکی باال، ها هیسرما، با افتهی توسعهنهایتاً کشورهاي 

  . برند کار بهین نسلی ي مالی براي اطمینان از عدالت بها ییدارارا در 
انسانی و رشـد   هیسرمامنابع طبیعی، "در تحقیقی به نام  )Birdsall et al. )2000 در همین راستا،

 توسـعه ي هـا  اسـت یسانسانی بهتر اسـت کـه اولـین هـدف از      توسعهکه  کنند یم، تأکید 1"اقتصادي
، منجـر بـه تـالش کـاري     هـا  یـی ادارانسـانی و دیگـر    هیسرمای باشد؛ زیرا افزایش نرخ بازده الملل نیب

ي ور بهـره موجـب   کـه  حـال  نیدرعـ ، شـود  یمـ ي فوري بیشتري گذار هیسرمابیشتر و  انداز پسبیشتر، 
، موجب افزایش در نفسه یفاین کاهش در ناعدالتی، . شود یمباالتر و کاهش ناعدالتی در آینده نیز 

  .شود یمط فقرا ي بیشتر توسگذار هیسرماو  انداز پسرشد، ایجاد انگیزه براي 
Behboudi et al. )2009 ( انسـانی و   هیسـرما فراوانی منبـع طبیعـی،   "خود تحت عنوان  مقالهدر

 هیسـرما دانش، پیشرفت تکنولوژي، منـابع طبیعـی و    "نفت صادرکنندهرشد اقتصادي در کشورهاي 
نامناسـب از   فادهاسـت کـه   کند یمو بیان  داند یمتأثیرگذار بر رشد اقتصادي  انسانی را از عوامل مهم

بـه درآمـدهاي حاصـل از صـادرات نفـت، باعـث پـایین         ازحـد  شیبـ فراوانی منابع طبیعی و اتکـاي  
اینان بـا  . شود یمنفت  صادرکنندهانسانی در کشورهاي  هیسرماعامل  گرفتن دهینادشدن و  داشته نگه

تـا   1970ي هـا  سـال در بـین  ) کشـور  7(و غیرنفتـی   3)کشـور  21( 2آزمون دو گروه اقتصادهاي نفتی
اتخـاذ   لیـ دل بهکه کشورهاي نفتی، بر خالف کشورهاي غیرنفتی،  افتندی دستبه این موضوع  2004

انسـانی   هیسـرما سیاست کسب درآمد از راه صادرات خام منابع معدنی کـه تـأثیر چنـدانی بـر روي     
که این تفاوت در ندارد؛ از رشد اقتصادي خوب و پایداري برخوردار نیستند؛ بنابراین نتیجه گرفتند 

  .برخورد با این منابع طبیعی است نه در میزان آن نحوه
(2012)  Mohaddes & Pesaran  صدسال درآمد نفت و اقتصاد ایـران "خود به نام  مقاله، در :

________________________________________________________________ 

1- Natural Resources, Human Capital and Growth 
  .ندیگو یمفتی ، اقتصادهاي ندهد یمتشکیل  خام نفتصادراتشان را صادرات % 50به اقتصادهایی که بیش از  2-
 .)UNCTAD(ي آنکتد بند طبقهبر اساس  3-
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، پس از بررسی درآمدهاي نفتـی بـر روي اقتصـاد ایـران در بـیش از صـد سـال        1"نفرین یا موهبت؟
در کالم . موهبت عنوان بهعنوان بال مطرح کردند و هم  ، آن را هم به2010تا  1908گذشته، از سال 

کـه در  (؛ اما نوسـانات آن  باشند یمی مدیریت شوند، یک موهبت خوب بهاگر درآمدهاي نفتی  ها آن
اثر منفی بر خروجـی واقعـی، از طریـق     تواند یم، )باشد یمایران بسیار باالتر از نوسانات قیمت نفت 

بنـابراین بـراي ارتقـاي رشـد اقتصـادي بایـد       . بـاال و مـداوم تـورم، داشـته باشـد      ازحـد  بـیش سطوح 
 .یی در جهت کنترل تورم اتخاذ شودها استیس

  
  انسانی و اثر درآمدهاي نفتی بر آن توسعهمفهوم 
، چراکـه  اسـت  ي اخیر اهمیت عامل انسانی در توسـعه بسـیار مـورد توجـه قرارگرفتـه     ها سالدر 

، .Bagheri Lankarani et al( 2اختصـاص دارد  انسـانی  نیـروي  بـه  نیجهـا  ثـروت  سـهم  نیتر شیب
دارایـی یـک کشـور     نیتـر  باارزشانسانی  هیسرماگفت که در قرن حاضر،  توان یمبنابراین ). 2012

ي ا توسـعه ي هـا  اسـت یسانسـانی در کـانون    توسـعه ي کـه بایـد انسـان و    ا گونـه  به؛ شود یممحسوب 
و  هـا  انتخـاب  دامنهو گسترش  ها انسانانسانی توانمندي  توسعهفهوم رو، م ازاین. کشورها قرار گیرند

ي برابر براي پیشرفت تمامی افـراد  ها فرصتي آنان است، که از این طریق سعی در ایجاد ها فرصت
کـه عـالوه بـر     شـود  یمـ مطرح ) HDI(انسانی  توسعهاین مفهوم در قالب شاخص . یک جامعه دارد

 1990ایـن شـاخص در سـال    . ردیـ گ یماجتماعی و انسانی را نیز دربر متغیرهاي اقتصادي، متغیرهاي 
بـر اسـاس   . ارائـه شـد   6و مقنـاد دسـاي   5، گوسـتاو رانـیس  4الحق محبوب، 3توسط آمارتیا کومار سن

Human Development Report 2011این شاخص مشتمل بر سه معیار است ،:  
این معیـار  . شود یمي ریگ اندازه 7ه زندگیکه با معیار امید ب: و سالمداشتن یک زندگی طوالنی 

ي سـنی  هـا  گـروه در  ریـ وم مـرگ کـه خـود متـأثر از     باشد یمدر واقع نمادي از سالمت یک جامعه 
________________________________________________________________ 

1 One Hundred Years of Oil Income and the Iranian Economy: A Curse or a Blessing? 
  .دهد یم  تشکیل طبیعی منابع را %20 و فیزیکی منابع %16 انسانی، منابعرا  جهان کشورهاي ثروت %64، متوسط طور به 2-

3- Amartya Kumar Sen 
4- Mahbub ul Haq 
5- Gustav Ranis 
6- Meghnad Desai 
7- Life Expectancy 
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، عوامـل تأثیرگـذار بـر    2000در سـال   1بر اسـاس گـزارش سـازمان سـالمت جهـانی     . مختلف است
ترسی بـه خـدمات بهداشـتی و    ، دس%)50(سالمت افراد به ترتیب شامل عوامل اقتصادي و اجتماعی 

 .باشد یم%) 10(و عوامل فیزیکی %) 15(، عوامل بیولوژیک و ژنتیک %)25(درمانی 
 بـراي  آمـوزش  نـد یدر فرآ شـده  سـپري  يهـا  سالکه به دو روشِ میانگین : 2توفیقات آموزشی

و  سـال  25افـراد   بـراي  زنـدگی  دوران طـی  آمـوزش  يها سال متوسط با است برابر که بزرگساالن
 شـرطی  بـه  مدرسه، به ورود سن در کودکان فرارويِ آموزشِ انتظار قابل يها سال االتر و مجموعب

در مدرسه و سن ورود به آن طی دوران زندگی کودك  نام ثبت نرخ بر تأثیرگذار يها تیوضع که
 .تغییر نکند

خـالص  درآمـد نا  سـرانه کـه بـا   ) استاندارد زندگی(برخورداري از معیار معاش مناسب و معقول 
بـه    (PPP)و مبتنـی بـه دالر و بـر اسـاس معیـار برابـري قـدرت خریـد         شـود  یمـ ي ریـ گ انـدازه  3ملی

 .باشد یم 2005ي سال ها متیق
انسـانی کشـورهاي مـورد مطالعـه همـواره       توسـعه نقش کلیدي و تأثیرگذار درآمدهاي نفتی بر 

 رشد نرخ کاهش دالیل نیرت مهم از یکی. است بودهي اخیر ها سالدر  زیبرانگ بحثیکی از مباحث 

 گـاز  و نفـت  ي انـرژي مخصوصـاً  هـا  حامـل ي ها متیق جهانی نوسانات ي اخیرها سالدر  اقتصادي

ملـی از طریـق اثرگـذاري بـر نـرخ رشـد        ناخـالص  تولیـد  سـرانه  در تـأثیر را  نیتـر  شیب که باشد یم
این نوسـانات در   بنابراین مدیریت). Bagheri Lankarani et al. ،2012(دارد  زیخ نفت کشورهاي
درآمدهاي حاصل از منابع نفتی کـه   لهیوس بهي مردم ها انتخاباز طریق گسترش  تواند یمبلندمدت 
انسـانی   توسـعه ، منجر به کند یمانسانی، فیزیکی و مالی را فراهم  هیسرماي در گذار هیسرماموجبات 
نیز اگر عادالنه باشد تأثیر بسیار توزیع این درآمدها در میان اعضاي جامعه  نحوه، عالوه به. باال شود

  ).Conceição et al. ،2011( گذارد یمانسانی کشورها  توسعهزیادي بر روي سطح 
کـه توسـعه    کنند یمطرح م )Amrtya Sen )1999 الخصوص یاقتصاددانان توسعه، عل، نیچن هم

یـد از اهـدافی   و توجهـاتی کـه با   برنـد  یانسانی یعنی گسترش آزادي حقیقی که افراد از آن لذت م

________________________________________________________________ 

1- World Health Organization 
2- Educational Attainments 
3- Gross National Income 
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بـه اهـدافی کـه آزادي افـراد را      فنـاوري، پیشـرفت   و مانند، رشد اقتصادي، افزایش درآمد شخصی
خصوص آموزش زنان و  ، بهالتیبر اهمیت آموزش و تحص ایشان. ، انتقال پیدا کنددهد یافزایش م

ی تحصـیالت،  تأثیر بازده نهـایی اجتمـاع   ، چراکهتوسعه، تأکید دارند در کشورهاي درحال دخترانِ
  . باشد یتوجه م بسیار بزرگ و قابل یانسان هیاز کشورها در سطوح سرما گونه نیدر ا

اذعان کرد که نقش مثبـت بهداشـت و دسـتاوردهاي     توان یبنابراین با توجه به مطالب گذشته م
منابع  تر از تأثیرات منفی مرتبط با وفور بسیار بزرگ انسانی، توسعهعنوان اجزاء  ، بهوپرورش آموزش

شـده در   مناسـب انجـام   يگـذار  هیدرواقع نفرین منابع اتفاق نخواهـد افتـاد، اگـر سـرما    . طبیعی است
 Costantini( انسانی منجر به تولید اثرات مثبت و مداوم ازلحاظ کیفیت نهادها شود هیانباشت سرما

& Monni ،2006 .(ت کـه اولـین   مبین آن است که توسـعه انسـانی بهتـر اسـ     نیز آمده دست نتایج به
انسـانی و دیگـر    هیباشـد؛ زیـرا افـزایش نـرخ بـازده سـرما       یالمللـ  نیتوسـعه بـ   يها استیهدف از س

 .شـود  یفـوري بیشـتري مـ    يگـذار  هیانـداز بیشـتر و سـرما    منجر به تالش کاري بیشتر، پـس  ها ییدارا
هش در کـه ایـن کـا    ،دهـد  یکـاهش مـ   در آینـده  را و ناعـدالتی  را افزایش يور بهره که حال نیدرع

بیشـتر توسـط    يگـذار  هیانداز کـردن و سـرما   پس زهیموجب افزایش در رشد، انگ نفسه یناعدالتی، ف
 ).Birdsall, Pinckney & Sabot ،2000( شود یفقرا م
  

  و نتایج تجربی ها دادهی، معرفی مدل و شناس روش -4
مـورد اسـتفاده    با توجه به مبانی نظري و مطالعات پیشین انجام شده در ایـن حـوزه، مـدل کمـی    

  : صورت زیر ث است به
 )1(معادله 

HDIit= αit + β OGSit + γ HPCit + θ  GDR it + δ VAIit +  ɛ it 

      
کـه مقیاسـی    HDI(1(انسـانی   توسـعه عبارت است از مقـدار شـاخص    وابستهدر این مدل، متغیر 

________________________________________________________________ 

سـطح بـاالتري از    دهنـده  نشـان ، بنابراین هرچه این میزان براي یک کشور نزدیک به یک باشد باشد یممقدار این شاخص بین صفر و یک  1-
  .انسانی در آن کشور است توسعه
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بـر   1یشرفت آموزشی و درآمد سرانهامید به زندگی، پ حوزهبراي ارزیابی بلندمدت پیشرفت در سه 
، در واقع شود یم شناختهعنوان متغیر اصلی مدل  که به OGS متغیر. اساس برابري قدرت خرید است

 با توجه به مطالعات انجـام شـده توسـط   . 2باشد یمهمان معیارِ میزانِ وابستگی کشورها به منابع نفتی 
Barbier )2005(یه ، سهم صادرات تولیدات کاالهاي اول)در کل صادرات کاالهـا  ) مانند نفت خام

توسـعه در نظـر    یـک اقتصـاد درحـال    3وابسـتگی بـه منـابع    درجـه عنـوان   و خدمات یک کشور را به
عنــوان متغیرهــاي کنتــرل در مــدل محســوب   کــه بــه VAIو  HPC ،GDR متغیرهــاي. 4میریــگ یمــ
نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص      ،5بهداشت و درمـان  سرانهنرخ رشد مخارج  گر انیب، به ترتیب شوند یم

  .باشند یم) 7ها دولتیی گو پاسخمیزان آزادي بیان و (کیفیت حکمرانی  ندهینماو متغیر  6داخلی
از رهیافـت   هـا  دادهوتحلیـل   تحلیلی بـوده و بـراي تجزیـه    -روش تحقیق در این مطالعه توصیفی

تلفیقـی از مشـاهدات مقطعـی    ي تـابلویی  هـا  دادهبه این دلیـل کـه   . شود یمي تابلویی استفاده ها داده
، یعنی حـاوي اطالعـاتی در   باشد یمي زمانی متعدد ها دورهو غیره در طی  ها شرکتمانند کشورها، 

بدین ترتیـب،  ). Gujarati ،2003( باشد یمزمانی  دوره Tمؤلفه در  N زمان و مکان است که شامل
یی بـا  هـا  نیتخمـ آمـدن   دسـت  بـه ي تـابلویی باعـث   هـا  دادهوجود اطالعات و نقاط آماري بیشتر در 

ي را آزمون کرد و به شناسـایی و  تر دهیچیپي رفتاري ها مدل توان یمدرنتیجه . شود یمکارآیی بهتر 
ی و مقطعـی محـض در تعیـین آن نـاتوان     زمـان  يسـر ي ها افتیرهي تأثیراتی پرداخت که ریگ اندازه

________________________________________________________________ 

1 Income Per Capita 
  .مورد بررسی قرار گرفته است) منابع طبیعی نیتر مهمبه عنوان یکی از (در این مطالعه، تنها درآمدهاي هنگفت ناشی از صادرات نفت خام  2-

3- Resource Dependency 
ي بنـد  دسـته باشد، آن کشور جزء اقتصـادهاي متکـی بـه منـابع      5/0ک است، براي کشوري بیش از اگر مقدار این شاخص که بین صفر و ی 4-

باشد بدین معنی است که اقتصاد آن کشور بیشتر وابسته به صادرات مواد  تر کینزد، هرچه این مقدار براي یک کشور به یک نیچن هم. شود یم
  .ي برخوردار استتر نییپابه مراتب  افزودهرزش است؛ لذا از تنوع صادراتی پایین و ا خام نفتاولیه و 

ي هـا  کمکي مربوط به تغذیه و ها تیفعالي تنظیم خانواده، ها تیفعالاین شاخص، خدمات بهداشت و سالمت اعم از پیشگیرانه و درمانی،  5-
  .دهد یمبراي بهداشت و سالمت را پوشش  شده نییتع
  .دهد یمقبل نشان  دورهک کشور را در یک دوره نسبت به این نرخ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی ی 6-
 -5/2؛ و مقـدار آن بـین   باشد یم ها رسانهمفهوم این شاخص میزان مشارکت مردم در انتخابات، آزادي در بیان عقاید و آزادي مطبوعات و  7-

در ایـن   هـا  دولتیی گو پاسخمیزان آزادي بیان و  باشد تر کینزد+ 5/2بنابراین، هرچه مقدار این شاخص به . باشد یم) قوي+ (5/2و ) ضعیف(
  .جوامع بهتر است
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  ). Baltagi ،2005( 1هستند
کـه بـر اسـاس آمـار و      باشـند  یمـ  خـام نفـت   کنندهصـادر آماري این تحقیـق کشـورهاي    جامعه
 آماري بـا توجـه بـه معیـارِ منتخـب،       نمونه. باشد یمکشور جهان  103آمده شامل  دست بهاطالعات

% 50حـداقل   هـا  آنکه نسبت سهمِ درآمدهاي ناشی از صادرات نفـت   ردیگ یمکشورهایی را در بر 
، پـس از  بیـ ترت نیبـد . ورها را تشـکیل دهـد  و خدمات آن کشـ  کاالهااز درآمدهاي کل صادرات 

خاورمیانـه، آسـیاي میانـه، آفریقـا و آمریکـا       منطقـه کشـور از   25نهایتـاً تعـداد    شده انجاممحاسبات 
دلیـل   بـه در این میان، کشورهایی مانند لیبی، عراق و سوریه . جنوبی و شمالی در نمونه قرار گرفتند

، از 2مـورد مطالعـه موجـود بـود     دورهي هـا  سـال رخی از ي متغیرهاي منتخب فقط در بها داده که نیا
ي هـا  داده کـه  نیاعالوه، برخی از کشورها نیز مانند نیجریه و اکوادور به دلیل  به. نمونه حذف شدند

مـورد مطالعـه    دورهي هـا  سـال ، و یا در برخـی از  3اعتماد نبودند موجود براي معیار تعریف شده قابل
شامل کشورهاي وابسـته  ( گرفتند یمخارج از این نمونه قرار  ها سال هیبقواجد شرایط بودند ولی در 

بنابراین، با توجه به در نظـر گـرفتن مالحظـات    . 4، کنار گذاشته شدند)گرفتند ینمبه منابع نفتی قرار 
 2002ي هـا  سالنهایی بین  نمونهکشور در  20ي مورد نیاز، ها دادهشده و نیز امکان دسترسی به  گفته

  .دهد یمجدول زیر اسامی این کشورها را نشان . قرار گرفتند و آزمون شدند 2012تا 
اسـتفاده   Eviews7 و Stata11 ي اقتصادسـنجی افزارهـا  نرماز  شده یطراحبرآورد مدل  منظور به
 هـا  نیتخمـ پیش از برآورد مدل تحقیق الزم است مانایی تمام متغیرهاي مورد استفاده در . است شده

________________________________________________________________ 

  :                         باشد یمي تابلویی به صورت زیر ها دادهشکل کلی الگوي  1-

 
 

   .زمان استبعد بیانگر  t و است) بعد مقطع... (، کشورها وها بنگاهاشخاص، بیانگر  iجا در این 
2- Missing Data  

که بایستی ) میزان وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی(کشور  2مقدار این شاخص براي این  محاسبهي شده، در آور جمعي ها دادهاساس  بر 3-
باشــد  هــا دادهناشــی از نادرسـت بــودن ایـن    توانـد  یمــایــن حقیقـت  . آمـد  دســت بـه %) 100( 1باشــد، عـددي بــیش از   1عـددي بــین صـفر و   

)Reliability.(  
 5/0از  تر کماز یک و یا  تر شیبنسبت سهم درآمدهاي نفتی در کل درآمدهاي صادراتی یا  ها سال، در اغلب شده انجاماس محاسبات بر اس 4-

  .بود
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مـورد بررسـی قـرار     1چو -لین -مطالعه مانایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین در این. آزمون شود
بنابراین، با توجـه بـه سـطح    . واحد یا عدم مانایی است شهیرفرض صفر این آزمون وجود . ردیگ یم

، نامانـایی رد شـده و   H0 هیفرضـ باشـد، بـا رد    تـر  کوچـک درصد  5احتمال خطاي آن که بایستی از 
، تمـام متغیرهـا در سـطح مانـا     آزمـون بنابراین بـا توجـه بـه نتـایج حاصـل از      . شود ته میمانایی پذیرف

  . 2هستند
 

  لیست بیست کشور  منتخب غنی از منابع نفتی   : )1(جدول 

  آمریکاي التین  آفریقا  4آسیا  3خاورمیانه
  مکزیک  آنگوال  آذربایجان  ایران
  ونزوئال  الجزایر  برونئی دارالسالم  بحرین
    چاد  کمنستانتر  کویت

جمهوري   قزاقستان  عمان
    کنگو

    سودان    عربستان سعودي
    گابن    قطر
    استوائی نهیگ    یمن

 ي تحقیقها افتهی: منبع
  

-ي چـاو، هاسـمن و بـروش   هـا  آزمـون الگوي تخمین طراحی شده از  نیتر مناسببراي انتخاب 
 :است آمدهکه نتایج آن در جدول ذیل  شود یمپاگان استفاده 

رد فـرض صـفر    هیـ ناحچاو در این گروه از کشورها در  آمارهکه  جا آن، از 1جه به جدول با تو
را  هـا  دادهدرصد فرض صفر مبنی بر ترکیبی بودن  5در سطح احتمال خطاي  توان یم، ردیگ یمقرار 

بـراي اطمینـان از   . ي تـابلویی باشـد  هـا  دادهبنابراین باید بـرآورد در مـدل حاضـر بـه روش     . رد کرد
-، از روش دیگـري بـه نـام آزمـون بـروش     هـا  دادهاعتبار آزمون چاو مبنی بر تابلویی بـودن  صحت 

________________________________________________________________ 

1- Levin-Lin-Chu Test 
  .، قابل مشاهده استاست آمدهکه در پیوست  1نتایج این آزمون در جدول  2-
  .  ن مطالعه، این کشورها در یک ستون جداگانه آورده شده اندخاورمیانه در ای منطقهبه دلیل نقش کشورهاي  3-
  .خاورمیانه منطقهآسیا به غیر از  قاره 4-
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در این آزمون نیـز  . است شده استفادهي ترکیبی و تابلویی ها دادهبراي تشخیص و تمایز میان  1پاگان
است، فرض صفر این آزمون مبنـی بـر ترکیبـی بـودن      05/0سطح احتمال کمتر از  که نیابا توجه به 

  .گردد یمي تابلویی مجدداً تأیید ها دادهرد شده و لزوم تخمین به روش  ها دهدا
  

  پاگان و هاسمن -نتایج آزمون چاو، بروش: )2(جدول 
 سطح احتمال خطا  برآوردي آمارهمقدار   نوع آزمون

  000/0  20/98  ن چاووآزم
  000/0  28/688  پاگان-آزمون بروش

  023/0  26/11  آزمون هاسمن
  ات تحقیقمحاسب: منبع

 
عالوه بـر ایـن، بـراي تشـخیص وجـود اثـرات ثابـت و یـا تصـادفی از آزمـون هاسـمن اسـتفاده             

اسـت، فـرض صـفر     05/0و کمتـر از   023/0 در این آزمون نیز چون سطح احتمال برابـر . است شده
  .شود یمي تابلویی با اثرات تصادفی رد ها دادهمبنی بر وجود 

که سطح احتمال خطـا صـفر اسـت، بنـابراین وجـود       جا آن ، از2دوجانبه Fطبق آزمون  نیچن هم
  .3شود یمي تابلوییِ دوجانبه پذیرفته ها دادهاثرات مقطعی و زمانی تأیید شده و مدل 

 دهنـده  نشاندوجانبه  Fپاگان، هاسمن و  -ي چاو، بروشها آزمونکلی حاصل از  جهینتبنابراین 
. دوطرفـه بـرآورد شـود    4بلویی بـا اثـرات ثابـت   ي تاها دادهاین موضوع است که الگو باید به روش 

 :نتایج برآورد این الگو در جدول ذیل آمده است
واتسون پایین است، احتمـال وجـود خـود     -دوربین آمارهاین مدل، مقدار  با توجه به این که در

ی نیـز وجـود دارد؛ چراکـه    خط هماحتمال وجود  نیچن هم. همبستگی بین اجزاي اخالل وجود دارد
از ضـرایب   کیـ  چیهـ بسیار باال باشـد، ولـی    ی زمانی است کهخط همعالمت وجود  نیتر واضح

لـذا در  ). Gujarati ،2003(معنـادار نباشـند    tمتغیرهاي رگرسیون ازلحاظ آماري بر اساس آزمـون  

________________________________________________________________ 

1- Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier Test for Random Effects 
2- F-ANNOVA 

  .، قابل مشاهده استاست آمدهکه در پیوست  2نتایج این آزمون در جدول  3-
4- Panel Data With Fixed Effects 
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ی، مـورد  خطـ  همي تشخیص خودهمبستگی بین اجزاي اخالل، ناهمسانی واریانس و ها آزمونادامه 
  .رندیگ یمرسی قرار بر

  
  نتایج تخمین الگو با اثرات ثابت دوطرفه: )3(جدول 

 متغیر ضریب برآوردي t آماره سطح احتمال
5391/0 6154/0 0159/0  OGS 
2481/0 1589/1 0132/0 HPC 
1272/0  5323/1 0004/0 GDR 
1514/0 4408/1 0224/0 VAI 
0000/0 0637/27 6984/0 C 

F=   04/253  = 979/0  D-W= 84/0   تعداد مشاهدات = 209 
 محاسبات تحقیق: منبع

  
دریافـت   تـوان  یمـ با در نظر گرفتن نتایج آزمون وولدریج جهت بررسی وجود خود همبستگی 

، چراکـه درصـد خطـا صـفر     شـود  یمـ که فرض صفر آزمون مبنی بر عدم وجود خودهمبسـتگی رد  
تخمـین زده   AR(1)گی وجـود داشـته و بایـد مـدل بـا      بنابراین بین اجزاي اخالل خود همبست. است
  . 1شود

یی جهـت بررسـی وجـود ناهمسـانی     نمـا  راستبا توجه به بررسی مقادیر آزمونِ نسبت  نیچن هم
واریانس، مشکل واریانس ناهمسانی مشهود است؛ چراکه سطح احتمـال صـفر بـوده و فـرض صـفر      

  .  2شود یمآزمون مبنی بر واریانس همسانی رد 
، جهت رفع مشکل ناهمسانی واریـانس، مـدل بایسـتی از روش    شده گفتها توجه به مطالب حال ب

  .تخمین زده شود EGLS(3( افتهی میتعمحداقل مربعات 
ی، رگـرس کـردن هـر متغیـر مسـتقل بـر سـایر متغیرهـاي مسـتقل          خطـ  همیک روش پیدا کردن 

که به رگرسیون  شود یمنامیده  4یک رگرسیون معین ها ونیرگرسهر یک از این . باشد یمباقیمانده 
________________________________________________________________ 

  .، قابل مشاهده استاست آمدهکه در پیوست  3نتایج این آزمون در جدول  1-
  .، قابل مشاهده استاست آمدهکه در پیوست  4نتایج این آزمون در جدول  2-

3- Estimated Generalized Least Square (EGLS) 
4- Auxiliary Regression 
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 .است آمده 3در جدول  ها ونیرگرسنتایج برآورد این ). Gujarati ،2003( دینما یماصلی کمک 

  
  ي معینها ونیرگرسنتایج آزمون : )4(جدول 

HPC  VAI  GDR  OGS 
  متغیر مستقل

  وابسته متغیر
0308/0  

)3543/0(  
0545/0-  

)2291/0(  
0011/0  

)1972/0(  -----  OGS  

7718/5  
)0341/0(  

7364/0 -  
)8435/0(   -----  9738/7  

)1972/0(  GDR  

0019/0  
)9719/0(   -----  0003/0  

)8435/0(  
1505/0-  

)2291/0(  VAI  

 -----  0036/0  
)9719/0(  

0043/0  
)0341/0(  

1579/0  
)3543/0(  HPC  

 محاسبات تحقیق: منبع
  

مـدل   وابستهعنوان متغیر  به GDRمتغیر  که یزمان، شود یم دادهکه در جدول باال نشان  طور همان
کـه   کنـد  یمـ ، نتـایج مشـخص   شود یمدر نظر گرفته شده و سایر متغیرهاي مستقل روي آن رگرس 

 05/0ي معنادار وجـود دارد؛ چراکـه درصـد خطـاي آن از     ا رابطه GDRو  HPCتنها بین متغیرهاي 
 دسـت  بـه نیـز   شـود  یمـ گرفتـه  متغیر وابسته در نظر  عنوان به  HPCکه یزمانهمین نتیجه . کمتر است

اسـت و بایـد رفـع     GDRو  HPC وابسـته ی بین دو متغیـر  خط هموجود  دهنده نشان، که این دیآ یم
  .شود

ي رفـع  هـا  روشیکـی از  . ي مختلفـی برطـرف نمـود   هـا  روشبـه   تـوان  یمـ ی را خطـ  هـم مشکل 
از مدل  HPCبنابراین متغیر . ی شده استخط همی، حذف یکی از متغیرهایی است که دچار خط هم

ولی حذف یک متغیر از مدل ممکن است . خطی میان متغیرها حذف گردد رابطهتا  شود یمحذف 
لذا جهت پیشگیري از به وجـود آمـدن خطـاي    . به تورش تصریح یا خطاي تصریح مدل منجر شود

  .تصریح، الزم است متغیر مهم دیگري به مدل اضافه گردد
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به مدل اضـافه   DU(2( 1صورت یک متغیر موهومی جهانی به بنابراین، در ادامه متغیر بحران مالی
در مـدت کوتـاهی بـر اقتصـاد آمریکـا و سـپس اروپـا تـأثیر          2007این بحران که از سال . گردد یم

تدریج به تمام اقتصادها و بازارهاي جهان سرایت کرد، از طریق اثرگـذاري بـر تقاضـا     گذاشت و به
این امر منجر به کاهش . ت، باعث کاهش قیمت آن گردیدخصوص بازار نف در بازارهاي انرژي، به

شدت تحـت تـأثیر    نیز ادامه داشت، شد و اقتصاد کشورهاي نفتی را به 2012درآمد نفت که تا سال 
ي هـا  سالبنابراین، به متغیر مجازي مورد نظر، بین ). Hasan Zadeh & Kianvand ،2009(قرار داد 

ي وقـوع بحـران مـالی، یعنـی     هـا  سـال دارد، مقدار صفر و در که بحران مالی وجود ن 2006تا  2002
مدل نهایی  شده گفتهحال با توجه به مطالب  .شود یممقدار یک نسبت داده  2012تا  2007ي ها سال

  : گردد یمصورت زیر تعریف  به
  HDIit= αit + β OGSit + γ DUit + θ GDR it + δ VAIit +ɛit         )2(معادله 

             

آماري مورد مطالعه که متشـکل از   نمونهبراي  EGLSنتایج تخمین این مدل با استفاده از روش 
 :صورت زیر است ، بهباشد یم) مشاهده 209(سال متوالی  11کشور در  20ي نامتوازن ها داده

  
 شده یطراحنتایج برآورد مدل نهایی : )5(جدول 

 یرمتغ ضریب برآوردي آماره t سطح احتمال
0230/0 2949/2 0763/0  OGS 
0177/0 3952/2- 0168/0 - DU 
0348/0  1278/2 001/0 GDR 
3536/0 9302/0- 0233/0- VAI 
0000/0 2546/17 6049/0 C 
0000/0  6209/7  5141/0  AR(1) 

F= 23/129  = 949/0 D-W= 78/1  189= تعداد مشاهدات  
 محاسبات تحقیق: منبع

________________________________________________________________ 

این متغیرها تنها مقادیر صفر و یـک   .ي است جهت کمی ساختن متغیرهاي کیفی مانند بحران مالی و امثالهم، متغیر)مجازي(متغیر موهومی  1-
گجراتـی،  ( باشـد  یمـ بدین صورت که صفر بیانگر عدم وجود اثرگذاري یک صفت و یک حـاکی از وجـود اثـر آن متغیـر     . کنند یمرا اختیار 

2003.(  
2- Dummy Variable 
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ي میان شاخص سهم درآمدهاي نفتی در کـل  دار یمعنج برآوردها، ارتباط مثبت و بر اساس نتای
انسـانی در کشـورهاي مـورد مطالعـه بـین       توسـعه درآمـد صـادرات کاالهـا و خـدمات، و شـاخص      

واحد،  1 اندازه به OGSدیگر، با افزایش مقدار متغیر  عبارت به. ، وجود دارد2012تا  2002ي ها سال
طـور مثبـت و    انسانی به توسعهیعنی . ابدی یمواحد افزایش  0763/0مدل به میزان  وابستهمقدار متغیر 

، )Gylfason )2001ي هـا  افتـه ایـن نتیجـه بـا ی   . باشد داري در ارتباط با فراوانی منابع طبیعی می معنی
Lederman & Maloney )2008(  وPineda & Rodriguez )2010 ( عـالوه  بـه . اسـت  راسـتا  هـم ،

انسـانی اسـت؛ بنـابراین     توسعهنظري، تولید ناخالص ملی سرانه یکی از اجزاي شاخص مطابق مبانی 
. انسانی برسـاند  توسعهکه افزایش تولید ناخالص داخلی، کشور را به سطح باالتري از  رود یمانتظار 

بـا توجـه بـه نتـایج جـدول فـوق، ضـریب        . کند یمنتایج حاصل از این مطالعه نیز این مسئله را تأیید 
 دهنـده  نشـان ، کـه  باشـد  یمـ  001/0مربوط به متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  دار یمعنت و مثب

  001/0انسـانی را بـه میـزان     توسـعه افزایش در نرخ رشد اقتصادي، شاخص % 1این مطلب است که 
 از توانـد  یمـ ، که ایـن مسـأله   1پایین است) 001/0(حال مقدار این ضریب  بااین. دهد یمواحد ارتقاء 

کشورهاي برخوردار از منـابع طبیعـی فـراوان بـه نسـبت سـایر کشـورها،        این حقیقت ناشی شود که 
کـه یکـی از اجـزاء مهـم و      وپـرورش  در بخـش آمـوزش   يتـر  کـم  يگـذار  هیطور متوسط، سـرما  به

هنگفتـی را بـراي تعـداد     يهـا  نـه یهز کـه  یدرحـال ؛ دهند یمانجام  ،باشد یمانسانی  توسعهتأثیرگذار 
). Ascher ،1999( شـوند  یاز محل درآمدهاي منابع خـود متحمـل مـ    يا توسعه يها پروژهزیادي از 

انسانی منجـر   توسعهبنابراین مدیریت درآمدهاي حاصل از صادرات منابع طبیعی در سطوح مختلف 
. شــود یمــ HDIشــاخص  دهنــده لیتشــکبــه تأثیرگــذاري بیشــتر تولیــد ناخــالص داخلــی بــر اجــزاء 

 & Sachs & Warner )1995نفرین منـابع مطـرح شـده توسـط      هیفرضعه نیز ، این مطالبیترت نیبد

از طرفی، بـر اسـاس نتـایج حاصـل از بـرآورد مـدل       . کند ینمرا تأیید ) 1999( Gylfasonو ) 1997
انسـانی در کشـورهاي    توسـعه ي معکوس میان متغیر مجازي مربوط به بحران مالی و ا رابطهمذکور، 

 توسـعه ن بدان مفهوم است که وقوع بحران مالی تأثیري منفی بـر سـطح   ای. مورد مطالعه وجود دارد
که این نتیجه با مبانی نظري پژوهش نیز سازگار است؛ زیرا کـاهش   داشته استانسانی این کشورها 

________________________________________________________________ 

  .دارد HDIاین متغیر بر  زیاد و مؤثردهنده تأثیر نه چندان  نشان  GDRضریب پایین متغیر  1-
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، اقتصـاد کشـورهاي   )ناشی از وقوع بحران مـالی جهـانی  (در مقدار تقاضا و قیمت جهانی نفت خام 
و  دهـد  یمـ افت و نوسانات شدید در درآمدهاي نفتـی تحـت تـأثیر قـرار      وابسته به نفت را از طریق

اما، متغیر آزادي بیـان و  . شود یمانسانی  توسعهدر  زیخ نفتکشورهاي  تر کمي گذار هیسرمامنجر به 
، اسـت  شـده  دادهکیفیـت حکمرانـی در مـدل قـرار      نـده ینماعنـوان متغیـر    کـه بـه   دولتیی گو پاسخ

. انسانی در میان کشورهاي وابسته به منـابع نفتـی نـدارد    توسعهي بر شاخص ردا یمعنتأثیر  گونه چیه
این نتیجـه  . انسانی ندارد توسعهبدین معنی که کیفیت حکمرانی و نهادها در جامعه ارتباطی با سطح 

ــا ی ــهب ــا افت ، )Barro )2001( ،Davis )1995(،Sala-i-Martin & Subramanian  )2003ي ه
Brunnschweile & Bulte )2008(، Alexeev & Conrad )2009(  وVan der Ploeg 

، دهنـد  یمـ انسانی و اقتصادي باالي کشورها را به وجود نهادهاي خوب نسـبت   توسعه، که )2010(
، مطـرح  )Komeyjani & Salatin )2010در برخی از مطالعات گذشـته ازجملـه   . سازگاري ندارد

و اطالعـات   هـا  دادهحال،  بااین. د اقتصادي نیز ندارداثري بر نرخ رش گونه چیهکه این متغیر  شود یم
و ایـن مسـأله    2در کشورهاي منتخـب اغلـب منفـی اسـت     1کیفیت حکمرانی ندهینمامربوط به متغیر 

ــ ــد یم ــد     توان ــورها باش ــن کش ــک در ای ــاي دموکراتی ــایین فض ــطح پ ــی از س ــان. ناش ــور هم ــه  ط ک
Wantchekon )1999( اي منفـی میـان ثـروت منـابع      رابطـه  کنـد کـه   تجربی نیز ثابت می صورت به

طبیعی و دموکراسی وجود دارد، بدین معنی که اگر وابستگی به منابع طبیعی در کشوري باال باشـد  
اندازه  افزایش در میزان وابستگی به منابع، منجر به کاهش شاخص دموکراسی به% 1، )یا باالتر% 90(

  . شود می% 15/2
صـحیح   بـر  کـه  اسـت  قبـولی  قابـل  سطح در) 78/1(اتسون و -دوربین آماره در این مدل مقدار

بـراي بررسـی و    نیچنـ  هـم  .تأکیـد دارد  اخـالل  اجـزاي  در خودهمبسـتگی  فقدان و برآوردها بودن
بـر  . همبستگی متقابل متغیرها را با جذر ضـریب تعیـین نیـز مقایسـه کـرد      توان یمی خط همتشخیص 

 کـه  آنبـه دلیـل    ،اسـت  آمـده پیوسـت   5 شـماره نتـایج آن در جـدول    اساس ماتریس همبستگی کـه 
________________________________________________________________ 

مورد نظر  دورهمقادیر مربوط به این متغیر براي تمامی کشورهاي منتخب به غیر از مکزیک در . است آمده) 1(که در پیوست  VAIشاخص 1-
  .باشد یممنفی 

است که حکایت از  تر کینزد -5/2رچند این مقدار در کشورهاي منتخب به ه. باشد یم) قوي( 5/2و ) ضعیف( -5/2مقدار این شاخص بین 2-
  .در این کشورها دارد ها دولتیی گو پاسخسطح پایین میزان آزادي بیان و 
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 1شـود  یمـ ی رد خطـ  هـم  رابطـه است وجود  تر کوچکاز جذر ضریب تعیین  دو دوبهي ها یهمبستگ
)Gujarati ،2003.( 

 
  يریگ جهینت   -5

هـاي   مدارك محکمی دال بر وجود مفهوم نفرین منـابع کـه منجـر بـه خروجـی      که نیابا وجود 
بـه ایـن   . وجه این مدارك قطعـی و محکـم نیسـتند    هیچ ؛ اما به، موجود استشود یماي منفی  توسعه

اغلب کشورهاي منتخبِ با منابع طبیعـیِ فـراوان عملکـرد ضـعیفی در      که نیادلیل که، اوالً با وجود 
یی از چند کشور مانند بوتسوانا، اندونزي، شیلی، نروژ، استرالیا، ها نمونهی به توسعه داشتند، ابی دست

ثانیاً، مشخص نیست که آیا نفرین منابع طبیعی و . لکرد خوبی در این مسیر داشتندکانادا و مالزي عم
مـرتبط   هـا  آنیا فقـط بـه یـک نـوع خـاص از       شود یمابعاد مختلف آن مربوط به انواع منابع طبیعی 

ثالثاً، برخی از مطالعات مشـاهداتی را گـزارش کردنـد کـه بـر خـالف       ). Rosser، 2006( 2شود یم
ي یکسـانی بـراي بیـان    هـا  شـاخص از معیارهـا و   هـا  آن کـه  یزمـان باشد، حتی  نابع مینفرین م هیفرض

  . خود استفاده کردند مطالعهمورد  نمونهفراوانی منابع طبیعی در 
آمد که اثر منابع نفتـی   دست بهنیز تجزیه شد، این نتیجه  HDIنتایج هر کدام از اجزاي  که یزمان

، مـدارك مسـتند و محکمـی    کـه  نیـ اتر  مثبت باشد، اما مهمتواند  انسانی می توسعهبر روي شاخص 
مخصوصــاً (انســانی  توســعهمنــابع طبیعــی بــر اجـزاي غیردرآمــديِ   دهـد  یمــوجـود دارد کــه نشــان  

توسـعه،   درباره تر گستردهاین نتایج به بحثی . اثر مثبتی دارد) تحصیالت و آموزش و امید به زندگی
کـه در مقایسـه بـا    ) ابعاد آموزش و سالمت(انسانی  توسعهبر  از طریق اثر مثبت فراوانی منابع طبیعی

  .انجامد باشد، می تر می واضح GDPرشد 
وتحلیـل   بنابراین پیشنهادهایی بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدلِ تحقیق کـه مبتنـی بـر تجزیـه    

  :گردد یم، ارائه باشد یمانسانی  توسعهبر شاخص  ها آنضرایب متغیرها و میزان اثرگذاري 
کـه ایـن نتیجـه     باشـد  یمـ انسـانی   توسـعه نتایج تخمین حاکی از عدم تأثیر مخارج بهداشـتی بـر   

________________________________________________________________ 

1- = 949/0 = 974/0  

  .بودند ساز مشکلاغلب مطالعات نفت و منابع معدنی  در2- 
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ناشی از این مسأله باشـد کـه مخـارج بهداشـتی دولـت در ایـن        تواند یماین امر . خالف انتظار است
ي درمـانی و  هـا  مراقبـت ي پیشـگیرانه شـود، بیشـتر صـرف     ها مراقبتصرف  که آنکشورها به جاي 

ي پیشـگیرانه اسـت   هـا  مراقبتاین  که یدرحال. گردد یمي باال ها نهیهزي دولتی با ها مارستانیبایجاد 
 شـود  یمـ لذا، پیشنهاد . انسانی باال شود توسعهموجب افزایش امید به زندگی و درنتیجه  تواند یمکه 

. اهم کندانسانی را فر توسعه مؤلفهي هدایت شود که موجبات بهبود در این ا گونه بهمخارج مذکور 
ي بهداشـتی ماننـد آمـوزش زنـان و نیـز      هـا  آمـوزش  توسـعه از طریـق   تواند یممثال،  عنوان این امر به
 ).Gupta, Clements & Tiongson ،1998(ي واگیردار تحقق یابد ها يماریبپیشگیري 

 هتوسـع بـر  ) بر اساس معیـار منتخـب  (برخورداري از منابع نفتی  دار یمعنبا توجه به تأثیر مثبت و 
سهم بیشتري از درآمـدهاي حاصـل از منـابع بـه      شود یمانسانی در کشورهاي مورد مطالعه، پیشنهاد 

) نقش مهم آنان در تربیـت فرزنـدان   خاطر بهآموزش زنان  خصوص به(امور اجتماعی مانند آموزش 
 .، اختصاص یابدباشند یمانسانی  توسعهي شاخص ها مؤلفهو گسترش بهداشت عمومی که از 

آمده از تخمین مدل مذکور، نرخ رشد اقتصادي اثر مثبت و  دست بهکه بر اساس نتایج  جا آناز 
بـا فـرض ثابـت بـودن نـرخ رشـد       (انسانی دارد، افـزایش نـرخ رشـد اقتصـادي      توسعهي بر دار یمعن

انسـانی را   توسعهخود  نوبه به؛ که این امر دینما یمموجبات افزایش درآمد سرانه را فراهم ) جمعیت
منظــور تســریع رشــد اقتصــادي، ســهم بیشــتري از  بــه شــود یمــبنــابراین، پیشــنهاد . بخشــد یمــ بهبــود

ي در منابع انسانی و فیزیکی که از عوامـل مهـم   گذار هیسرمادرآمدهاي حاصل از صادرات منابع به 
 .، اختصاص داده شودباشند یمو تأثیرگذار بر رشد اقتصادي 
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  پیوست
  رهایمتغ ییمانا یبررس: )1( جدول

  متغیر  آماره  سطح احتمال  تعداد مقاطع  تعداد مشاهدات
169  20  0000/0  -8078/5  HDI  
169  20  0000/0  4226/4 -  OGS  
169  20  0000/0  4715/5-  HPC  
169  20  0000/0  3650/6-  GDR  
169  20  0000/0  5627/5 -  VAI  

  محاسبات تحقیق: منبع    
  

  دوجانبه Fنتایج آزمون : )2(جدول 
  مقطعی و زمانی F  زمانی F  مقطعی F  آزمون فرض

  F 59/325  83/44  24/232آماره 
  0000/0  0000/0  0000/0  سطح احتمال

 محاسبات تحقیق: منبع
  

  نتیجه آزمون وولدریج: )3( جدول
  آزمون وولدریج

 سطح احتمال  مقدار آماره
438/267  0000/0  

 محاسبات تحقیق: منبع
  

  یینما راستآزمون نسبت  جهینت: )4(جدول 
  یینما راستآزمون نسبت 

 سطح احتمال خطا  مقدار آماره
19/37  0000/0  

      محاسبات تحقیق : منبع
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  ماتریس همبستگی بین متغیرهاي مستقل: )5(جدول 
 HDI OGS VAI GDR DU 

HDI 1 1844256/0- 40430055/0 02242801/0 1306766/0- 
OGS 1844256/0- 1 1391319/0 - 13079908/0 05789949/0 
VAI 40430055/0 1391319/0 - 1 1397293/0 - 099747/0- 
GDR 02242801/0 13079908/0 1397293/0 - 1 1949224/0 - 
DU 1306766/0- 05789949/0 099747/0- 1949224/0 - 1 

 ي تحقیقها افتهی: منبع 
  

  




