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هچکید
بـه همـین   ؛اسـت رشد اقتصادي در شرایط وجود منابع طبیعـی  برسرمایه انسانی، کانال انتقالی اصلی اثرگذار 

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع طبیعی، براي دلیل
از الگـوي سـرمایه   وپرداختـه شـده   2012-2000منتخبی از کشورهاي عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی 

آن اسـت کـه بـرخالف غالـب     نوشته حاضراست. مشخصه بارز گردیده) استفاده Ramos)2001یانسان
،GDPدرصـدي از  صـورت بـه بررسی اثرگذاري رابطه فوق، نسـبت رانـت نفـت    منظوربهمطالعات پیشین، 

تخمـین ضـرایب معادلـه طراحـی شـده، از روش      رمنظـو بهوشاخصی از فراوانی منابع، تعریف شده عنوانبه
،بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین معادله، متغیر فراوانـی منـابع  تابلویی بهره گرفته شده است.يهاداده

رانت عظیم به دست آمده از سـرمایه طبیعـی (نفـت)    رونیازا؛استداراي اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی 
غفلت از آموزش شـده  بهمنجربلکه ،شودینممحسوب هاآنموهبتی براي تنهانهعهموردمطالدر کشورهاي 

. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنـده ایـن   کاهدیمو از انباشت سرمایه انسانی در این کشورها 
اتخـاذ  لـذا ؛ اسـت هستند که رشد جمعیت داراي تأثیر منفی بر انباشت سرمایه انسانی در کشـورهاي اوپـک   

انباشـت سـرمایه انسـانی گـردد. ارتبـاط      بهمنجرتواندینم، موردمطالعهسیاست رشد جمعیت در کشورهاي 
. اسـت میان متغیرهاي امید به زندگی و رشد اقتصادي با سرمایه انسانی نیز مطابق مبانی نظري موجود، مثبـت  
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زمینه مناسب براي انباشـت سـرمایه   انندتویمگفت افزایش امید به زندگی و رشد اقتصادي توانیمرونیازا
انسانی را فراهم آورند.

تابلویی.يهادادهسرمایه انسانی، فراوانی منابع، رانت نفت، روش :هادواژهیکل
JEL:23, C13,O24Jي بندطبقه

مقدمه
موضوع اثرگذاري درآمد حاصل از منابع طبیعی بر رشد و توسعه اقتصـادي کشـورهاي دارنـده    

رشـد Adam Smithموضـوعاتی اسـت کـه از دیربـاز مـورد توجـه بـوده اسـت.         ازجملهبع، این منا
کـه  کنـد مـی بسیار دور مورد انتقاد قرار داده است و بیـان  هايگذشتهاقتصادي بر اساس منابع را از 

از منابع، به جاي اینکه سرمایه مورد استفاده را بازگردانند و سـود متعـارفی را  برداريبهرههايطرح
که تمایل دارند سـرمایه ملـی   هاییدولتبنابراین، کنند؛میرا نابود هاآنکنند، گذارسرمایهنصیب 

). Smith, 1776:252اجتناب کنند (هاطرحدر این گذاريسرمایهافزایش یابد، از هاآن
دربـاره کـاهش منـابع طبیعـی در طـول      نیـز RicardoوMaltus، در ادعاهـاي  Smithعالوه بر 

ان، بر این موضوع تأکید شده است که رشد مبتنی بر منابع، ناپایدار است. بر این اساس، در بـیش  زم
از دو قرن، تفکر غالب اقتصادي این بود که رشد باید مبتنی بر سـرمایه انسـانی، فنـاوري، مهـارت و     

اط معکـوس  دو دهه اخیر نیز بر وجود ارتبتجربیباشد. در مطالعات -نه سرمایه طبیعی–نیروي کار 
بیان کرده اسـت  )Richard Auty)1997طبیعی و رشد اقتصادي تأکید شده است.هايسرمایهمیان 

از منابع طبیعـی، عملکـرد اقتصـادي بهتـري نسـبت بـه       بهرهکمتاکنون، کشورهاي 1960که از دهه 
برشـمردن  همچون نـروژ و بوتسـوانا قابـل    استثناءهاییمیانایندر اگرچه. اندداشتهکشورهاي غنی 

واقعـی غیـر چنـدان  حکمـی چنـین طبیعیبرخوردار از منابع کشورهاياست اما در خصوص عموم 
.نیست

صـادرکنندگان نفـت کـه در سـازمان اوپـک عضـویت       ترینبزرگبر اساس آمار بانک جهانی 
لص ، تولیـد ناخـا  1998تـا  1965هايسالناموفق رشد مبتنی بر منابع هستند. بین هاينمونهدارند، از 

Gylfason andدرصد کـاهش یافتـه اسـت (   3/1میانگین ساالنه طوربهداخلی سرانه این کشورها، 

Gylfi, 2002:11 (یا طبیعیغنی از منابع کشورهاياز بسیاري). همچنین بر اساس آمار موجود، در
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نـابع  مایـن از کمتـر کـه اسـت  کشـورهایی سایراز ترپایینبلندمدت اقتصاديسرمایه طبیعی)، رشد 
ثابت) بـراي منتخبـی   هايقیمتناخالص داخلی سرانه (به تولیدنرخ رشد مثالعنوانبهبرخوردارند. 

عضو اوپک (الجزیـره، آنگـوال، اکـوادور، ایـران، کویـت، نیجریـه، قطـر، عربسـتان،         کشورهاياز 
یـانگین از  مطـور به، باشندمینفتیهايثروتعظیمامارات متحده عربی و ونزوئال) که داراي حجم 

است؛ ایـن در حـالی اسـت    یافتهافزایشدرصد 30سال)، تنها حدود20(نزدیک به 2012تا 1990
را تجربـه  %79و %46متوسـط نـرخ رشـد    طـور بـه که کشورهاي نروژ و بوتسـوانا طـی همـین دوره    

. اندکرده
اقتصـادي ایـن   است که آیا منابع طبیعـی، مسـتقیماً بـر توسـعه    طرحقابلحال این سؤال در اینجا 

تحـت تـأثیر قـرار    راآنیا اینکه از طریق سـازوکارهاي غیـر مسـتقیم،    گذارندمیکشورها اثر منفی 
وجـود دارد. بـر اسـاس    بـاره درایـن ؟ در پاسخ به این سـؤال بایـد دانسـت کـه دو رویکـرد      دهندمی

اسـاس رویکـرد   رویکرد اول، یک رابطه مستقیم میان منابع طبیعی و رشد اقتصادي وجود دارد و بر
بر رشد اقتصادي اثرگـذار  تواندمیغیرمستقیم طوربهدوم، منابع طبیعی از طریق سایر اشکال سرمایه 

سرمایه انسانی است. در واقع در ارتباط با مکانیسم اثرگذاري منفی فراوانـی  هاآنباشد؛ که یکی از 
جربی فراوانـی انجـام شـده اسـت و     منابع بر اقتصاد کشورها، از اواسط قرن بیستم تاکنون مطالعات ت

مسـتقیم اثـرات   طـور بـه که برخالف رویکرد اول، منـابع طبیعـی   دهدمیآنان عمدتاً نشان هايیافته
طوربهمنفی و بازدارنده بر توسعه اقتصادي این کشورها نداشته است؛ بلکه این منابع در بیشتر موارد 

ــات و    ــروز انحراف ــث ب ــانبی باع ــرایشج ــايگ ــی در ه ــث   خاص ــق باع ــده و از آن طری ــاد ش اقتص
شده است. این انحرافات از طریق ساز و کارها و مسیرهایی همانند سطح هاآناقتصاد ماندگیعقب

Behboudi andکندي رشد اقتصادي این کشورها شـود ( بهمنجرتواندمیپایین سرمایه انسانی  et

al.,2009:126بـودن رشـد اقتصـادي در    ترپایین). همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته، علت
از هــاآن، بــه توســعه فیزیکــی و غفلــت    هــاآنازانــدازهبــیشایــن دســته از کشــورها، توجــه    

ــرمایه ــذاريس ــايگ ــهالزم ه ــورب ــن از   منظ ــت و ای ــانی اس ــرمایه انس ــزایش س ــهاف ــاينمون ــم ه مه
).Taherifard and Hosseini,2011:97ناصحیح در این کشورهاست (هايگذاريسرمایه

علل مهم سطح پایین سرمایه انسانی در این کشـورها،  ازجملهبر اساس مطالعات صورت گرفته، 
بـاالي نیـروي   نسـبه بـه به آموزش است. در واقع این کشورها با وجودي کـه از جمعیـت   توجهیبی

صـورت  هـا آنالزم بـراي آمـوزش   هـاي گـذاري سـرمایه هسـتند، امـا   منـد بهرهانسانی در سن کار، 
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درصـد از تولیـد   3، تنهـا حـدود   2012-2000. بر اسـاس آمـار بانـک جهـانی، طـی دوره      گیردنمی
. همچنین با توجه بـه اینکـه   شودمیناخالص داخلی کشورهاي عضو اوپک در بخش آموزش خرج 

سـال) قـرار دارنـد، لـذا ایـن      15-64درصد از کل جمعیت این کشورها، در سن کار (5/64حدود 
شـوند انباشـت سـرمایه انسـانی    بهمنجراز این فرصت جمعیتی خود گیريبهرهبا توانندمیکشورها 

)World Bank Report, 2014 .(در ایـن میـان وجـود دارد و آن اینکـه رشـد      اينکتـه ، وجودبااین
و درآمد سرانه همراه نبوده است و ایـن بـه دلیـل    وريبهرهجمعیت در این دسته از کشورها با رشد 

). در واقع رشد جمعیـت  Hayami,2013:88اسب در بخش آموزش بوده است (نامنگذاريسرمایه
و به استزابرونعمده طوربه)، یافتهتوسعهامروزي (برخالف اقتصادهاي توسعهدرحالاقتصادهاي 

شـود نمـی بهبود سرمایه انسانی بهمنجردلیل مشکالت ساختاري موجود در این کشورها، در نهایت 
)Hayami,2013:79,88 است و برخالف غالـب  قرارگرفته). در این مقاله، این موضوع مورد توجه

موجود در ارتباط با اثرات مثبت رشد جمعیت بر انباشـت سـرمایه انسـانی، وجـود یـک      هايتئوري
، رشد جمعیت بدون توجه به آموزش، بـراي ایـن   روازاین. شودمیرابطه معکوس میان این دو تأیید 

و این موضوع در کنار وجود منابع طبیعی فراوان که در شودنمیمحسوب دسته از کشورها موهبتی
؛ زیـرا موجـودي منـابع طبیعـی     یابـد مـی نفتی وجـود دارد اهمیـت بیشـتري    توسعهدرحالکشورهاي 

بـه  توانـد نمـی محدود در این کشورها چنانچه به شکلی مؤثر از طریق سرمایه انسانی حمایت شـود،  
اما در غیر ایـن صـورت، منـابع طبیعـی     ؛)Hayami,2013:81وارد کند (اقتصاد این کشورها آسیبی 

از مسیرهاي مختلـف، موجـب اثرگـذاري منفـی بـر اقتصـاد ایـن کشـورها شـوند. بـا ایـن            توانندمی
در نظـر  زادرونتوضیحات هدف اصلی این مقاله، آن است که برخالف غالب مطالعات پیشـین، بـا   

رگـذاري فراوانـی منـابع طبیعـی بـر انباشـت سـرمایه انسـانی در         گرفتن سرمایه انسانی، بـه بررسـی اث  
صادرکنندگان نفت در این گروه عضویت دارند.ترینبزرگکشورهاي عضو اوپک بپردازد؛ زیرا 

مختصر به مبانی نظـري موجـود پیرامـون    طوربهبراي رسیدن به هدف فوق، ابتدا در بخش دوم، 
و در ادامه، مبانی نظري در ارتباط با مکانیسـم  شودمیداخته سرمایه انسانی و فراوانی منابع طبیعی پر

اثرگذاري فراوانی منابع طبیعی بر انباشت سرمایه انسانی ارائه خواهد شد. در قسمت سوم مروري بر 
، صـورت  انـد کـرده مطالعاتی که به موضوع فراوانی منابع و انباشت سرمایه انسـانی توجـه   ترینمهم
مکانیسم اثرگذاري فراوانی منـابع بـر انباشـت    وقیتحقينظرچارچوب. در قسمت چهارمگیردمی

سرمایه انسانی براي منتخبی از کشـورهاي عضـو سـازمان اوپـک از طریـق طراحـی معادلـه سـرمایه         



99...بررسی اثر فراوانی منابع طبیعی بر سرمایه انسانی در

منظـور بـه . در قسمت پـنجم روش تحقیـق   شودمیانسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع بر آن، ارائه 
و سپس در قسمت ششم نتـایج حاصـل از بـرآورد    شودمیتوضیح داده برآورد معادله طراحی شده

قرار خواهد گرفت.وتحلیلتجزیهارائه گردیده و مورد موردمطالعهالگوي 

مبانی نظري سرمایه انسانی و فراوانی منابع
اجمالی به بررسی نظریات مهم پیرامـون سـرمایه انسـانی و اهمیـت آن     طوربهدر این بخش ابتدا 

و در ادامه بحث، اهمیت توجه به فراوانی منابع طبیعـی مـورد بررسـی قـرار خواهـد      شودیمته پرداخ
گرفت. سپس مکانیسم اثرگذاري سرمایه طبیعی بر سایر اشکال سرمایه مطرح خواهد شد.

سرمایه انسانی
ــوع         ــواره موض ــابع، هم ــورهاي داراي من ــاد کش ــر اقتص ــر آن ب ــانی و اث ــرمایه انس ــوع س موض

کـه  شـد یمـ بیشـتر تصـور   1950میان اقتصاددانان بوده است. در واقع تا اوایل دهـه  يزیگبرانچالش
مـادي و فیزیکـی   يهـا هیسـرما ، کمبـود  توسـعه درحالکشورهاي یماندگعقبعامل اصلی و ریشه 
کـه ایـن خـود    پرداختندیمگوناگونی به جذب سرمایه يهاراهکشورها از نیااست. به همین دلیل 

امـا امـروزه اقتصـاددانان  بـه نقـش و      ؛در تشدید وابستگی این کشورها ایجاد نمودمشکالت زیادي
و سرعت بخشیدن بـه رشـد   يوربهرهاهمیت سرمایه انسانی و اعتالي کیفیت نیروي کار در افزایش 

بیـان نمـود کـه سـرمایه انسـانی یـک       تـوان یماقتصادي يهایبررس. در اندبردهاقتصادي جامعه پی 
توانـد یمـ اقتصادي است. خصوصیات کیفی انسان نـوعی سـرمایه محسـوب شـده کـه      مفهوم کامالً

,Amini and Hejazi، افــزایش تولیـد، درآمــد و رفــاه را فــراهم نمایـد (  يوربهــرهبهبــود نـه یزم

2007:159.(
Kuznets)1971،(داشت که مفهوم سـرمایه کـه تنهـا شـامل سـرمایه فیزیکـی و کـاالیی        اعتقاد

آینـد.  حسـاب بـه ناقص و نارساسـت. لـذا بایـد سـرمایه انسـانی و فیزیکـی هـردو        ، مفهومی شودیم
سـرمایه انسـانی یـک کشـور صـنعتی پیشـرفته، ابـزار و ادوات آن        "دیگویمارتباطنیدراکورنتس 

آمده و کارآموختگی افـراد  دستبههاشیآزمااست که از ییهادانشاندوختهکشور نیست؛ بلکه 
در آمـوزش منبـع   يگـذار هیسـرما . او معتقد بود کـه  "هاستدانشردن این آن کشور براي به کار ب

مهمی براي تشکیل سرمایه انسانی، مانند توانمند نمودن نیروي کار و پیشرفت دانـش فنـی در تولیـد    
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آوردیمـ حسـاب بـه . او سرمایه انسانی را عامل مهمی در توسعه اقتصـادي کشـور   شودیممحسوب 
)Sobhani,2000.(

Schultz)1961    پدر نظریه سرمایه انسانی معتقد بود که نقش بهبود کیفیت نیـروي کـار کـه از (
رشـد در  کنندهنییتعیکی از عوامل عنوانبه، شودیمدر سرمایه انسانی حاصل يگذارهیسرماطریق 

دلیـل، گروهـی از   نیهمـ بـه سنتی عوامل مؤثر بر رشـد اقتصـادي فرامـوش شـده اسـت.      يهالیتحل
سـطوح بـاالتر آمـوزش را بـرآورد     لهیوسـ بـه تالش کردند تا تولید اضافی ایجـاد شـده   اقتصاددانان

يگـذار هیسـرما این بود که افزایش سطوح آموزشی، تولید مادي را از طریـق  هاآننمایند. استدالل 
اضــافی و يهــامهــارتزیــرا نتــایج آمــوزش رســمی و غیــر رســمی در بــرد؛یمــدر آمــوزش بــاال 

، مسـتتر  دهندیمدر تولید را تشکیل یانسانهیسرماافرادي که در بازار کار بوده و بالقوهيهاییتوانا
که ظرفیت تولیدي کل اقتصاد افزایش شودیماست. در نتیجه، وجود این افراد آموزش دیده سبب 

).Sadeghi and Emadzadeh, 2004و نهایتاً رشد اقتصادي ارتقا یابد (
انباشـت سـرمایه انسـانی یکـی از موضـوعات کلیـدي و مهـم در        بیان نمود، توانیمیطورکلبه

)، در مدل رشـد نئوکالسـیکی خـود بـه وجـود      Lucas)1988توسعه اقتصادي تمامی کشورهاست. 
منزلـه بـه و با سـرمایه انسـانی   کندیمعامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادي اشاره عنوانبهسرمایه انسانی 

) بـا نشـان   Lucas, 1988:6 .(Barro)1991(کنـد یمورد برخریدپذیتجدشکل دیگري از سرمایه 
و سرمایه انسانی اولیه (که نرخ ثبت نام در مدرسـه  رشد اقتصادي سرانهدادن رابطه مثبت میان نرخ 

، کشورهاي با سـرمایه انسـانی بـاالتر داراي نـرخ بـاروري کمتـر و داراي نسـبت        کندیم) بیان است
).Ramos,2001:3(ندهستبه تولید باالتر يگذارهیسرما

که توضیح نرخ رشـد اقتصـادي، تنهـا از طریـق     دهدیمهمچنین تجربه کشورهاي پیشرفته نشان 
سرمایه فیزیکی و تعداد شاغالن کافی نیست. بلکه عامل دیگري به جز سرمایه فیزیکی و عامل کـار  

عامـل مـازاد یـا    وجود دارد که رشد اقتصادي این جوامع را تشدید نموده است. این عوامـل کـه بـه   
. رودیمـ سرمایه و نیروي انسـانی بـه شـمار    يوربهرهمعروف است، علت اساسی افزایش ماندهیباق

بخش مهمی از رشد اقتصـادي  دهندهحیتوضکه ماندهیباقبسیاري از اقتصاددانان معتقدند که عامل 
؛بهتـر بسـتگی دارد  مستقیم و یا غیرمستقیم به آمـوزش طوربه، شودیمکشورهاي پیشرفته محسوب 

زیرا هرقدر نیروي کار از آموزش بیشتري بهره جوید و هرچه این آموزش مفیـدتر باشـد، بهبـود در    
ــأثیر بیشــتري خواهــد داشــت (    ــد ت ــدار تولی ــزایش مق ــروي کــار در اف Sadeghi andکیفیــت نی
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Emadzadeh, 2004 .(
ه انسانی نقش مهمـی داشـته   در توضیح رشد اقتصادي کشورهاي پیشرفته صنعتی، سرمایبنابراین 

که سهم مهمی از رشد اقتصادي این کشورها ناشی از توسعه سـرمایه انسـانی اسـت.    شودیمو گفته 
فیزیکـی  يهـا هیسـرما تـا از  گـردد یمسرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب 

لعـات مختلـف در زمینـه    تجربـه کشـورهاي پیشـرفته و مطا   د. شويبرداربهرهيترمناسبتصورتبه
رشد اقتصادي کشورها در طول زمان و یا در میان کشورها، نشان داده است که توضـیح نـرخ رشـد    

و دهـد ینمـ اقتصادي تنها از طریق عوامل مرسوم؛ مانند سرمایه و نیروي کار، نتایج دقیقی به دسـت  
ــهســرمایه انســانی  Taghavi andد (رشــد شــويهــامــدلیــک متغیــر اصــلی بایــد وارد عنــوانب

Mohammadi, 2006.(

فراوانی منابع
از ویک پدیده کامالً شـناخته شـده در کشـورهاي برخـوردار اسـت     ،منابعدر واقع پدیده بالي

بـر منفی فراوانـی منـابع طبیعـی    اثرگذاريشواهدي از وجود ،بسیاري از تحقیقات1980اواخر دهه 
بـا  يکشـورها ) Sachs and Warner)2001مطالعـات  اساسبر.اندنمودهارائه این کشورهااقتصاد

کشـورها برخوردارنـد. ایـن پدیـده در     سـایر  رشد اقتصادي کمتري نسبت به از منابع طبیعی فراوان، 
يهـا کانـال محققـان زیـادي،   منتسـب بـه بـالي منـابع طبیعـی اسـت.      ،کشورهاي داراي وفور منـابع 

را بیـان  شـود یمـ فی بـر عملکردهـاي اقتصـادي    تأثیرگذاري فراوانی منابع که منجر به اثرگذاري من
مطالعاتی که پیرامـون اثرگـذاري   یطورکلبه، سرمایه انسانی است. هاکانالکه یکی از این اندنموده

کلـی تقسـیم   دسـته ، بـه سـه   انـد شـده فراوانی منابع از کانال سرمایه انسانی بر رشـد اقتصـادي انجـام    
) با بررسـی  2001(Gylfasonو) Sachs and Warner)1995. دسته اول همانند مطالعات شوندیم

به نقمات تبدیل شوند، به وجود یک رابطه منفی میان فراوانـی  توانندیماینکه چگونه نعمات طبیعی 
بـا تعیـین اثرگـذاري منـابع طبیعـی بـر رشـد        هـا آن. در واقـع  انددهیرسمنابع طبیعی و سرمایه انسانی 

نسـانی، گـذار از منـابع طبیعـی بـه عملکـرد بـد اقتصـادي را نشـان          اقتصادي از طریق کانال سرمایه ا
).Philippot,2010:2(دهندیم

)، در نقطـه مقابـل دسـته اول    2006(Stijns) و Davis)1995دسته دوم از مطالعات مانند مطالعه 
انی که هیچ نوع بالي منابع طبیعی بـراي سـرمایه انسـ   کنندیمقرار دارند. این دسته از مطالعات ثابت 
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انباشـت سـرمایه انسـانی    کنندهنییتعيهاشاخصبهبود بهمنجروجود ندارد و شاخص فراوانی منابع 
غنی از منـابع طبیعـی، در   توسعهدرحالکه کشورهاي دهندیم. این دسته از مطالعات نشان شوندیم

ــش ــابخ ــل     يه ــی عم ــابع طبیع ــر از من ــورهاي فقی ــر از کش ــاعی بهت ــاي اجتم ــعملکرده ــدیم کنن
)Philippot,2010:2.(

که بالي منابع طبیعی بـراي  کنندیم)، بیان 2010در نهایت دسته سوم از مطالعات مانند فیلیپات (
ستینانباشت سرمایه انسانی (به معناي اثرگذاري منفی سرمایه طبیعی بر سرمایه انسانی)، یک قانون 

).Philippot,2010:3دارد (الذکرفوقو این بستگی به نحوه محاسبه متغیرهاي 
توسـعه درحـال در بسیاري از مطالعات تجربی، عملکرد اقتصادي نامطلوب کشورهاي حالنیباا

بـروز  تـوان یمـ تزریق درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی، تأیید شـده اسـت و   واسطهبهغنی از منابع، 
بـالي منـابع،   معماي فراوانی را بسـیاري از ایـن کشـورها مشـاهده نمـود. معمـاي فراوانـی یـا         دهیپد
در شـود یمـ است که با این تصور عمومی که ثروت منـابع طبیعـی باعـث رشـد اقتصـادي      يادهیپد

را تحمیـل  يایاسـ یستضاد است. مطابق این دیدگاه، منابع  طبیعـی فـراوان، اخـتالالت اقتصـادي و     
نیـز بـه   یمـدت کوتـاه ، اگرچه رونق و رفاه دهدیمکه رشد اقتصادي را در درازمدت کاهش کندیم

در بلندمـدت  توانـد یمـ کـه  تواندیم). یکی از این اختالالت Karel,2009:12,13(آوردیموجود 
رشد اقتصادي کشورها را کاهش دهد، از طریق تأثیر انباشت سرمایه انسانی بر اقتصاد این کشـورها  

رگـذاري منفـی   . بر اساس مطالعات و مشاهدات تجربی بسیاري از اقتصـاددانان، اث کندیمنمود پیدا 
سرمایه طبیعی بر انباشت سرمایه انسـانی، یکـی از علـل تأییـد وجـود پدیـده بـالي منـابع طبیعـی در          

. در قسمت بعد به مکانیسم ارتباطی میان سـرمایه طبیعـی   استغنی از منابع توسعهدرحالکشورهاي 
و سایر اشکال سرمایه پرداخته خواهد شد.

بر سایر اشکال سرمایهمبانی نظري اثرگذاري سرمایه طبیعی
این موضوع در ادبیات پذیرفته شـده  یطورکلبه)، Sachs and Warner)1995از کارهاي اولیه 

است که فراوانی منابع طبیعی یک ارتباط منفی بـا عملکردهـاي اقتصـادي دارد. در مطالعـه ایـن دو      
) GDPل صـادرات یـا از   سهم صادرات منابع طبیعی از کـ عنوانبهمحقق، اثرات منفی منابع طبیعی (

به بالي منابع 1995تعیین شده است. این پدیده که از سال 1990-1960بر رشد اقتصادي طی دوره 
طبیعی مشهور شده اسـت، موضـوع بسـیاري از مطالعـات از ایـن سـال بـه بعـد شـده اسـت. در ایـن            
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قتصـادي کشـورها   کانال اصلی گذار از منابع طبیعی به کاهش رشد اچهار)،Gylfason)2001میان
اثرات محدودکننـده توصـیف شـوند؛    عنوانبهتوانندیمرا تعیین کرده است. تمام این چهار کانال، 

بدین مفهوم که منابع طبیعی متمایل به ایجاد اثرات محدودکننده بـر سـایر اشـکال سـرمایه (سـرمایه      
از: اندعبارتکانال 4خارجی، سرمایه فیزیکی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی) هستند. این 

و یجـوئ افزونـه  يتئـور ) سرمایه طبیعـی،  2و سرمایه خارجی يهلنديماریب) سرمایه طبیعی، 1
) سـرمایه طبیعـی، آمـوزش،    4) سرمایه طبیعی، کیفیت نهادي، سـرمایه اجتمـاعی    3سرمایه فیزیکی  

انباشت سرمایه انسانی
1970بیمـاري هلنـدي در دهـه    يتئـور ت؛کانال اول عمدتاً بر نقش بیماري هلندي متمرکز اسـ 

توضیح مشکالت اقتصادي به وجود آمده در هلنـد بعـد از کشـف گـاز طبیعـی در دریـاي       منظوربه
این بود که فراوانی منـابع  )Corden and Neary)1982اصلی الگويدهیاشمال، توسعه پیدا کرد. 

یري از صـادرات تولیـدات بخـش    ارزش پـول داخلـی و جلـوگ   ازاندازهشیبافزایش بهمنجرطبیعی 
و ردیـ گیمتحت تأثیر بیماري هلندي قرار هابخشو درکل این بخش بیش از سایر شودیمصنعتی 

) و Learning by Doing Processes(انجـام این بخش است که  فرآینـدهاي یـادگیري بـه همـراه     
,Matsuyama(کندیماثرات خارجی مثبت را به نفع رشد اقتصادي ایجاد  ). در این وضعیت 1992

يانـه یهزدولت براي جلوگیري از ضرر این بخش، با دخالت و ایجاد اختالل در بازار، عدم مزیـت  
وابستگی هرچـه شـدیدتر تولیـدات داخلـی بـه درآمـدهاي       بهمنجراین صنایع را خنثی کرده و این 

.شودیمحاصل از منابع طبیعی 
درآمدهاي صادراتی منابع طبیعی شده که ایـن  یثباتیببهمنجراما نوسانات قیمت جهانی منابع، 

نوسـانات نـرخ ارز   بـه منجـر هـا مـت یق. کاهش و افزایش دهدیمموضوع بالي منابع طبیعی را نشان 
,Gylfason(کنـد یمـ مسـتقیم خـارجی جلـوگیري    يگـذار هیسرماو المللنیبشده که از تجارت 

Herbertsson & Zoega,1999 .(ه منفی میان سهم سرمایه طبیعی از ثـروت ملـی   یک رابطرونیازا
). لـذا بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، سـرمایه       Gylfason,2001(شـود یمـ و درجه باز بودن تجاري ایجاد 

ــدي     ــاري هلن ــیر بیم ــی از مس ــرطبیع ــهمنج ــارجی    ب ــرمایه خ ــر س ــی ب ــذاري منف ــاثرگ ــودیم ش
)Philippot,2010 .(

کشورهاي برخوردار منابع طبیعی، افراد با اسـتعداد  گفت که در توانیمدر ارتباط با کانال دوم 
يسـودآور لیـ دلدوم را بـه  نـه یگز، ییجـو افزونـه  -2ابداع و اختـراع  -1تیفعالدو انیمجامعه از 



9منطقه اي شمارهمجله توسعه104

یطـورکل بـه اسـت.  یانسـان هیسـرما انباشـت  جـاد یارفتار، عـدم  نیاجهینتو ندینمایمباالتر انتخاب 
يهـا تیفعالي منابع طبیعی فراوان، به دلیل آنکه بازده انتظاري بیان نمود در کشورهاي داراتوانیم

مردمی بـراي کنتـرل ایـن    يهاگروهپایین است، ییهاتیفعالفرصت چنین نهیهزباال و انهیجورانت
ــه رقابــت   ــا یکــدیگر ب ــابع و درآمــدهاي آن ب ــمن ــدیم ). Mehrara and Keykha,2009(پردازن

زیـرا خالقـان اقتصـادي تـرجیح     شـود یمي خالقیت و نوآوري سبب کاهش انگیزه براییجوافزونه
تولیـدي  يهـا تیـ فعالبا سوءاستفاده از نهادهاي ضعیف، رانت بـاالیی را کسـب کننـد و از    دهندیم

بـا افـزایش ده   دهـد یم) نشان Rahmani and Golestani,2010 .(Gylfason)2001خارج شوند (
درصـد  GDP ،2از يگـذار هیسـرما دیگـر، سـهم   درصدي سهم سرمایه طبیعی از کشوري به کشور

، تقاضا براي سرمایه فیزیکـی  ابدییمشیافزاGDPسهم بخش طبیعی از کهیهنگام. ابدییمکاهش 
Gylfason and(شـود یمـ کاهش نرخ بهـره و کـاهش رشـد اقتصـادي     بهمنجرکاهش یافته و این 

Zoega, 2001بـه  يگـذار هیسـرما عی از کانال کـاهش  ). در واقع بر اساس این دیدگاه، سرمایه طبی ،
. شودیمکاهش سرمایه فیزیکی بهمنجردر افراد جامعه، یجوئافزونهدلیل وجود روحیه 

گفت کـه وابسـتگی بـه نفـت، کشـورهاي داراي منـابع       توانیمطورنیادر ارتباط با کانال سوم 
ف دیگر به دلیل دسترسـی  . از طربردیمشدید قدرت سیاسی پیش ییتمرکزگراطبیعی را به سمت 

دولت به حجم عظیمی از درآمدهاي نفتی، نیاز دولت بـراي تـأمین مـالی از طریـق مالیـات کـاهش       
. در چنین شرایطی دولت تعهدي براي پاسخگویی در مقابل مردم ندارد و مردم نیز تقاضـاي  ابدییم

اقتصادي خواهنـد  کمتر براي پاسخگویی در جهت تعریف و تضمین حقوق مالکیت و ایجاد امنیت
و حقـوق مالکیـت   دهدیمخود فشار  براي بهبود کیفیت نهادي را کاهش نوبهکه این امر به داشت

Malek o(دیـ نمایمـ اجتماعی را فراهم هیسرمارا تضعیف کرده و در نهایت زمینه کاهش انباشت 

sadati,2007 نی منابع طبیعی و کیفیـت  متعددي براي برقراري ارتباط میان فراوايهاسمیمکان). البته
ــت.    ــده اس ــرح ش ــادي مط ــهنه ــمازجمل ــتعمارگري (راثی ــا)، Colonial Heritageاس يالگوه

اقتصـادي کـه در درك رفتـار عوامـل     يهـا استیس، فساد، عدم ثبات سیاسی و کیفیت انهیجورانت
).Philippot,2010(باشندیماقتصادي در کشورهاي غنی از منابع طبیعی، مفید 

که انباشت سرمایه انسانی، کانال ارتباطی اصـلی  کنندمیدر ارتباط با کانال چهارم بیان محققین 
). در واقـع  Coulibaly,2013:14اثرگذار بر رشد اقتصادي در شـرایط وجـود منـابع طبیعـی اسـت (     

عوامـل اقتصـادي از   کـه هنگـامی ؛ اسـت منابع طبیعی داراي اثرات محدودکننده بـر سـرمایه انسـانی    
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و در واقع گیرندمیکمدست، ارزش آموزش را در بلندمدت، برندمیمنابع طبیعی بهره درآمدهاي
). Gylfason,2001(شـود مـی از نیاز به آموزش فرزندانشـان  هاآنپوشیچشمبهمنجرمنابع طبیعی، 

هـا آنغنی، بالیی براي انباشت سرمایه انسانی در کشورهاي) لذا وجود سرمایه طبیعی (منابع طبیعی
به پایین ماندن سطح سرمایه انسانی در این کشورها در مقایسـه بـا کشـورهاي    منجرمحسوب شده و 

کـه برخـوردار از منـابع طبیعـی     ايتوسـعه درحـال ، هر کشـور  دیگرعبارتیبه. شودمیفاقد این منابع 
فراوان است، به دلیل داشـتن مزیـت نسـبی در اسـتخراج و صـادرات منـابع طبیعـی، بیشـتر تـالش و         

استحصـال مـواد اولیـه و خـام در     ازآنجاکـه و نمایـد مـی منابعش را معطوف استخراج منابع طبیعـی  
، لـذا تمایـل   شودمیحاصلابتداییگذاريسرمایهمقایسه با کاالهاي فرآوري شده، با سطوح پایین 

و صـنایع  تولید مـواد اولیـه   ازآنجاکهعالوه بر این، . به سمت استحصال مواد اولیه و خام بیشتر است
در ایـن  روازایننیازمند سرمایه انسانی محدودي است، ايکارخانهمربوط به آن در مقایسه با صنایع 

در مقابـل،  . شـود مـی نادیـده گرفتـه   طـورکلی بـه کشورها اهمیت و نقش سرمایه انسانی ماهر و بـاال  
و ايکارخانـه لیـد  را صـرف تو امکاناتشـان وکشورهایی که از نظر منابع طبیعی فقیر هستند، تـالش  

، نیازمنـد سـطح   پذیررقابتايکارخانهتولید کاالهاي ازآنجاکهو کنندمیصادرات این نوع کاالها 
سـرمایه انسـانی و   گیـري شـکل تخصص و مهارت باالي نیروي انسانی است، لـذا در ایـن کشـورها    

Behboudi and(آن و نیز استفاده بهینه از آن اهمیت زیـادي یافتـه اسـت   کیفیوارتقاي کمی  et

al.,2009 .( در کشـورهاي برخـوردار از منـابع طبیعـی فـراوان، سـطح مخـارج        کهایندر واقع دلیل
تـر پاییننسبی طوربهتحصیل هايسالآموزش، نرخ ثبت نام در سطوح مختلف تحصیلی و متوسط 

ی) و غفلـت از  به درآمدهاي ناشی از فروش منابع (خام فروشـ ازحدبیشکشورهاست، اتکا از سایر
اسـت عـدم توجـه بـه اهمیـت آن و نیـز عـدم اسـتفاده بهینـه از آن         بهمنجرآموزش سرمایه انسانی، 

)Brunnschweiler,2006  .(
، فیزیکـی ، طبیعـی سـرمایه کلـی بـه پـنج دسـته    ايجامعـه هر هايثروتو هاسرمایهدر حالت کلی اگر 

طبیعـی سـرمایه ، سـهم  کشورهایافتگیتوسعهقاء درجه شود، همراه با ارتتقسیماجتماعیو انسانیخارجی، 
World Bank(شـود مـی افـزوده  انسـانی سـرمایه ویـژه بـه هـا سـرمایه سـایر اهمیـت شده و بر تررنگکم

Report,2005.(
جایگـاه انسانیسرمایهموجود، سرمایه، در میان چهار نوع شودمی) مشاهده 1که در جدول (طورهمان

امـا در  دهـد؛ مـی تشـکیل را در مناطق جهـان  ملیاست و نزدیک به نیمی از ثروت ردهککسبرا ايویژه
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2005نفت خام کمترین مقدار سرمایه انسانی در سال صادرکنندهکشورهايو خاورمیانهکشورهاي  منطقه 
سرانهخاورمیانه و شمال آفریقا، سهم سرمایه انسانی از کل ثروت ملیمنطقهوجود داشته است. در واقع در 

، این میزان، کمتـرین سـهم در میـان    شودمیکه مالحظه طورهمانو استدرصد 41کشورهاي این منطقه، 
درصـد از ثـروت ملـی را تشـکیل     23. همچنین سرمایه طبیعی در این منطقه، حدود استسایر مناطق جهان 

نسبت این نوع سرمایه ثروت در در سایر مناطق، کهدرحالی، استکه تقریباً نیمی از سرمایه انسانی دهدمی
مقایسه با سرمایه انسانی بسیار ناچیز است. 

مختلف کشورھا در ھایگروهسھم سرمایھ انسانی، فیزیکی، طبیعی و پولی از کل ثروت ملی سرانھ در -١جدول 
٢٠٠٥سال 

ثروت ملی سرانه (هزارمنطقه
دالر آمریکا)

سرمایه 
انسانی

(% از کل 
ثروت)

سرمایه 
یکیفیز

(% از کل 
ثروت)

سرمایه 
طبیعی

(% از کل 
ثروت)

سرمایه 
خارجی

(% از کل 
ثروت)

کشورهاي شرق آسیا و 
21502852/0اقیانوسیه

-736218131اروپا و آسیاي مرکزي
-79711541آمریکاي التین و کارائیب

294123236/0و شمال آفریقاانهیخاورم
-10581731جنوب آسیا

کشورهاي جنوب صحراي 
-146014112آفریقا

-7531463کشورهاي با درآمد پایین
کشورهاي با درآمد متوسط 

- 17502472/0به پایین

کشورهاي با درآمد متوسط 
-85681681به باال

کشورهاي با درآمد باال 
)OECD(58181165/0 -3/0 -

کشورهاي با درآمد باال 
OECD(2314220259ازج خار(

1131117243کشورهاي عضو اوپک
- 115421722/0جهان

world bank report, 2005منبع:
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اهمیـت سـرمایه انسـانی نسـبت بـه سـایر اشـکال        بـه نظربا توجه به این توضیحات، در این مقاله 
انسـانی (کانـال چهـارم)، مـورد     سرمایه، مکانیسم اثرگذاري فراوانی منابع طبیعی بر انباشت سـرمایه 

قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به اهمیـت پـرداختن رابطـه فـوق در کشـورهاي      لیوتحلهیتجز
. شـود یمعضو سازمان اوپک پرداخته يکشورهاازداراي منابع طبیعی، به بررسی آن براي منتخبی 

) اسـتفاده  Ramos)2001انسـانی  انباشـت سـرمایه   معادلـه ، از الـذکر فوقبررسی اثرگذاري منظوربه
تحقـق اهـداف   منظوربهشده که در بخش چهارم به آن پرداخته خواهد شد. پیش از پرداختن به آن 

این مقاله، در بخش سوم، مروري بر مطالعات تجربی پیرامون این موضوع خواهیم داشت.

پیشینه تحقیق
راوانـی منـابع طبیعـی، صـورت     باید توجه داشت که تاکنون مطالعات زیـادي دربـاره موضـوع ف   

و فراوانـی  انـد پرداختـه به بررسی اثرات آن بر رشد اقتصـادي کشـورها   هاآنگرفته است که غالب 
Behboodi(اندکردهمنابع را در کشورهاي غنی از منابع طبیعی، علت کندي رشد اقتصادي معرفی 

et al., 2009 :143.(بـه مطالعـات   تـوان یمـ این دسـته مطالعـات   ازSachs and Warner)1995 ،(
Sachs and Warner)1997 ،(Gylfason and et al.)1999 ،(Atkinson and

Hamilton)2003 ،(Lederman and Maloney)2003 ،(Sala-i-Martin and

Subramanian)2003 ،(Salmani and Yavari)2006 ،(Bravo-Orega and Gregorio)2000 ،
2002 ،2005 ،(Behboudi and et al..)2009 و (Papyrakis and Gerlagh)2007.اشاره کرد (

اما ذکر این نکته ضروري است که در رابطه با تبیین ارتباط میان فراوانی منابع و رشـد اقتصـادي   
دو رویکرد وجود دارد. در رویکرد اول از مطالعات تجربی، تنهـا بـه بررسـی ارتبـاط میـان فراوانـی       

شده است (که غالب مطالعات داخلی و خارجی، در ایـن دسـته قـرار    منابع و رشد اقتصادي پرداخته
و عوامل مؤثر بـر ایـن ارتبـاط شناسـایی شـده اسـت.       اما در رویکرد دیگر، این ارتباط تبیین؛دارند)

، در رویکرد دوم (که مطالعـات محـدودي در ایـن زمینـه وجـود دارد)، اثـر فراوانـی        گریدیعبارتبه
.ردیگیمایه مورد بررسی قرار منابع بر سایر اشکال سرم

بارز این مقاله نسبت به غالب مقاالت انجام شده در این زمینـه آن اسـت کـه    يهاتفاوتیکی از 
بر مبناي رویکرد دوم، به بررسی اثر فراوانی منابع بر انباشت سرمایه انسانی پرداخته شده اسـت. لـذا   
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ود که بر مبناي این رویکرد نیز، بـه تفسـیر   به ذکر مطالعاتی پرداخته ششودیمدر این قسمت تالش 
.اندپرداختهمیان این دو رابطهو تبیین 

مطالعات خارجی
Coulibaly)2013 اثر اقتصـادي بلندمـدت منـابع طبیعـی و سـرمایه      "تحت عنوان يامطالعه) در

رمایه انسانی به بررسی اثر غیرمستقیم منابع طبیعی بر رشد اقتصادي، از مسیر س"، انسانی بر نرخ رشد
آمده، منابع طبیعـی  دستبهپرداخته است. بر اساس نتایج 2012-1980براي کشور مالی طی دوره 

داراي اثر منفی و در بلندمدت داراي اثر مثبـت بـر   مدتکوتاه) در GDP(سهم محصوالت اولیه از 
مثبـت بـر رشـد بـوده     سرمایه انسانی (نرخ ثبت نام در مدرسه) بوده و لذا در افق بلندمدت داراي اثر

است.  
Philippot)2010 بـراي انباشـت سـرمایه    توانـد یمـ آیا منابع طبیعی "تحت عنوان يامطالعه) در

-1990يهـا سـال تابلویی و الگوي اثرات ثابت طـی  يهادادهبا استفاده از روش "انسانی بال باشد؟
سـرمایه طبیعـی از ثـروت ملـی) و     منابع و سهميهارانتبه بررسی ارتباط بین فراوانی منابع (2003

انباشت سرمایه انسانی (مخارج عمومی در بخش آموزش) در کشورهاي نفتی پرداخته است. نتـایج  
اصلی این مطالعه حاکی از آن است که فراوانی منابع طبیعی با مخـارج عمـومی در بخـش آمـوزش     

ارتباط منفی دارد.  
Manning)2004 مکانیسـم گـذار بـالي    عنـوان بـه ه انسـانی  سـرمای "تحت عنوان يامطالعه) در

80، به بررسـی ارتبـاط میـان فراوانـی منـابع طبیعـی، سـرمایه انسـانی و رشـد اقتصـادي بـراي            "منابع
پرداخته است. نتـایج ایـن مطالعـه ضـمن تأییـد وجـود بـالي منـابع، نشـان          توسعهدرحالکشورهاي 

يهـا نیزمـ اسـوادي) و فراوانـی منـابع (   منفی میان سرمایه انسانی (نـرخ ب یبستگهمکه یک دهدیم
زراعی) در این کشورها وجود دارد.

Papyrakis and Gerlagh)2004 ي هـا کانـال فرضیه نفرین منابع و "تحت عنوان يامطالعه) در
ه بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم فراوانی منابع طبیعی بـر رشـد اقتصـادي پرداختـه     ب"انتقالی آن

تایج حاصل از این مطالعه، منـابع طبیعـی داراي اثـر مسـتقیم مثبـت (در حالـت       شده است. بر اساس ن
ــر رشــد اســت؛   ــی ب ــر مســتقیم منف ــه) و غی ــاد،   چنانچــهایزول ــر فس ــاي توضــیحی نظی ســایر متغیره

ي رفتن به مدرسه در نظـر گرفتـه شـوند.    هاسالي تجاري و هابخشي، درجه بازبودن، گذارهیسرما
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و اثرات غیر مستقیم منـابع  اندکردهی به رشد اقتصادي را بررسی عیطبمنابع ي انتقال از هاکانالهاآن
. بر اسـاس نتـایج حاصـله، اثـر غیـر مسـتقیم       اندکردهمحاسبه هاکانالاز هرکدامطبیعی را بر رشد از 

است.تربزرگمنفی منابع طبیعی بر رشد از اثر مثبت مستقیم آن بر رشد 
Gylfason)2001 بـا  "منـابع طبیعـی، آمـوزش و توسـعه اقتصـادي     "تحت عنوان يامطالعه) در

کشور برخوردار از منابع طبیعی، طی 85درSUR)نامرتبط (ظاهربهيهاونیرگرساستفاده از روش 
، به بررسی ارتباط بین منابع طبیعـی (سـهم سـرمایه طبیعـی از ثـروت ملـی) و       1997-1980يهاسال

آمـوزش) پرداختـه اسـت. نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه        سرمایه انسانی (مخارج عمومی در بخش 
. شـود یمـ سرمایه طبیعی در کشورهاي برخوردار از منابع طبیعی باعث کاهش نیاز به سرمایه انسـانی  

خواسته یا ناخواسته، توسعه منـابع دیگـر تولیـد و رشـد را نادیـده      طوربهاین کشورها کندیماو بیان 
ی، احساس نیاز این کشورها را بـه آمـوزش بـاالي فرزندانشـان از     ثروت طبیعگریدانیببه. رندیگیم

.بردیمبین 
Stijns)2001 فراوانی منابع طبیعـی و انباشـت سـرمایه انسـانی    ") در پژوهش خود تحت عنوان"

، بـه بررسـی ارتبـاط    1999-1970يهـا سالکشور طی 102تابلویی در يهادادهبا استفاده از روش 
عی و سرمایه انسانی پرداخته است. نتایج حـاکی از وجـود ارتبـاطی مثبـت بـین      بین فراوانی منابع طبی

. همچنـین او در  اسـت یانسـان مختلـف سـرمایه   يهـا شـاخص فراوانی منابع (سـرانه رانـت منـابع) و    
سـرمایه انسـانی   يهاشاخصفراوانی منابع و يهاشاخص، ارتباط میان 2006پژوهشی دیگر در سال 

) مورد بررسی قـرار داد. نتـایج ایـن    PiersonCorrelationهمبستگی پیرسون (را با استفاده از روش 
تحقیق نیز حاکی از تأیید ارتباط مثبت میان فراوانی منابع و سرمایه انسانی است.

Sen)1999 بر اهمیت آمـوزش،  "توسعه به مثابه آزادي") در بخشی از کتاب خود تحت عنوان
. بـر اسـاس نتـایج مطالعـات     پـردازد یمـ توسعهدرحالاي زنان آموزش دیده، در کشورهخصوصبه

سن، بازدهی اجتماعی نهایی آموزش براي رشد در سطوح مختلـف سـرمایه انسـانی در کشـورهاي     
که فراوانی منابع در این کشورها بـا  دهدیموي نشان عالوهبه، بسیار قابل توجه است. توسعهدرحال

همراه خواهد بود.انباشت سرمایه انسانی باالتر براي زنان
Suslova and Volchkova)2012،(Ndeefoبــه مطالعــات تــوانیمــاز دیگــر مطالعــات  

)2010،(Auty)2001 و (Asea and Lahiri)1999.اشاره کرد  (



9منطقه اي شمارهمجله توسعه110

مطالعات داخلی
Mohammadzadeh and et.al)2010 نقش کیفیت نهادها و سرمایه "تحت عنوان يامقاله) در

بـا اسـتفاده از روش   "مـوردي کشـورهاي صـادرکننده نفـت    مطالعـه منـابع:  انسانی در پدیده بـالي 
تابلویی در دو کشورهاي صادرکننده عمده نفت خام و دیگر کشورهاي صادرکننده نفـت  يهاداده

به آزمون پدیده بـالي منـابع و بررسـی عوامـل تأثیرگـذار بـر آن و       2006-1996يهاسالخام طی 
پرداختند. نتایج حاکی از تأییـد پدیـده بـالي منـابع در کشـورهاي      هاآنتأثیرگذاري نحوههمچنین 

يهـا رسـاخت یزعلـت وقـوع ایـن پدیـده ضـعف در نهادهـا و       نـد ینمایماستدالل هاآننفتی است. 
اجتماعی و سطح توسعه انسانی است.

Behboudi and etal.)2009 و فراوانی منابع طبیعی، سرمایه انسـانی  "تحت عنوان يامقاله) در
تـابلویی، رابطـه میـان    يهـا دادهبا اسـتفاده از روش  "رشد اقتصادي در کشورهاي صادرکننده نفت

فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادي را در دو گروه کشورهاي صـادرکننده اصـلی   
نفت خام (اقتصـادهاي غیـر نفتـی) طـی    صادرکنندهنفت خام (اقتصادهاي نفتی) و کشورهاي دیگر 

يگـذار هیسـرما دهـد یمـ آنـان نشـان   يهـا افتـه ی. انـد دادهمورد بررسی قرار 2004-1970يهاسال
فیزیکی و درجه بازبودن اقتصادي تأثیر مثبت و مخارج دولتی، جمعیت و فراوانی منابع طبیعی تـأثیر  

رمایه تأثیر سکهیدرحالمورد بررسی داشته است، يکشورهاازمنفی بر رشد اقتصادي هر دو گروه 
مثبت "ب"گروهيبراومنفی ) اقتصادهاي نفتی("الف"انسانی بر رشد اقتصادي کشورهاي گروه

که سرمایه انسانی عامل اصلی رشد منفی اقتصـادي کشـورهاي نفتـی    کنندیمبیان هاآن. بوده است
نسبت به کشورهاي دیگر صادرکننده نفت بوده است. 

بـه مطالعـه   هـا آناز میـان  توانیمنه انجام شده است که مطالعات داخلی دیگري نیز در این زمی
Elmi and Jamshidnejad)2007،(Emadzadeh and etal.)2003 و (Yavari and

Sadat)2003 (کرد.اشاره
تـوان یمـ با مروري بر مطالعات داخلی که تاکنون در ارتباط با سرمایه انسانی انجام شده اسـت،  

عمدتاً به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشـد اقتصـادي کشـورها در    اذعان داشت که این مطالعات، 
. اسـت کـه تـا حـدي متمـایز از اهـداف اصـلی ایـن مقالـه         انـد پرداختهچارچوب الگوهاي مختلف، 

در نظر گـرفتن انباشـت سـرمایه    زادرونیافت که با توانیممطالعات داخلی بسیار کمی را رونیازا
انی منابع بر این متغیر پرداخته باشند.انسانی، به بررسی اثر فراو
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چارچوب نظري تحقیق و طراحی معادله سرمایه انسانی بـراي کشـورهاي عضـو سـازمان     
اوپک

بیـان شـد، موضـوع سـرمایه انسـانی از دیـر بـاز مـورد توجـه          دوموکه در بخش اول طورهمان
تی کـه پیرامـون موضـوع    که در بخش سوم ذکـر شـد، مطالعـا   طورهمانامااقتصاددانان بوده است.

انـد پرداخته، عمدتاً به بررسی رابطه میان سرمایه انسانی و رشد اقتصادي اندشدهسرمایه انسانی انجام 
در نظر گرفته شده اسـت کـه بـر    زابرونیک متغیر عنوانبهغالب این مطالعات، سرمایه انسانی درو

نقطه مقابل نحوه رفتار محققـین در ارتبـاط   و این در استرشد اقتصادي تأثیرگذاريزادرونمتغیر 
یـک  صورتبه؛ زیرا انباشت سرمایه فیزیکی در الگوهاي رشد نئوکالسیکی استبا سرمایه فیزیکی 

اسـت کـه سـرمایه انسـانی، تـابعی از متغیرهـاي کـالن        یحـال در. ایـن  شـود یمـ تعیین زادرونمتغیر 
,Ramosتعیـین شـود (  زادرونصـورت بـه هماننـد سـرمایه فیزیکـی    سـت یبایمـ اقتصادي اسـت و  

2001:3.(
سـرمایه  یـی زادرونادبیات سرمایه انسانی غناي بیشتري پیدا کرد، توجه به ازآنکهپسحالنیباا

Sachs andازآنکـه پـس انسانی و البته رابطه آن با فراوانی منابع طبیعی نیز شـدت گرفـت. در واقـع    

Warner)1995ياگسـترده طوربهو اثر منفی آن بر رشد اقتصادي را )، ادبیات فراوانی منابع طبیعی
در مطالعات دیگران ایجاد کردند، از آن زمان به بعد سعی شد تا درك شـود چـرا منـابع طبیعـی در     

) بـه  3-2(بخـش مختلفی را یافتند کـه در  يهاکانالهستند و براي آن، کنندهنییتعتوسعه اقتصادي، 
ازجملـه ، کانال سرمایه انسانی مورد توجه دو دسـته از اقتصـاددانان   هاآنپرداخته شد. در میان هاآن

Gylfason)2001 از یک طرف و (Stijns)2006) از طرف دیگر بود (Philippot, 2010:2.(
در ارتباط با اثرگذاري فراوانی منابع بر سرمایه انسانی، جدالی میان محققـان وجـود دارد. دسـته    

تأثیرگذاري فراوانی منابع طبیعی بـر سـرمایه   يهاسمیمکانبا بررسی )،  Gylfason)2001اول مانند 
اسـت که سرمایه طبیعی داراي اثر محـدود کننـده بـر سـرمایه انسـانی      رسندیمانسانی، به این نتیجه 

)Gylfason, 2001(اما در مقابل، ؛Stijns)2006 کـه نتـایج گیلفسـون قابـل اعتمـاد      کنـد یم)، بیان
. وي باشـند یمثابت کند منابع طبیعی، بالیی براي انباشت سرمایه انسانی واندتینمنیست، طوري که 

کـه  کنـد یمـ که بالي منابع طبیعی براي سرمایه انسانی وجود ندارد و حتی وي ثابـت  دهدیمنشان 
. نتـایج مطالعـه   شـوند یمـ بهبود انباشت سـرمایه انسـانی   بهمنجرسرانه رانت منابع و ثروت زیرزمینی 

ــایج اســتیجنس  ــد نت ــز Davis)1995مؤی ــ) نی ــورهاي  نشــانDavis؛ باشــدیم داده اســت کــه کش
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اجتماعی عملکردهاي بهتري نسبت به کشـورهاي فقیـر از   يهابخشغنی از منابع، در توسعهدرحال
) نیز به بررسـی  Philippot, 2010:2 .(Philippot)2010(دهندیملحاظ منابع طبیعی، از خود نشان 

(ماننــد 1يانقطــهمنــابع را بــه دو دســته منــابع حــالنیدرعــو پــردازدیمــدو متغیــر رابطــه میــان ایــن 
(ماننـد جنگـل، ذرت، بـرنج، گنـدم) تقسـیم      2، محصـوالت معـدن) و منـابع انتشـاري    هادروکربنیه
. وي با بررسی اثرات این دو دسته منابع بر انباشت سرمایه انسـانی، بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه       کندیم

از منابع انتشاري هسـتند. نتیجـه اصـلی مطالعـه     ترکنندهنییتعدر توسعه اقتصادي، بسیار يانقطهمنابع 
این است که بالي منـابع طبیعـی در انباشـت سـرمایه انسـانی، یـک قـانون نیسـت         کنندهانیبفیلیپات 

)Philippot, 2010:3.(
جه قرار گرفت، جـدالی  موضوع فراوانی منابع و ارتباط آن با سرمایه انسانی مورد توازآنکهپس

Gylfason) و Gylfason)2001آمـد.  وجـود بهمیان اقتصاددانان در رابطه با نحوه محاسبه آن نیز 

and Zoega)2002 (تصـریح الگـوي سـرمایه انسـانی در مـورد کشـورهاي غنـی از منـابع         منظوربه
ی از کل سرمایه ملی (بـه  طبیعی، فراوانی منابع طبیعی را وارد الگوي خود کرده و سهم سرمایه طبیع

,Philippot(رنـد یگیمـ شاخصـی بـراي فراوانـی منـابع در نظـر      عنـوان بـه جز سرمایه اجتماعی) را 

عناصـر  کنـد یمـ ، بیان Gylfasonانتقاد از روش محاسبه فراوانی منابع توسطباStijnsاما ؛)2010:2
توانـد یمـ د، لـذا ایـن روش،   کـه جـزء منـابع طبیعـی نیسـتن     دهندیممتعددي سرمایه طبیعی را شکل 

، بـه بررسـی عوامـل تأثیرگـذار بـر      2006، در سـال  Stijns, 2006:12  .(Stijnsباشـد ( کنندهگمراه
عنـوان بـه راآنانباشت سرمایه انسانی پرداخت. وي متغیر فراوانی منابع را مـورد توجـه قـرار داده و    

اخص سـرانه رانـت منـابع را معیـار     . همچنین وي شـ کندیمیک متغیر کلیدي به الگوي خود اضافه 
توضـیح فراوانـی منـابع    منظوربهارائه شده از سوي محققین، يهاشاخصنسبت به سایر يترمناسب

) بـا انتقـاد بـه    2008(Brunnschweiler and Bulteامـا  ؛)Stijns, 2006:18در نظر گرفتـه اسـت (  
جریان درآمد حاصـل  تواندیماست که آن)سرانهکه این رانت منابع (و نه کنندیماستیجنس، بیان 

). Brunnschweiler and Bulte, 2008:261مشخصی از زمان، نشان دهد (نقطهاز منابع را در 

________________________________________________________________

1- point resources

2- diffuse resources
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) و Busse and Groning)2011 ،(Bhattacharyya and Hodler)2008سـایر محققـین نظیـر    
Behboudi and etal.)2009 با پیروي از ،(Sachs and Warner)1995 ،(    بـراي فراوانـی منـابع از

اما باید توجه داشـت کـه   اند؛کردهمعیار سهم یا درصد صادرات مواد اولیه به کل صادرات استفاده 
لزوماً ممکن است سهم (درصد) صادرات، بهترین معیار براي فراوانی منـابع نباشـد؛ چـون اوالً ایـن     

قضـاوت  منظـور بـه و ثانیـاً  هاآنراوانی بیشتر بیانگر وابستگی کشورها به منابع طبیعی است تا فاریمع
از اهمیـت  يتـر جـامع ایجاد شـده نسـبت بـه صـادرات، معیـار      يهارانتمنطقه، يهاتیظرفدرباره 

بـراي  تواننـد یمـ ي زیـاد،  هـا رانـت . منابع طبیعی بـه دلیـل ایجـاد    دهدیمادي منابع طبیعی ارائه اقتص
دسـت بـه هـا رانـت مستقیم از طریق طوربهرا هاآنمضر باشند، بنابراین بهتر است که ظرفیت منطقه

کـرد  يریـ گانـدازه صـادرات  يهـا دادهغیـر مسـتقیم از طریـق    طـور بـه را هاآنآورد به جاي اینکه 
)Fallahi and etal., 2014:10.(

Philippot)2010ا توجه به تأکیدي که بـر نقـش فراوانـی منـابع طبیعـی بـر انباشـت سـرمایه         ) ب
بـراي محاسـبه فراوانـی منـابع،     يوطراحی معادله انباشت سرمایه انسانی پرداخت.بهانسانی داشت،
؛ بدین مفهوم که سهم سرمایه طبیعی از کل سرمایه ملـی را  کندیماستفاده Gylfasonابتدا از روش 

. در کنـار ایـن روش، وي بـا توجـه بـه وجـود       ردیگیمفراوانی منابع آن در نظر عنوانبهدر هر سال 
:کندیمروش دیگر نیز براي محاسبه فراوانی منابع طبیعی استفاده 5منابع طبیعی، از ياهرانت
، محصــوالت معــدنی، هــادروکربنیــهرانــت بــه دســت آمــده از کــل منــابع طبیعــی شــامل  -1

، برنج، گندم و جنگل؛محصوالت زراعی
، هـا وکربندریـ هکـه همـان درآمـدهاي حاصـل از     يانقطـه رانت به دسـت آمـده از  منـابع    -2

؛  باشدیممحصوالت معدنی و زراعی 
رانت به دست آمده از  منابع انتشاري (ذرت، برنج و گندم)؛-3
رانت به دست آمده از  نفت و گاز طبیعی؛-4
بانک جهانی.يهادادهرانت  به دست آمده از  ده محصول معدنی ارائه شده توسط مرکز  -5

منـابع از سـرمایه   يهـا رانـت و انتشاري، سهم يانقطهطبیعی وي با تمایز قائل شدن میان سرمایه 
. ولـی بـر اسـاس    ردیگیمشاخصی براي فراوانی منابع در نظر عنوانبهطبیعی تقسیم بر ثروت ملی را 

کـه سـهم رانـت    رسـد یم، در نهایت به این نتیجه الذکرفوقروش 5با هر هانیتخمنتایج حاصل از 
کـه تـاکنون توسـط محققـین اسـتفاده شـده،       يریـ گانـدازه معیارهـاي  سـایر  برGDPمنابع طبیعی از
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).Philippot, 2010:14ارجحیت دارد (
که تاکنون انجام شده اسـت،  یمطالعاتغالببا توجه به این توضیحات، در این مطالعه برخالف 

ایـران،  فراوانی منابع با توجه به ساختار کشورهاي مـورد بررسـی (کـه بـه جـز      يریگاندازهمنظوربه
درصـدي از  صـورت بـه ندارنـد)، رانـت حاصـل از نفـت     يامالحظـه ذخایر گازي قابـل  هاآنسایر 
GDP است. باید توجه داشت که متغیر رانت منابع طبیعی، تقریباً  نامرتبط بـا  قرارگرفته، مورد توجه

رانت واحد صورتبهو در واقع ارزش منابع طبیعی استخراج شده، عموماً باشدیمساختار صادرات 
کـه قیمـت تولیـد منهـاي هزینـه نهـایی اسـتخراج آخـرین واحـد ضـرب در میـزان            شودیممحاسبه 

.  باشدیم)) Q)P-MC*استخراج منابع (
بررسی اثرگذاري وفور منـابع طبیعـی بـر انباشـت     منظوربهکه در بخش دوم بیان شد، طورهمان

) استفاده شده است. این معادله اولین Ramos)2001انباشت سرمایه انسانی معادلهسرمایه انسانی، از 
138بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه انسـانی بـراي   منظوربه2001بار توسط وي در سال 

). ایـن معادلـه   Ndeefo,2010:44اسـت ( قرارگرفتـه طراحـی و مـورد اسـتفاده    توسعهدرحالکشور 
زیر ارائه شده است:صورتبهخاص طوربه

)1(
titiiiti XTS ,,,  

که در آن منظور از 
tiTS ,

سرمایه انسانی است و منظور از وابسته، متغیر 
tiX ,

متغیرهـاي مسـتقل   
که انباشت سرمایه انسـانی ماننـد تشـکیل    دهدیمنشانRamos. باشندیماثرگذار بر سرمایه انسانی 

ردیـ گیمـ در نظـر  زادرونف الگوهـاي نئوکالسـیکی، ایـن متغیـر را     لـذا بـرخال  باشـد یماندازپس
)Ramos, 2001:4.(

دهنـده حیتوضـ پیش از طراحی معادله مورد نظر در این مطالعه، الزم به ذکر است که متغیرهـاي  
: انـد شـده تعریـف  بیـ ترتنیـ ابه) 1انباشت سرمایه انسانی برمبناي الگوي (

tiGDPFDI (نسـبت  /,
ــذارهیرماســ ــی)،    يگ ــالص داخل ــد ناخ ــه تولی ــه ب ــورت گرفت ــارجی ص خ

tiGDPIDO ــبت /, (نس
داخلی به تولید ناخالص داخلی)، يگذارهیسرما

tiGDPCONSPUB (نسـبت مخـارج مصـرفی    /,
دولت به تولید ناخالص داخلی)،

tiPOP ,
(جمعیت)، 

tiTCGDP ,
لید ناخالص داخلـی  (نرخ رشد تو

سرانه)، 
tiEXV ,

(امید به زندگی) و 
tiTEL ,

يهارساختیزمعیاري از عنوانبه(تعداد خطوط تلفن 
باید دانست که پژوهشگران بر مبنـاي ماهیـت مطالعـه و    اما؛)Ndeefo,2010:45کشور مورد نظر) (

). Durlaf, 2001:65(کننـد یمر را انتخاب و وارد الگو کشورهاي مورد بررسی، متغیرهاي مورد نظ
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الگـوي مـورد بررسـی    بهفراوانی منابع،شاخصدر این مقاله با توجه به ماهیت کشور مورد بررسی،
زیر طراحی شده است: صورتبهاضافه شده و در نهایت، معادله انباشت سرمایه انسانی 

)2(
itititititititit

ULOILRLINVLGDPLPOPLGOVLHC  54321 
:شوندیمزیر تعریف صورتبه)، 2یحی در معادله (متغیرهاي توض

itLHC     لگاریتم طبیعی سرمایه انسانی که درصد ناخالص ثبت نـام در مدرسـه بـراي کشـور :i

؛باشدیمtسال  در
itLGOV درصدي از تولید ناخـالص کشـور   صورتبه: لگاریتم طبیعی مخارج مصرفی دولت

iسال  درt؛باشدیم
itLPOP لگاریتم طبیعی جمعیت کشور :iسالدرt؛باشدیم
itLGDP لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی کشور :iسال  درtدر واقـع بـراي در   باشـد یم .

2005بـت سـال   نظر گرفتن اثر رشد اقتصادي، از لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلـی بـه قیمـت ثا   
(دالر آمریکا) استفاده شده است؛

it
LINV کشور يگذارهیسرما: لگاریتم طبیعیiسال  درt؛باشدیم

itLOILR درصدي از تولید ناخالص داخلـی کشـور   صورتبه: لگاریتم طبیعی رانت نفت کهi

.باشدیمtسال  در
خـارجی و  يگـذار هیسـرما یرهاي دسترسی به خطـوط تلفـن، سـهم    الزم به توضیح است که متغ

هـا آنداخلی از تولید ناخالص داخلی، بـه علـت در دسـترس نبـودن اطالعـات      يگذارهیسرماسهم 
.اندشدهبراي کشورهاي مورد نظر در این مقاله، حذف 

مطالعـه  الگوي طراحی شده در این يهاتفاوتگفت، یکی از توانیمبر اساس توضیحات فوق 
عامـل اثرگـذار بـر    عنـوان به، آن است که در مطالعه حاضر، سرمایه طبیعی Ramosنسبت به الگوي 

نشـده آندر مطالعه وي، توجهی به تأثیر کهیدرحالاست شدهانباشت سرمایه انسانی در نظر گرفته 
بیـین عوامـل   ، متغیرهاي مـورد اسـتفاده بـراي ت   Ramosبود. همچنین در این مطالعه برخالف مطالعه 

.اندشدهلگاریتمی در معادله آورده صورتبهتأثیرگذار بر انباشت سرمایه انسانی، 
غالـب  وRamosالگـوي طراحـی شـده در ایـن مطالعـه نسـبت بـه الگـوي         يهاتفاوتاز دیگر 

. در حقیقت وي در مطالعه خـود  باشدیممطالعات پیشین، نحوه محاسبه متغیر انباشت سرمایه انسانی 
، امـا  ردیـ گیمتحصیل را در نظر يهاسالمحاسبه متغیر انباشت سرمایه انسانی، متوسط کل نظورمبه
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. براي توضیح بیشتر باید گفت که بـراي محاسـبه متغیـر    کندیمرا دچار اشکال هالیتحلاین روش، 
يریـ گاندازهگوناگونی از سوي محققین ارائه شده است. استاندارد رایج براي يهاروشاین متغیر، 

:شودیميبندطبقهانباشت سرمایه انسانی، در سه بخش 
.3رویکرد مبتنی بر ورودي-3و  2رویکرد هزینه-12رویکرد خروجی-1

انباشت سرمایه انسانی، بر مبناي رویکرد اول (کـه از  يهاشاخصبر اساس مبانی نظري موجود، 
تحصـیل کـه در   يهـا سـال متوسـط  -1. باشـند یممورد 5میان سایر رویکردها، پر کاربردتر است) 

طورکـه همـان امـا  ؛بسیاري از مطالعات استفاده از این عامل، بر سایر عوامل ترجیح داده شده اسـت 
را دچـار  هـا لیـ تحلاست، قرارگرفتهزینRamosکه مورد استفاده گفته شد، استفاده از این شاخص

ر دیگـر متفـاوت اسـت و ایـن ایـراد      ؛ زیرا تعریف نیروي کـار از کشـوري بـه کشـو    کندیماشکال 
بسیاري از محققین را وادار کرده است تا تنها از جمعیت مردان بالغ بـه جـاي جمعیـت نیـروي کـار      

بـراي بسـیاري از اهـداف ماننـد بررسـی اثـر       عـالوه بـه ). Barro and Lee, 1993:7اسـتفاده کننـد (  
م در مدرسه، بسیار نامطلوب اسـت  بر نرخ زاد و ولد، بهداشت و ثبت نادهیدآموزشمشارکت زنان 

,Barro and Leeکه آموزش افرادي که خارج از نیروي کار رسمی هستند، نادیـده گرفتـه شـود (   

1993:8 .(
نرخ ثبت نام در مدرسه راهنمایی که در ادبیات کاربردي رشد اقتصادي بسیار رایج اسـت و  -2

Mankiw andاولین بـار توسـط    etal.)1992   .ارائـه شـد (Davis)1995    از ایـن شـاخص اسـتفاده (
-3در مدرسه ابتدایی را مدنظر قرار داده است.نامثبتکرده است، منتهی با این تفاوت که وي نرخ 

قرارگرفتـه مـورد توجـه   توسـعه درحـال نرخ باسوادي بزرگساالن که در متون مربوط به کشـورهاي  
امیـد بـه زنـدگی در    -4. انددادهر مورد استفاده قراراآن) 2004(Manning) و Davis)1995است.

) این شاخص را براي هر دو جـنس زن و مـرد مـورد اسـتفاده قـرار داده      Davis)1995بدو تولد که 
مخـارج عمـومی   -5وضعیت آموزش افراد باشـد.  کنندهمنعکس، تواندینماست. البته این شاخص 

مورد )2010(Philippot) و Gylfason)2001درصدي از مخارج کل که توسطعنوانبهآموزش 
________________________________________________________________

1- output approach

2- cost approach

3- input approach
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نهـاده  عنـوان بـه رفته کاربهمیزان منابع يریگاندازهاست و هدف از این شاخص، قرارگرفتهاستفاده 
اینکـه ایـن   ازجملـه این شاخص نیز داراي ایراداتـی اسـت   اما؛در تولید عمومی سرمایه انسانی است

الش سیاسـی در فـراهم آوردن   ؛ حتـی اگـر معیـاري از تـ    آوردینمـ حسـاب بهشاخص، نیاز مردم را 
).Stijns, 2006:1064-1065آموزش عمومی با توجه به اندازه اقتصاد باشد (

بـراي هـر   يگـذار هیسـرما يهـا نهیهزدر رویکرد دوم انباشت سرمایه انسانی از طریق جمع زدن 
باشـد یمـ یم غیر مسـتق طوربهسرمایه انسانی يریگاندازه. این رویکرد، مبتنی بر شودیمفرد محاسبه 

که فرد مصرف کرده اسـت،  ییهانهیهزو يگذارهیسرمايهانهیهزاما در واقع تعیین مرز دقیق میان 
).  در رویکرد سوم نیز بـر مبنـاي بـازدهی هـر فـرد در      Dae-Bong, 2009:6(باشدیمبسیار مشکل 

محاسبه يبرا.اشدبیمآموزشی صورت گرفته روي وي، يگذارهیسرمابازار کار، با توجه به میزان 
معیاري براي میزان بازدهی عنوانبه) از محاسبه درآمد هر فرد Mulligan and Martin)1995آن، 

کـه مشـخص اسـت عوامـل تأثیرگـذار بـر سـرمایه        طـور همـان امـا  کنند؛یماو در بازار کار استفاده 
معیـاري کـاملی بـراي    توانـد ینمـ و لـذا ایـن رویکـرد    باشـند یمانسانی، فراتر از درآمد شخصی او 
). Dae-Bong, 2009:7محاسبه سرمایه انسانی ارائه دهد (

بـا نیهمچنـ . باشـد یمـ در مطالعه حاضر، محاسبه انباشت سرمایه انسانی بـر مبنـاي رویکـرد اول    
) و ایرادات موجـود در روش محاسـبه سـایر    Ramos)2001توجه به ایرادات موجود روش محاسبه 

ــر   ــین نظیــ ) و Davis)1995(،Gylfason)2001 ،(Manning)2004 ،(Stijns)2006محققــ
Philippot)2010(  و با توجه به محدودیت دسترسی به اطالعات در شاخص سوم براي کشـورهاي
، در این مطالعه از شاخص دوم که درصـد افـرادي کـه در مدرسـه راهنمـایی ثبـت نـام        موردمطالعه

ستفاده شده است. یکی از مزایـاي ایـن روش آن   به کل افرادي که در سن مدرسه هستند، ااندکرده
از دانـش افـراد جامعـه کـه نیـروي کـار آینـده محسـوب         ياعمـده بخـش  کننـده منعکسکهاست 

بـراي محاسـبه آن  بـراي    ازیـ موردناطالعـات نیهمچنـ ). Stijns, 2006:1065(باشـد یم، شوندیم
). اگرچه که این روش نیز Barro and Lee, 1993:4است (تردسترسدر توسعهدرحالکشورهاي 

تولیـدي  يهاتیفعالپس از مشارکت در آموزدانشزیرا میزان اثرگذاري هر ستینخالی از اشکال 
اما به علت محدودیت در دسترسی به اطالعات بـراي کشـورهاي مـورد    ؛معیار بهتري باشدتواندیم

یـار  بـراي محاسـبه انباشـت     ، از همـین مع هـا آنبرخـی اطالعـات در مـورد    نبودننظر و در دسترس 
از کشورها استفاده شده است.هرکدامسرمایه براي 
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بر اساس مبانی نظري موجود که در بخـش دوم تشـریح شـد، در کـل، ضـریب رانـت نفـت در        
ارتباط با انباشت سرمایه انسانی ممکن است منفی و یا مثبت باشـد، زیـرا بـالي منـابع طبیعـی کـه از       

اتفـاق بیفتـد، در برخـی مـوارد بـه وقـوع       توانـد یمـ ر بخش آموزش ديگذارهیسرماطریق کاهش 
نفتـی  توسـعه درحـال اما ایـن موضـوع در ارتبـاط بـا کشـورهاي      ؛)Gaille, 2003:81نپیوسته است (

نفت و گاز یـک شـکاف بـزرگ میـان درآمـدهاي      يهارانتمتفاوت است؛ زیرا در این کشورها، 
ماننـد  دهـد یمـ میمات فردي را تحت تأثیر قـرار  فردي خلق کرده است که تصيوربهرهشخصی و 

اساسی، بـر رشـد بلندمـدت تأثیرگـذار اسـت. در      يهاراهدر تحصیل کودکان که از يگذارهیسرما
کلیـدي از توسـعه منـابع انسـانی در کشـورهاي      يهـا جنبـه درآمد حاصل از رانت منابع در واقع اثر 

کلیـدي مربـوط بـه    يهـا جنبـه ه یکـی از ایـن   غنی از منابع نفت و گاز مشهود است کتوسعهدرحال
). عـالوه بـر ایـن،    Salehi-Isfahani, 2012:147,148در سـرمایه انسـانی اسـت (   هـا گذاريیهسرما

فردي، خصوصی و عمومی را براي انباشت سرمایه انسـانی کـاهش   هايیزهانگفراوانی منابع طبیعی، 
ه غیـر از دسـتمزد افـراد، ماننـد سـود سـهام       زیرا در چنین اقتصادهایی، درآمدهاي بادآورد؛ دهدیم

کم، درآمدهاي ناشی از اقتصادهاي زیرزمینـی و غیـره وجـود    هايیاتمالدولتی، مخارج اجتماعی، 
Gylfasonدارد ( and Gylfi, 2002:12   ،انتظـار داشـت کـه    تـوان یمـ ). با توجه به ایـن توضـیحات

مورد نظر در این مقاله، منفی باشد. ، با توجه به کشورهاي GDPعالمت ضریب سهم رانت نفت از
با توجه به مبانی نظري موجود، در کل، رابطـه میـان رشـد جمعیـت و انباشـت سـرمایه       همچنین 

Becker andمثبت یا منفی باشد. بر مبناي مطالعات اولیـه اقتصـاددانانی ماننـد    تواندیمانسانی  etal.

گذار از رشد جمعیت به رشـد اقتصـادي کـه    نقش حیاتی در هاخانواده)، 2002(Lucas) و 1990(
کـه متغیـر حیـاتی در ایـن گـذار،      دهندیمنشان هاآن، دارند.شودیمافزایش درآمد سرانه منجر به

اما این در مورد کشورهاي نفتی ؛ )Salehi-Isfahani, 2012:149نرخ بازدهی سرمایه انسانی است (
یـک  عنـوان بـه توانـد یمز از سه دهه گذشته، عظیم درآمدهاي نفت و گاهايیانجرمتفاوت است. 

و یـا هـر   هـا آناندازه جمعیت این کشورها یا استاندارد زندگی تواندیمشوك مثبت تلقی شود که 
این دسـته از کشـورها ایـن اسـت کـه درآمـدهاي نفتـی        مالحظهقابلاما تفاوت ؛ دو را افزایش دهد
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کـه یدرحالمثبت، يهاشوكو این دهدیمخانواده را تشکیل1نشدهکسببخش زیادي از درآمد 
انسانی نشده است هايیهسرمااین يوربهرهباال رفتن منجر بهافزایش زاد و ولد گردیده اما منجر به

)Salehi-Isfahani, 2012:150 .(
دولـت در ایـن   هـاي یاسـت سبازدهی آموزش را باال ببـرد امـا   تواندیمدر واقع درآمدهاي نفت 

غنـی از  توسـعه درحـال تأثیرگذار است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهاي رابطه بسیار 
بهداشت و درمـان  هاييآورفنو مبتنی بر واردات زابرونمنابع طبیعی، رشد جمعیت تا حد زیادي 

نیسـت و ایـن درسـت    جهـت هـم از اقتصادهاي پیشرفته بـوده اسـت و بـا افـزایش اشـتغال و درآمـد       
زیـرا در ایـن دسـته از کشـورها، رشـد      باشـد یمـ یافتـه توسعهدر اقتصادهاي برخالف رشد جمعیت

رشـد  رویـن ازا). Hayami, 2013:88(باشـد یمـ بوده و مبتنی بر اشتغال و درآمد زادرونجمعیت، 
در آمـوزش و انباشـت سـرمایه    گـذاري یهسـرما منجـر بـه  تواندیمجمعیت در این دسته از کشورها 

که یک رابطه منفی میان نرخ رشد جمعیت و انباشت سرمایه انسانی رودیمظار انسانی نشود؛  لذا انت
در این مقاله دیده شود.  موردمطالعهدر کشورهاي 

که اثر امید به زنـدگی بـر تشـکیل سـرمایه     رودیممچنین بر اساس مبانی نظري موجود، انتظار ه
از وضـعیت آموزشـی و بهداشـتی و    زیرا امید به زنـدگی بـاالتر خـود انعکاسـی     ؛انسانی مثبت باشد

يهـا تیـ فعالبهداشـتی، شـامل   يهـا مراقبـت در يگذارهیسرما، بنابراین باید سطح باشدیمسالمتی 
بهداشـتی،  يهـا مراقبـت در آمـوزش و  يگذارهیسرماپزشکی و بهداشتی را منعکس کند. از طرفی 

,Hayami(شـود یمـ بـاالتر  و موجـب انباشـت سـرمایه انسـانی     بخشـد یمـ انسان را ارتقا يوربهره

2013:75.(
گفـت، اگـر رشـد    تـوان یمـ پیرامون مکانیسم اثرگذاري رشد اقتصادي بـر سـرمایه انسـانی نیـز     

توســعهدرحـال مناسـب در مسـیر رشـد اقتصـادي پایـدار، در اقتصـادهاي       يهـا اسـت یساقتصـادي و  
قبلـی در آمـوزش ایجـاد    يرگـذا هیسرماکه در نتیجه بازدهی يایانساناجرا شود، سرمایه یدرستبه

هـا آنتحول نظام ارزشی مردم و بهبود دانـش  بهمنجرتواندیمشده باال خواهد رفت و از این منظر 
اثر رشد اقتصادي بـر انباشـت   رودیمگفت که انتظار توانیمرونیازا). Hayami, 2013:80شود (

________________________________________________________________

1- unearned income
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د. همچنین با توجـه بـه کیفیـت نهـادي     در این مقاله، مثبت باشموردمطالعهسرمایه انسانی در الگوي 
و باشـد یممتفاوت کشورهاي عضو اوپک، اثرگذاري مخارج دولت بر تشکیل سرمایه انسانی مبهم 

و ممکن است مثبت یا منفی باشد.باشدیمدر این کشورها هادولتکامالً وابسته به نحوه عملکرد 
همـه ) بـراي  2رایب معادلـه ( الزم به توضـیح اسـت کـه اطالعـات مـورد نیـاز بـراي تخمـین ضـ         
، لـذا بـر اسـاس میـزان     سـت ینکشورهاي عضو سازمان اوپک طی دوره مورد بررسـی، در دسـترس   

. ایـن  انـد شـده دسترسی به اطالعات مورد نیاز، منتخبـی از کشـورهاي عضـو ایـن سـازمان انتخـاب       
و ونزوئال. از: الجزیره، آنگوال، اکوادور، ایران، کویت، نیجریه، قطر اندعبارتکشورها 

اسـتفاده  ARDL) از الگوي 2تخمین ضرایب معادله (منظوربههمچنین الزم به توضیح است که 
. دوره زمـانی  انـد شـده لگاریتمی در نظر گرفتـه  صورتبهمتغیرها همهشده است و براي این منظور 

و مجموعـه  هـا گـزارش مربوط به هر کدام از متغیرها از يهادادهو باشدیم1971-2012مورد نظر 
) استخراج شده است. World Development Indicatorsبانک جهانی (يهاداده

روش تحقیق
آماري براي برخی متغیرهـا، مـدل مـوردنظر بـا     يهادادهابتدا الزم به ذکر است که به دلیل نبود 

يهـا دادهش تابلویی نامتوازن برآورد شـده اسـت. پـیش از اسـتفاده از رو    يهادادهاستفاده از روش 
قابـل  بعـد دواز 1يریپـذ بیـ ترکرا آزمون نمود. آزمـون  هادادهيریپذبیترکترکیبی باید قابلیت 

) آیـا در طـی زمـان نیـز     2) آیا کشورها از لحاظ رفتاري مشابه هستند؟ و اگر هستند 1بررسی است: 
را دارند؟يریپذبیترکقابلیت 

ترکیبـی) را در مقابـل   يهـا دادهالگـوي مقیـد (  این آزمون، فرضیه صفر یعنـی لـزوم اسـتفاده از   
.دینمایمجداگانه براي هر کشور) بررسی يهاونیرگرسالگوي نامقید (

.دهدیممعادله زیر به ترتیب الگوي مقید و الگوي نامقید را نشان 
)3(UZY  

iiii UZY  

________________________________________________________________

1- Poolability test
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زیر هستند:صورتبهفرضیات آزمون 
)4(
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. آمـاره ایـن آزمـون    هاستدادهيریپذبیترکپذیرش فرض صفر در این آزمون به معنی امکان 
K. در اینجـا  ӨɯƇǛیN(T-K’)ɯƹو K’(N-1)درجات آزادي باFداراي توزیع     تعـداد پارامترهـاي

برآوردي است.
)5(
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طی زمـان نیـز انجـام داد. در ایـن حالـت نیـز آمـاره آزمـون         توانیمشابه این آزمون را مطوربه
.  T(N-K’)ҖƃǚوK’(T-1)، با درجات آزادي  Fداراي توزیع 

يهـا دادهو تأیید فرضیه صفر، براي اطمینـان از اینکـه روش   يریپذبیترکپس از انجام آزمون 
درجـات  وFکـه داراي توزیـع  1خیـر از آزمـون چـاو   یـا  باشدیمترکیبی براي برآورد مدل مناسب 

KNNTو1Nآزادي   شودیماست، استفاده  .
از بـرآورد الگـوي ترکیبـی بـه     حاصـل ) RSS(با استفاده از مجموع مربعات پسـماندهاي مقیـد   

از تخمـین رگرسـیون   حاصـل ) (URSSمجموع مربعات باقیمانده غیر مقیـد  وOLSدست آمده از 
زیر نوشت:صورتبهمناسب در این زمینه را آزمونآماره توانیم، یگروهدرون
)6(

KNNTURSS

NURSSRSS
F KTNN 


 /

1/)(
)1(,1

، دوره زمـانی  Tمقـاطع و  تعـداد Nمتغیرهاي توضیحی لحاظ شده در مدل، تعدادKکه در آن 
يهـا هیفرضـ در ایـن آزمـون   . دهـد یمـ کل مشاهدات را نشـان  تعداد،NTمورد بررسی و در نتیجه 

0H1وHشوندیمزیر تعریف صورتبه:
)7(
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1- Chow  test
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ترکیبـی) در  يهـا دادهاز مبدأها (لزوم اسـتفاده از  عرضبودنکسانی0H، فرضیه Fدر آزمون 
تـابلویی) قـرار   يهـا دادهاسـتفاده از  ، ناهمسـانی عـرض از مبـدأها (لـزوم     1Hمقابل فرضـیه مخـالف  

بـر  یمبنـ 0Hباشد، فرض تربزرگجدولFچنانچه عدد به دست آمده از آزمون چاو از . ردیگیم
. در ایـن  سـت ینترکیبی براي مدل مناسب يهادادهبرابري عرض از مبدأها رد شده و بنابراین روش 

شـــودیمـــ) پذیرفتـــه در مقـــاطع مختلــف مبـــدأها(عـــدم برابــري عـــرض از  1Hحالــت فـــرض  
)Mohammadzadeh and etal., 2010 .(

تابلویی مناسب است که خود شـامل دو  يهادادهاگر در آزمون چاو فرضیه صفر رد شود روش 
روش اثرات ثابت و تصادفی است. در این حالـت بـراي انتخـاب روش مناسـب از آزمـون هاسـمن       

من، روش اثـرات تصـادفی و در غیـر ایـن     . در صورت رد فرضیه صفر آزمون هاسگرددیماستفاده 
و یـا  طرفـه کی. همچنین براي انتخاب اثرات ردیگیمصورت روش اثرات ثابت مورد استفاده قرار 

یـا دوطرفـه   طرفهکی. فرض صفر این آزمون نبود اثرات شودیماستفادهANOVAFدوطرفه از آزمون
جهـت انتخـاب   هـا آزمـون هریـک از ایـن   . در ادامه به انجـام باشدیماست و مبناي آن اثرات ثابت 

.شودیمالگوي مناسب برآورد پرداخته 
ــایج حاصــل از آزمــون  قابلیــت هــادادهکــه دهــدیمــ) نشــان 2در جــدول (پــذیريیــبترکنت

. نتـایج آزمـون   رسـد یمـ تابلویی مناسب به نظـر  يهادادهرا داشته و استفاده از روش پذیريیبترک
اثـرات  وجـود Fآزمـون . همچنین نتـایج حاصـل از   باشدیمصادفی هاسمن حاکی از وجود اثرات ت

بنابراین در این مطالعه از روش اثرات تصادفی یک طرفـه از  ؛  کندینمیک طرفه از نوع زمان را رد 
)،  نتایج حاصل از برآورد الگو آورده شده است.3نوع زمان استفاده شده است که در جدول (

. بر اساس نتایج به دست باشدیم)، قابل مشاهده 3) در جدول (2نتایج حاصل از برآورد معادله (
میان رانت نفت و سـرمایه  داريیمعنآمده از این برآورد، در الگوي اثرات تصادفی، ارتباط منفی و 

که با افزایش یـک درصـد رانـت نفـت،     ترتیبینابهانسانی در کشورهاي عضو اوپک وجود دارد؛ 
بنـابراین فرضـیه اولیـه    ؛ یابـد یمدرصد در این دسته از کشورها کاهش 11/0سرمایه انسانی به میزان 

زیـ خنفـت عالمت ضریب رانت نفت در ارتباط با انباشت سرمایه انسانی در کشورهاي مبنی بر اینکه 
.ردیگیم، مورد تأیید قرار باشدیممنفی توسعهدرحال

مورد نظر جھت انتخاب الگوی مناسبیھاآزمون-٢جدول 
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probآماره آزمونآزموننوع

F =0046/01آماره از نوع فردپذیريیبترکآزمون 
F =0018/01آماره از نوع زمانپذیريیبترکآزمون 

17/1200/0آماره = هاسمنآزمون 
منبع: محاسبات تحقیق

رآمـد  تولیدکننـده، بیشـتر د  يهـا دولتو کندیمدر واقع تولید منابع طبیعی، رانت زیادي ایجاد 
در چنـین اقتصـادهایی (هماننـد    هـا دولـت بنـابراین  ؛ کننـد یمـ خود را از این رانت اقتصادي کسـب  

) انگیزه الزم براي ایجاد بستر مناسب براي رشد، ابتکار و نوآوري و به بیـانی  موردمطالعهکشورهاي 
، امـا  کننـد یمـ ت رانت اقتصادي منابع طبیعی را دریافییهادولتآموزش بهتر افراد را ندارند. چنین 

). Taherifard and Hosseini,2011:95(کننـد یمـ بیشتر آن را صرف امور غیـر مفیـد و نامناسـب    
منجـر بـه  همچنین سیاست تخصیص نامناسب درآمدهاي بادآورده ناشی از صادرات منـابع طبیعـی،   

). این Taherifard and Hosseini,2011:95(شودیمو عدم توجه به آموزش هاآنمصرف ناکارا 
آمده از این مطالعه کامالً سازگاري دارد و در واقع با وجود افزایش رانـت  به دستموضوع با نتایج 

. ایـن برونـداد   شـود یمـ نفت، از انباشت سرمایه انسانی یا همان نیروي انسانی آموزش دیـده کاسـته   
مشـترك (منـابع   ایـن عامـل   کـه  دهـد یمـ مشابه، در کشورهایی به پراکندگی ایران و ونزوئال نشان 

شودینمرشد و توسعه بهمنجرتنهانهطبیعی) از طریق تأثیر منفی که بر انباشت سرمایه انسانی دارد، 
).Karel, 2009:16(گرددیمبلکه باعث زوال اقتصادي این دسته از کشورها نیز 

برآورد الگو بھ روش اثرات تصادفی از نوع زمان-٣جدول 
داريیمعنسطح راف معیارانحzآماره ضرایبمتغیر
Lnlif84/117/1313/000/0

Ln pop08/0 -18/5 -01/000/0
Ln gov05/0 -10/1 -04/027/0
Ln oilr11/0 -67/2 -04/000/0
LnGDP26/018/902/000/0

57/000/0- 78/14- 42/8عرض از مبدأ
2R94/0

)00/0=داريیمعنسطح (17/1206آماره والد
80تعداد مشاهدات

منبع: محاسبات تحقیق
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بین امید به زنـدگی و سـرمایه   داريیمعنهمچنین بر اساس نتایج به دست آمده، ارتباط مثبت و 
درصـد  84/1انسانی وجود دارد و با افزایش یک درصد در امید به زندگی، سرمایه انسانی  به میزان 

تیجه نیـز بـا فرضـیه اولیـه ایـن تحقیـق مبنـی بـر اینکـه امیـد بـه زنـدگی داراي             . این نیابدیمافزایش 
، تطابق دارد.  باشدیماثرگذاري مثبتی بر سرمایه انسانی کشورها 

، میـانگین امیـد بـه زنـدگی کشـورهاي      2012-1995بر اسـاس آمـار بانـک جهـانی، طـی دوره      
، در ایـن میـان، کشـور    باشـد یمسال 66در این مقاله (کشورهاي عضو اوپک)، حدوداً موردمطالعه

سـال  46سال، بیشترین و کشور آنگوال با میانگین امید به زنـدگی  77قطر با میانگین امید به زندگی 
میانگین امید به زندگی طی دوره مورد نظـر  بینیندرا، البته باشندیمکمترین امید به زندگی را دارا 

یـز خنفـت در حـالی اسـت کـه ایـن رقـم بـراي کشـور        سـال بـوده اسـت، ایـن     70در ایران، تقریبـاً  
. بر اساس مطالعـات صـورت گرفتـه، امیـد بـه زنـدگی       باشدیمسال 1/81مانند نروژ، ايیافتهتوسعه

معیارهاي مهم در محاسبه این شاخص ازجملهو باشدیم) HDIتوسعه انسانی (يهاشاخصیکی از 
بـاالتري در سـرمایه   گذاريیهسرماورهایی که . بر این اساس، درکشباشدیمبراي کشورهاي جهان 

، نـرخ مـرگ و   گیـرد یمبهداشتی صورت يهامراقبتدر بخش آموزش، فرهنگ و ازجملهانسانی 
میر در سنین پایین، کمتر شده و امید به زندگی باالتر خواهد رفت و هر چه امیـد بـه زنـدگی بـاالتر     

صورت گرفته است.رود به منزله آن است که توسعه در سرمایه انسانی 
رشد جمعیت و سرمایه انسـانی  داریمعنبه رابطه منفی و توانیماز دیگر نتایج منتج از این مقاله 

توسـعه درحـال اشاره کرد. در واقع بر اساس مبانی نظري موجود، رشد جمعیت در کشورهاي نفتـی  
آمده به دستبا نتایج داراي اثرگذاري منفی بر رشد سرمایه انسانی این کشورهاست و این موضوع 

) کامالً همخوانی دارد. در واقع بر اساس آمار بانـک جهـانی، کشـورهاي نفتـی     2از برآورد معادله (
هستند، از لحاظ سرمایه انسانی نسبت به سـایر کشـورهاي مشـابه،    تريیینپاکه داراي رشد جمعیت 

یـزي ربرنامـه بنیـادي در  يهـا سـازه . در حقیقت درست است که جمعیت، یکـی از  باشندیمتریغن
اسـت، امـا آگـاهی از    توسعهدرحالاقتصادي و طراحی حیات اجتماعی در هر کشور توسعه یافته یا 

ــیو ــايیژگ ــؤثر در     ه ــاي م ــاختار آن از ابزاره ــناخت س ــور و ش ــت کش ــمجمعی ــريیمتص و گی
پیشـرفت  اقتصـادي و اجتمـاعی ماننـد    يهـا برنامـه . اجـراي  آیـد یمـ ار شـم ملی بـه  هايیزيربرنامه

سـرمایه انسـانی بـدون در دسـت داشـتن آمارهـاي       يتوانمندسازو بهداشت براي وپرورشآموزش
)؛ و یکـی از مشـکالت   Khastar, 2006:24نیسـت ( یرپـذ امکاندقیق جمعیتی و تحلیل مناسب آن 
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زیرا در این کشـورها درصـد پـایینی    ؛ نهفته استجاینهمکشورهاي در حالت توسعه نفتی دقیقاً در 
؛ براي مثال بر اساس آمار بانک جهـانی،  شودیممانند آموزش ییهابخشمخارج دولت، صرف از

، تنهـا حـدود   موردمطالعهبراي کشورهاي 2012-2000متوسط سهم آموزش از مخارج دولت طی 
6درصد، بیشترین و قطـر بـا   17درصد بوده است؛ این در حالی است که در این میان ایران با 5/11

.باشندیمسهم را دارا ینرکمتدرصد،
که اثر مخارج دولت بر انباشـت سـرمایه   شودیم)، مشاهده 3بر اساس نتایج موجود در جدول (

. یستنداریمعنانسانی طی دوره مورد نظر در کشورهاي مورد نظر منفی بوده و از لحاظ آماري نیز 
خـالص داخلـی) در کشـورهاي    همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، رشد اقتصادي (رشد تولید نا

و این موضوع مؤیـد مبـانی   باشدیمبر سرمایه انسانی داريیمعنمورد نظر داراي اثرگذاري مثبت و 
رشد نیروي انسـانی و  سازینهزمتواندیم. در واقع رشد اقتصادي باشدیمنظري موجود در این زمینه 

نی شود بنـابراین چنانچـه رشـد اقتصـادي     مرتبط با توسعه انسايهاشاخصدر نتیجه بهبود بسیاري از 
بـاال  موردمطالعـه سـرمایه انسـانی را در کشـورهاي    توانـد یمسطح آموزش شود، باال رفتنمنجر به

ببرد. 

گیريیجهنت
هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی، با تأکید بـر نقـش فراوانـی    

تحقق هدف فـوق، از  منظوربه. باشدیمورهاي عضو سازمان اوپک منابع بر آن، براي منتخبی از کش
عنـوان بـه فراوانـی منـابع، شـاخص سـهم رانـت نفـت       يریـ گانـدازه موجود بـراي  يهاشاخصمیان 

موجود، شـاخص  يهاشاخصانباشت سرمایه انسانی، از میان يریگاندازهبراي وGDPدرصدي از 
است. متغیرهاي توضیحی مـورد اسـتفاده در معادلـه    رگرفتهقرانرخ ثبت نام در مدرسه مورد استفاده 

) ارائه شده است، به ترتیب رانت نفت، جمعیـت،  Ramos)2001سرمایه انسانی که بر مبناي الگوي 
. همچنـین بـراي بـرآورد    باشـند یمـ GDPامید به زندگی، رشد اقتصادي و سـهم مخـارج دولـت از   

کشــور 8بــراي 2012-2000زمــانی دورهی طــی تــابلویيهــادادهروش ازضــرایب معادلــه فــوق،
الجزیره، آنگوال، اکوادور، ایران، کویت، نیجریه، قطر و ونزوئال استفاده شده است. در این مطالعه، 

گونـاگون، روش اثـرات تصـادفی از    يهاآزمونجهت انتخاب روش مناسب برآورد، پس از انجام 
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نوع زمان انتخاب شد. 
وجـود  بـرآورد الگـو بـه روش اثـرات تصـادفی از نـوع زمـان،       ه از بر اساس نتایج به دست آمد

یـک درصـد   کـه يطـور بـه ؛ شـود یممیان رانت نفت و سرمایه انسانی تأیید داریمعنارتباط منفی و 
. در واقـع ایـن موضـوع    کاهـد یمدرصد، از انباشت سرمایه انسانی 11/0افزایش رانت نفت، حدود 

ددانان است که به وجود پدیده بالي منابع طبیعی یـا بـه عبـارتی،    مؤید دیدگاه گروه زیادي از اقتصا
غنی از این منابع، توسعهدرحالوجود اثر منفی فراوانی منابع بر انباشت سرمایه انسانی در کشورهاي 

نفـت و گـاز در کشـورهاي    يهـا رانـت کـه در بخـش چهـارم بیـان شـد،      طورهمان. کنندیمتأکید 
و دهـد یمدر تحصیل کودکان را تحت تأثیر قرار يگذارهیسرماطبیعی، غنی از منابع توسعهدرحال

کاهش انباشت سرمایه انسانی خواهد شـد.  بهمنجراین تأثیرگذاري در بلندمدت به نحوي است که 
صادرکنندگان نفـت  نیتربزرگاین دسته از کشورها که از  دهدیمدر واقع نتایج این تحقیق نشان 

ناموفق رشد مبتنی بر منابع از مسیر سرمایه انسانی هستند.  يهامونهنهستند، متأسفانه از 
و منفی بر انباشـت سـرمایه   داریمعنثیر أتاین مطالعه، جمعیت داراييهاافتهیهمچنین بر اساس 

درصـد از  08/0. بر این اسـاس، بـه ازاي یـک درصـد افـزایش جمعیـت، بـه میـزان         باشندیمانسانی 
اســتفاده نامناســب از فراوانــی منــابع طبیعــی. در حقیقــت، شــودیمــکاســته انباشــت ســرمایه انســانی 

شـدن  داشـته نگـه به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، باعث پـایین  ازحدشیبو اتکاي خدادادي
رشد جمعیت در چنین کشورهایی بدون توجه به آموزش، رونیازااست؛سرمایه انسانی شدهسطح

، موردمطالعـه ناکـاراي کشـورهاي نفتـی    يهـا اسـت یسن یکـی از  بنابرای؛شودینمموهبت محسوب 
. این موضوع با شواهد موجود در این زمینه نیـز مطابقـت دارد،   باشدیماتخاذ سیاست رشد جمعیت 

که اگر ملتی مطمئن شود منابع طبیعی حاضر و آماده در اختیار دارد، ایـن  دهندیمزیرا شواهد نشان 
ناخواسـته و شـاید هـم خواسـته، نسـبت بـه توسـعه منـابع انسـانی          رطـو بـه تـا  شـود یمواقعیت باعث 

اختصاص ندهد. بـر اسـاس آمـار بانـک     هاانسانشود و بودجه کافی به آموزش و دانایی یتوجهیب
، تنهـا  موردمطالعهبراي کشورهاي 2012-2000متوسط سهم آموزش از مخارج دولت طی جهانی، 
، توجه خـود را  موردمطالعهکشورهاي نفتی يهادولته درصد بوده است و تا زمانی ک5/11حدود 

خواهـد بـود.   زاینـه هزهـا آنبه سمت انباشت سرمایه انسانی معطوف نکنند، رشد جمعیت تنها براي 
به همراه خود سـرعت بـاالي انباشـت سـرمایه انسـانی را بـه همـراه        بایستیمدر واقع رشد جمعیت 

و توسعه این کشورها خواهد شد.تنها مانع رشد صورتیناآورد و در غیر 
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مثبـت  ثیر أترشد اقتصادي داراي و همچنین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، امید به زندگی
ازاي یـک درصـد   به. بر اساس نتایج به دست آمده، باشندیمانباشت سرمایه انسانی بر يداریمعنو

شـود یمـ صد بر سرمایه انسانی افـزوده  در26/0درصد و 84/1افزایش در متغیرهاي فوق، به ترتیب 
که این نتیجه با مبانی نظري موجود پیرامـون ارتبـاط میـان ایـن دو متغیـر و انباشـت سـرمایه انسـانی         

هاآنلذا بهبود ؛شوندیمتوسعه انسانی محسوب يهاشاخصهمطابقت دارد. در واقع این دو متغیر از 
نسانی گردد. باال رفتن انباشت سرمایه ابهمنجرتواندیم

در مجموع باید گفت، کشورهاي نفتی عضو اوپک چنانچه بخواهند سهم سرمایه انسـانی خـود   
ازجملـه طبیعـی ( يهـا هیسرمارا نسبت به سایر اشکال سرمایه باال برده و از اتکا به درآمد حاصل از 

نند. براي این منظـور  نفت) بکاهند باید زمینه را براي افزایش آموزش افراد از سنین پایین را فراهم ک
سنجیده، شرایط براي افزایش رشد اقتصادي و امیـد بـه زنـدگی را طـوري     يهااستیسبا ستیبایم

الذکرفوقفراهم نمایند تا از این طریق، بستر مناسب براي ارتقاء سطح سرمایه انسانی در کشورهاي 
شترك ایـن کشـورها محسـوب    فراهم شود. همچنین با توجه به وفور منابع طبیعی نفتی که ویژگی م

سطح سرمایه انسـانی، سیاسـت رشـد    يارتقامنظوربهمقاله، نیاازو  بر اساس نتایج حاصل شودیم
.شودینمجمعیت بدون توجه به آموزش، براي کشورهاي مذبور پیشنهاد 
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