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 چکیده

جعاماع  ا   ی منابع طبیعی نظیر نفت و گاا  بار تعهاع گکنند/تضییقیکنندگلیاثر تسه

تحقیقااتی در واع    خلا با   باا تعجا اماا   گیردمی گعناگعنی صعرت میانجی یهاکانال

هاای بررهای نقام مکانیسام واضر  هدف ا  انجام تحقیق های اجتماعی واهط مکانیسم

علّی منابع طبیعی بر تعهاع  جعاماع و نیاع تعیایم هاهم  راتیت ثاجتماعی واهط در انتقال 

هاای روش تحلیال ااانلی داد  باابعد. تحقیق واضر  ذکعرهای منسبی هریک ا  ایم کانال

نشاا   هاافتا ی .عرت گرفتص  0231-0222 هایهال کشعر در با    مانی 311مربعط ب  

 .کندهای میانجی واهط  اثر مستقیم منابع طبیعی بر تعهع  را ناادید میلحاظ کانال  دهدمی

علّای  ک  نقماند غیرمستقیم صعرتب ایم اهت ک  منابع طبیعی عمدتاً  مذکعر مدلعل نکت 

اجتماعی هرمای  انساانی  های منابع طبیعی ا  طریق کانال داد نشا  ها یافت . همچنیم دارند

. یکای ا  گذارنادمی ریت ثجعامع  هطح تعهع  بر کیفیت نهادی و نیع هطح ثبات اجتماعی

-مای میاا با را  گرفت  در ایم وع  دانم شکل بدن  های تحقیق واضر ک یافت  میترمهم

 بار تعهاع  مناابع طبیعای ریت ثکانال اجتماعی  میترمهمایم اهت ک  هرمای  انسانی    راند

منفی جعامع برخعردار یا وابست  با  مناابع طبیعای نفات   ایایامدهای تعهع  .جعامع اهت

-ایامدی ک  البت  باا هیاهات ؛دهدمی ویعمدتاً ا  طریق تضعیف هاختار هرمای  انسانی ر

 نااذیر نیست.گذاری مناهب امری اجتناب

 .  هرمای  انسانی  ثباتهای اجتماعیمنابع طبیعی  تعهع   کانال :هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

تعجا  با   تصاریح  چ  ب  تلعیح و چا  با  یکی ا  محعرهای اهاهی در ادبیات تعهع  

هت. شعاهد برآمد  ابعد  و آ  برای تعهع  و رشد جعامع  و ایامدهای بالقع  3«منابع طبیعی»

دیگر انعاع آ   یکای واکی ا  ایم اهت ک  منابع طبیعی  نظیر نفت و  معبعر ا  ادبیات وع  

ای ا  ویاات جعاماع  ا  ابعاد گساترد  بر ک اند های معجعد در جها ا  ارایامدتریم واقعیت

در برخی  گذارند.می ت ثیر هاآ  و اقتصادی   اجتماعی گرفت  تا ویات هیاهیفرهنگیویات 

م ابتنای برخی ا  . همچنیاندداشت ها  منابع طبیعی و نفت نقم و نعاع هادرگیری تریممهما  

مشخص نفت  ا  دیربا  مسائلی را ایجاد طعر ب اقتصادها نظیر اقتصاد ایرا  بر منابع طبیعی و 

انباشتی  و   بیشتری در ایجاد و ابقای مسائل اقتصادی و اجتمااعی  صعرتب کرد  اهت و 

 یافت  اهت.

نظیار نفات   0هایراییی دارد؛ دامنابع طبیعی در ادبیات وع   تعهع   تعریف نسبتاً روشن

یک  یاقتصاد گا   منابع معدنی و... ک  در طبیعت وجعد دارند و وائع ایامدهایی برای وع  

خاارج ا  چاارچعب  رو؛ ا ایاماند و نا  تعلیادیشدنیجامع  هستند. منابع معبعر  اهتخراج

ف کلما  متعاار با  معناای ایای فرایندهای تعلیدی بنگاهی هستند و فاقد ایامدهای اشاتاال

  در در جهاا  کنعنیمنابع طبیعی  تریمگرا و  تریممهمیکی ا   عنعا ب هستند. نفت و گا   

-را برای جعامع با  ارمااا  مای اندکی ایی اشتاال های اقتصادی  نرخمقایس  با هایر بخم

-می دلیل اهت ک  بیشتر  ب  دارایی و ن  منبع درآمد ا  آ  یاد ب  همیم ؛(0222)کارل   آورند

 .(0232)بادیب و همکارا    شعد

 له ئبیان مس. 1.1

ایم اهت ک  گعیا  منابع طبیعی دو ایامد  تعهع  و برآمد  ا  ادبیات وع   شدنیذکر نکت 

)نظیار  مناابع طبیعای   برخی ا  تحقیقات واع  هع کیا   دارند:متضاد برای جعامع  بالقع 

                                                            
1. Natural resources 

2. Assets 
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؛ 0231؛ هالای مارتیم و هابرامانیم  3666مم  لیت و وید ؛3661دیعیس   ؛ 3690هاباکعک  

؛ وو و 0236اولااایعنگبع  ؛ 0202  0236؛ شااهبا  و همکااارا   3162هادیااا  و میرهاشاامی  

؛ فرهاادی و 0232؛ ژو و جاک  0232مشایری و ویااتی  ؛ 0232 ؛  اگعیناا 0232همکارا   

آاارجیس و ااایم   ؛0232 کعلژیناا و آلمیادا  ؛0232؛ آلکاعت و کنیساتع   0231همکارا   

ایامدهای مثبت برای    واجداند ک  منابع طبیعینشا  داد ( 0203وسیم و همکارا   ؛  0232

و  رکاربعنی  عمب . اند را ایفا کرد کنند لیتسهو نقشی اند بعد رشد و تعهع  اقتصادی جعامع 

ابع طبیعای با  دهد ک  کشعرهای دارای من(  تاریخ اقتصادی جها  نشا  می0233همکارا  )

ای بالقع  وائع ایامدهای تعهاع  طعر رهد ک  منابع طبیعی  بمی ب  نظر .اندافت یدهتتعهع  

ماالی  تا میمتعا  برای ععاید ناشی ا  اهتخراج منابع طبیعی را میمثبت برای جعامع باشند. 

 ترفیع مصرف خصعصی و عمعمی در جهت افعایم هطحو  هاکالاهای عمعمی و  یرهاخت

شعاهد چیع  اما  ا  هعی دیگر (.0232)بادیب و همکارا    کار بست  اهتانداردهای  ندگی ب

-دی ؛3662بار  و همکاارا   ؛ 3622  ویلادر )نظیر یتحقیقات دهند؛نشا  می نیع دیگری را

؛  اوماد و 0233درالاع   ؛ آر کی و و 0232  اایمآارجیس و ؛ 3662لانگ و ویلیامسع   

؛ آتکینسع  و همیلتع   0236؛ آوتی و فعرلانگ  0233اوروتاس و تعرس  ؛ م0239همکارا   

؛  هالای 0232؛ نعت  0239؛ گرلما و کعتانی  0239لیم   ؛ کیم و0221؛ دینگ و فیلد  0221

؛ الکساایع و 0236؛ یااائع و دانااگ  0229؛ مهلااعم و همکااارا   0231مااارتیم و هااابرامانیا   

؛ و  0236؛ قاذدر و هاوهام  3162ایی و همکاارا   رضا؛ 3122؛  درگااهی  0226رد  عکان

-( نشا  داد 0239  اوبا؛ 3162؛ یاوری و همکارا   3122هلمانی   یاوری و؛ 0233درالع   

 ینقشا وااویو  آوردمای ب  باارای منفی برای جعامع اند ک  منابع طبیعی  ایامدهای تعهع 

مناابع طبیعای مادنظر و جعاماع ا  ویا  ناعع  گاهی  مذکعرتحقیقات  .هستندکنند  تضییق

کلی  فضای واکم بر ادبیات ایم وع   را نشا  طعرب هایی باهم دارند  اما تفاوت شد تحلیل

 دهند.می
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ایامادهای  دارایک  منابع طبیعای   کرداظهار کلی  یک قاعد  صعرتب تعا  نمی بنابرایم

انادرکار  مناابع های دهاتنیسمبست  ب   مین  و مکابلک  منفی یا مثبت برای تعهع  هستند؛ 

-تسهیل خعدخعدیب منابع طبیعی نظیر نفت   .ورندآ ب  بارتعانند نتایج متفاوتی را طبیعی می

)کاارل  وجعد نادارد  دو میامستقیم میا   رابط  بنابرایم ؛تعهع  نیستند کنند قکنند  یا تضیی

مناابع طبیعای و تعهاع   یاا  م   صرف نشاا  داد  رابطا ؛ ب  همیم دلیل(991-991: 0222

نیاع تعجا  کارد )بادیاب و  ایام دوهای واهاط میاا  ب  مکانیسم بایدکند  بلک  کفایت نمی

ای ادیاد  عنعا با کا  مناابع طبیعای  انادداد (. تحقیقات نشا  302-301: 0232همکارا   

-لک  مکانیسمب ؛علّی بر تعهع  نیستند ت ثیراتاقتصادی واجد  هایکانالچندبعدی  صرفاً ا  

  تحقیاق واضار در اای ب  همیم دلیلکنند. های اجتماعی نیع ب  هما  اندا   ایفای نقم می

هریاک ا   ههم نسبیمنابع طبیعی بر تعهع  و تعییم  ت ثیرگذاریاجتماعی  هایکانالبررهی 

تحقیقی را نشا  نداد  اهت جعی محقق در ادبیات ایم وع   ومعبعر اهت. جست هایکانال

 هاایکانالهریاک ا  واهط ایم رابط  و و   علّی  اجتماعی هایکانالمشخص بر  طعر بک  

 بپردا د.  مذکعر

 . مبانی نظری2

 تجربی پیشینة. 2.1

تاعا  تحقیقاات کلای مای یدهاد کا  در نگااهمرور ادبیات تجربی ایم وع   نشا  مای

ای ا  دهات  :تقسیم کرد دهت  دوای منابع طبیعی را ب  ایامدهای تعهع  در مین گرفت  صعرت

 ؛انادمستقیم منابع طبیعی بر تعهع  و رشد اقتصادی جعاماع تمرکاع کارد  ت ثیرتحقیقات ب  

نظیر آوتی و فعرلانگ  ) اندکرد میانجی نیع تعج   هایکانالضمنی و نظری ب   طعر هرچند ب

میاانجی  هایکانالهی ب  برر صراوتب ای ا  تحقیقات  ( و دهت 0236؛ یائع و دانگ  0236

  لینک؛ دنلی و 0203)نظیر آریف و همکارا    اندارداخت منابع طبیعی بر تعهع  یا رشد  ت ثیر

؛ 0222؛ بالت و همکارا   0229؛ رابینسع   تعرویک و ردبر  0232ی  ج؛ آرا0236همکارا   
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ا  ا  ویا  ناعع تعدوم را نیع می تحقیقات دهت (. 0200؛ شارما و کعمار میشرا  0232اگ  

 هاایکانالتاعا  ب  اهداف تحقیق واضر می با تعج هایی تقسیم کرد. کانال میانجی ب  دهت 

واائع وجاع  هاخت( و  هاایکانالاقتصاادی ) هاایکانال دهات  دومیانجی را درمجمعع ب  

: 0233)کاعرتع و باروکس   3وائع وجع  نرم تقسایم کارد هایکانالغیراقتصادی ) هایکانال

؛ بلانکع 0229 برخی ا  تحقیقات )نظیر گیلفاهع  و  وئگا  (.0232بادیب و همکارا    ؛222

مشخص ب  بررهای  طعرب  (0233؛ مینگعی  0233  یو هادورهک کسیهنر؛ 0230و گریر  

ای ا  و دهت  اندکرد ای جعامع تعج  منابع طبیعی بر عملکرد تعهع  ت ثیراقتصادی  هایکانال

؛ هعشاامند و 0236؛ کعنااارد و همکااارا   0221 د یاناکیو هااعفاک ناادر یل)نظیاار  تحقیقااات

میانجی غیراقتصادی میا  منابع طبیعی  هایکانال( نیع 0231 سا یها و نییفا؛ 0231همکارا   

  . اندقرار داد  مدنظرو تعهع  جعامع را 

ا تعجا  با  و با ا  امر اجتمااعی (3161بندی چلبی )با الهام ا  دهت آنک    شتریبتعضیح 

مادنظر  هاایکانالتاعا  تحقیقاات ایام واع   را ا  ویا  ناعع تحقیق  مای اصلی اهداف

 تا ثیراقتصاادی  هاایکانالای ا  تحقیقات ک  تمرکعشا  بار دهت  :کرد و بررهی یبنددهت 

اندا  و انباشت نظیر اس بر ععاملیو رشد اقتصادی جعامع بعد  اهت   منابع طبیعی بر تعهع 

؛ 0232ی  جا؛ آرا0231؛ ونادیک  0229)گیلفاهع  و  وئگا  اند تمرکع کرد  فیعیکیهرمای  

ایم اهت کا  ثاروت  مذکعر علّی .  مدعای اصلی کانال(0230؛ بلانکع و گریر  0222چارلع  

دهاد اندا  و بنگا  ب  انباشت هرمای  را کاهم میمنابع طبیعی  تمایل خانعار ب  اس بادآورد 

 کناددر ایم نعع ا  اقتصادها را با چالم معاج  مای گذاریرا مدت  هرمای امر در د میو هم

 ای دیگر ا  تحقیقات با  کاناال اقتصاادی (. دهت 3202-3201: 0222)ااایراکیس و گلار   

کاعرونم  ؛ 0239ماارگعس و همکاارا    ؛ 0232  یفایمیدومفعر و نتاع گمالی )نظیر  تعهع 

راماع و ؛ 3160و همکاارا    یاهاد؛ 0232و هعدلر   ایچاراتاب؛ 0231تع و همکارا   ؛ 0231

                                                            
 3121ک. چلبی  برای تمیع امر اجتماعی ب  دو وج  نرم و هخت  ر.. 3
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و همکاارا    مریل؛ 3662  هاوهممو  میگعمطالعات نابرابری اقتصادی ) (  0239همکارا   

؛ 0229و  وئگااا   لفاهااع یگ؛ 0232و آتاخااانعا   یهاااو؛ 0223  یآوتاا؛ 0222راس  ؛ 3666

؛ 0229شاعبرت  ؛ 0226 کع یعیاکیم و تعیبعکل؛ 0221 عنس یاهت ؛0239 س یراکیاارکرو و ااا

 سم یگعو و کل؛ 0233 ق یو رف میهلمطالعات ) نعهانات قیمتی و ( 0233و مالع    سیگعدر

و همکاارا    سیآنتعتاکاک؛ 0233  یو هادورهک کسیهنر؛ 0233و همکارا    حیمس ؛ 0221

نادی )نظیار بیمااری هل و برخی ا  تحقیقات ایم واع   نیاع با  اندداد تعج  نشا    (0232

 ع یاگعریگرباراوو ارتگاا و ؛ 0223؛ تعرویاک  0233؛ مینگاعی  0226رومانی و گلستانی  

 تا ثیرکانال اقتصاادی  تریممهم  (0222) ک  ا  نظر لیمی اندتعج  کرد  (0232اگ   ؛ 0221

ک  بارای اولایم باار  مذکعرعلّی کانال  ت ثیر ای جعامع اهت.منابع طبیعی بر عملکرد تعهع 

 صاعرتمیبد  کردند تدویم (3622) و وا  ویجنبرگم (3622(  کرد  )3620) یرو نی کرد 

مد داخلی  فشار تقاضاا و آرشد ععاید ناشی ا  فروش منابع طبیعی هبب افعایم دراهت ک  

شعد ک  ا  طریق افعایم قیمت نسابی کالاهاای درنتیج  تعرم و افعایم نرخ بهر  وقیقی می

-کاهم می ها راآ گذاری در   جذابیت هرمای هاآ اذیری ابتو کاهم هطح رق 3غیرمنبعی

هاای داخلای نهاد  ب  ایم صعرت اهت ک  مذکعرعلّی  ت ثیرمسیر دیگر . 0(ایدهد )اثر هعین 

درنتیج  قیمات تعلیاد در  ؛رونداولی  ب  همت منابع طبیعی می تعلید نظیر نیروی کار و معاد

ب   یابد وای و کشاور ی( افعایم مییع تعلیدی کارخان )نظیر صنا یمنبع ریغ یهابخم ریها

 (. 0232؛ اورهارت  0233)جیمع و آدلند   1() اثر کششی شعدمنجر می هاآ تضعیف 

غیراقتصادی  هایکانالب  بررهی  یتلعیحطعر ب ن  و  صراوتب تحقیقات ک  ا  ای دهت 

گر هرمای  انسانی اند  ب  نقم میانجی منابع طبیعی بر تعهع  و رشد اقتصادی تعج  کرد ت ثیر

؛ 0222؛ لیادرمم و ماالعنی  0223؛ گیلفاهاع   0222بالت و همکارا   )نظیر  اندکرد تعج  

دیعیس و کعبنلیاعا    ؛3129؛ محمعدی  0233؛ ایندا و رودریگع  3122بهبعدی و همکارا   

                                                            
1. Non-resource commodities 

2. Spending effect 

3. Pull effect 
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-( نشا  می0223گلیفاهع  )برای مثال   ؛(3162؛ صفاریا  و همکارا   0222 ؛ رانیع  0229

 قاعیهاای دهد ک  کشعرهای واجد منابع طبیعی بیشتر  در اقتصادشا  نیا  کمتری ب  مهارت

دار امنفی و معنا نام در تمامی هطعح  رابط بیم میعا  منابع طبیعی و نرخ ثبت؛ بنابرایم دارند

 وجعد دارد. 

 ت ثیرکانال میانجی انتقال  عنعا  بنهادی را  دیگری ا  تحقیقات ایم وع    هاختار شاخ 

. در تحقیقاات گعنااگع   اهات گرفتا  ای جعامع درنظرعلّی منابع طبیعی بر عملکرد تعهع 

برای مثال  برخی ا  تحقیقات ب   ؛اهت. شد  گرفت  با مضامیم متفاوتی درنظر یهاختار نهاد

و  یآبادشا ؛ 0231ا   )نظیر هعشمند و همکار و واکمیت قانع  نقم میانجی کیفیت نهادی

؛ لایات و 0221ایشاام و همکاارا    ؛0231؛ هالای ماارتیم و هاعبرامانیا   3161  همکارا 

 خاا یمهرآرا و ک ؛ 0233  ینگعیم؛ 0233؛ دانیل  3163 ؛ عبادی و نیکع نسبتی 3666ویدمم  

کااارا   ؛ بالاات و هم0233 امع یاالیو؛ 0232 نساات  یو ؛ 3122 ا  یو هااالار یماایابراه ؛ 3122

و عمدتاً بار  اندداشت ( تعج  3161اعرجعا  و همکارا   ؛ 3163؛ بهبعدی و همکارا   0222

ای . دهت اندافت ی دهتو واکمیت قانع  و مقررات  منفی منابع طبیعی بر کیفیت نهادی ت ثیر

هاای دمعکراتیاک وکمرانی  ااهاخگعیی و ویژگای دیگر ا  تحقیقات ب  نقم میانجی شیع 

و ایامدهای منفی وفعر یا وابستگی ب  مناابع طبیعای را در ایام واع   نشاا   اندداشت تعج  

؛ 3162فارد و مهارآرا  معینای؛ 0233  هعیییت ؛ 0226اهلکسم  ؛ 0223)نظیر راس   اندداد 

  0229  مهلاعم و همکاارا   0222جاا    ید ؛0220؛ واناتچکم  0221نالد و گاری  ودمک

 ای مناابع برخی ا  تحقیقات نیع بار ععاقاب فسااد ا و رانات(. 0222واگنر  ؛ 0233 ل  یدان

 ع یبلاناد و فرانکاع؛ 3122  کنادیمحماد اد  و  ؛3666و تامال   میلا) اندکرد طبیعی تعج  

 د یاناکیو هاعفاک نادر یل؛ 0226  گعئال و کاعرونم؛ 0229لادر  عه ؛ 0220 تعرویک؛ 0222

اکثار (. 0229  ریاو رد کیاتعرو نساع  یابر؛ 0231  کلارک و و  کاعتم  اندرگاهت؛ 0221

ک  منابع طبیعی  ایامدهایی منفی بر هاختار نهادی جعاماع  اندداد تحقیقات ایم شاخ  نشا  

کا  مناابع  انادداد نشاا   را ک  خلاف جریا  غالب اندبعد کنند  اما تحقیقاتی نیع اعمال می
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اقتصاادی دارد)نظیار جلیلای و خعب  اثر مثبات بار رشاد  یهاختار وکمران در کنارطبیعی 

 (. 0233 ؛ آر کی و گیلفاهع 0232  ؛ بهاتاچریا و هعلدر3162هلمانی  

 بارمناابع طبیعای  تا ثیرگار میانجیاجتماعی  هایکانالدیگری ا  تحقیقاتی ک  ب   شاخ 

داخلای را  ثبااتی و جناگمنابع طبیعی بار بای ت ثیراند  عملکرد اقتصادی جعامع تعج  کرد 

؛ لینادر  و هاعفاکیاناکید  0222جاا   ؛ دی0229؛ اهامیت  3662  )معر اندداد  قرار نظرمد

؛ 0203هااینی و همکااارا   ؛ 3662؛ کااارل  0221فیاارو  و لااایتیم  ؛ 0221سااا  ی؛ دهع0221

؛ 0232؛ تایس  0232  0226؛ لعجالا  0233؛ هعرنع  0230؛ تیسم  0236کعنارد و همکارا   

؛ آدواریع و همکارا   0221لعجالا و همکارا   ؛ 0226هدائع و لی  ؛ با0226بلع  و میگعئل  

؛ کریستنساام  0202  وهااکع و همکااارا   0236؛ دنلاای و همکااارا   0222؛ اوردال  0232

؛ کعلیر 0222؛ کعلیر و هعفلر  0222؛ ولچ  0203آریف و همکارا    ؛0221؛ هعمفیر   0236

کشعرهای واجد دارایی منابع طبیعی نظیر نفت   ا  تحقیقات   (. طبق ایم دهت3662و هعفلر  

آ   یرشد اقتصادطریق  تعهع  و  میاا  ثباتی دارند و برای وقعع تضاد و بی  یادیاتانسیل 

 گیرد. قرار می ت ثیرجعامع تحت

وع    منابع طبیعای ا   در ایم دهد ک  در غالب تحقیقاتنشا  میذکرشد  مرور ادبیات 

-فرایناد تعهاع  کنناد تضییقبیشتر اجتماعی و غیراقتصادی   هایکانالبر  ت ثیرگذاریطریق 

باب تساهیل  تعا  دربا قطعیت نمی  اما کنند تا تسهیل اندجعامعیافتگی و رشد اقتصادی در 

یاا قادرت   3میعا  اهمیات علّایمعبعر معضع گرفت و همچنیم  هایکانالگی دکننیا تضییق

درصادد  واضار ااژوهمای کا  نکتا ؛ اهات نظر نباعد دماچندا   مذکعر هایکانال 0علّی

 ااهخگعیی ب  آ  اهت.

 

 

                                                            
1. Causal importance 

2. Causal power 
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 نظری پیشینة. 2.2

ای مثبت منابع طبیعای بار رشاد ایامدهای تعهع ب  ( بعد ک  3691) اولیم بار  هاباکنعک

( اهت 3622( و ریچارد آوتی)3622تجربی آلا  گلب ) هایاژوهماما  تعج  کرد اقتصادی 

خعد ک  در ابتدا  آثارای ا  شعد. آوتی در مجمعع دبیات ایم وع   شناخت  میآغا  ا ک  نقط 

( ایامدهای منفای 0221  0223  ب3663  الف3663  3622) معردی بعدند مطالع  صعرتب 

تعهع  نشا  داد. وی در کتاب خعد با عنعا   نفت فروش نفت را برای کشعرهای صادرکنند 
را  «مناابع نفاریمیاا شعمی »(  اصطلاح 3661) 3تع شعمی منابعمعدنی:  اایدار در اقتصادهای

مریکاای آفریقاا و آمعضععی ک  برای اولایم باار در  ؛(0232کرد )بادیب و همکارا    ابداع

(.  مدعای اصلی تع شعمی منابع ب   با  هاد  ایم 202   ص.0231ارلی  ا) لاتیم مشاهد  شد

(. طبق ایم مادعا  222   ص.0232)لیع  « باشدتعاند بد داشتم  یاد چیع خعب می»اهت ک  

ایام مناابع یاا  ا  منابع طبیعی نفت و گا  در مقایس  با کشعرهای فاقاد برخعردارکشعرهای 

 دهنادتری را ا  خعد نشا  میای ضعیفکشعرهای دارای منابع طبیعی کمتر  عملکرد تعهع 

کاا  نیااع ( 3661) وارناارتحقیااق هاااکس و  (. 0231اااارلی  ؛ 0222کااارل   ؛0226)فااریمم  

تاا  3622 یهاهاالمقطعی  برخی ا  کشعرهای واجد منابع طبیعای را در -عرضی صعرتب 

شاعد. نتاایج بررهی کرد  بعد  یکی ا  آثار تجربی و ایشرا  ایام واع   شاناخت  مای 3626

 ای منفی با رشد اقتصادی دارد. وابستگی ب  منابع طبیعی  رابط   تحقیق وی نشا  داد

علّای مناابع طبیعای بار  تا ثیراتوعل  محتعایی تعا  ادبیات نظری  میواقعب  یقریبتدر 

ای ا  نظریات ایم واع   بار دهت  :کلی تفکیک کرد دهت  دورا ب   ععملکرد اقتصادی جعام

ب  رویکرد کلاهایک  ا  نظریات ک  ایم دهت  .اندکرد  کنندگی منابع طبیعی تکی نقم تسهیل

-ک  منابع طبیعی مای اندیمدعگردند  دام اهمیت و دیعید ریکاردو برمیمشهعر اهت و ب  آ

آتکینساع  و ؛ 3622؛ دریاک  3622بلساا  ) کناد را ایفااصانعتی  تعاند نقم ایشرا  تعهع 

(. رویکرد نظری فعق تاا 320   ص.0222؛ ااایراکیس و گرلاک  3222   ص.0221  همیلتع 
                                                            
1. Sustaining development in mineral economies: the resource curse thesis 
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کننادگی آ  بیماری هلنادی  نقام تضاییق ع ادید وقع ا غالب بعد و بعد  3622اوایل ده  

ایام ایاد   دیامؤهام  شاد یبررهادبیات تجربی (. 0221اررنگ شد )آتکینسع  و همیلتع   

منفی منابع طبیعی را بر عملکارد اقتصاادی جعاماع نشاا   ت ثیراتتحقیقات   ک  عمد  اهت

مناابع  ت ثیرگاذاریاجتماعی  یهاکانالب  اینک  هدف تحقیق واضر  بررهی  با تعج اند. داد 

واعل  گرفت شاکلای جعامع اهت  در ادام  ب  نظریاات محتاعایی طبیعی بر عملکرد تعهع 

 معبعر ارداخت  خعاهد شد. هایکانالهریک ا  

 و منابع طبیعی یساختار نهاد

در بیم دانشامندا  ا  ویا   ینظر اختلافشعمی منابع   گرفت  در وع  در ادبیات شکل

میا  منابع طبیعی و عملکرد اقتصاادی  در رابط  یهاختار نهادنقم میانجی  نشد یا ایفاایفا 

جعامع وجعد دارد. برخی معتقدند کا  وضاعیت مناابع طبیعای معجاعد در جامعا  )اعام ا  

ای ی معباعر نادارد و عاد جامعا  هاختار نهاادیوابستگی یا وفعر منابع طبیعی( ارتباطی با 

ا  تحقیقات ایام واع   معتقدناد کا  مناابع طبیعای ا  کاناال  بسیاریهای همخعا  با یافت 

 ا  جانس تا ثیر گاذارد و عماد می ت ثیراقتصادی جعامع  بر عملکردوضعیت نهادی جعامع 

 (.0232)بادیب و همکارا    کنندگیکنندگی اهت تا تسهیلتضییق

 گرفتا  شاکلماع جعا هااختار نهاادیای ایامدهای تعهع  ت ثیر در بابنظریات متنععی 

( و 0223) (  عجم اغلع و همکاارا 3662  3662) اهت. دانشمندانی نظیر لااعرتا و همکارا 

لااعرتاا  هیساتم  نظار ا . اندارداخت تعهع  -نهاد ( ب  تشریح رابط 0231نعرث و همکارا  )

-ار مایقار ت ثیرگذاری افراد را تحتاندا  و هرمای قانعنی و وقعقی کشعرها  رفتارهای اس

قاانعنی  وی  هیساتم  عم ب گذارد. می ت ثیراقتصادی جعامع  بر عملکردطریق  میاا  دهد و 

ای مثبات و هیساتم قاانع  مادنی فرانساعی  فاقاد چنایم ایامدهای تعهع  دارایانگلیسی  

دارد کا  وجاعد خاعد اظهاار مای یایامدهای مثبتی برای تعهع  اهت. عجم اغلع نیع در آرا

انجامد خصعص کنشگرا  اقتصادی می های کنشگرا   بکم ب  هرکعب انگیع نهادهای بهر 

 صعرتب گیر ااما نهادهای فر  شعدرذیلت  مانع تعهع  مالی و اقتصادی می و با ایجاد چرخ 
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د. داگلااس ناعرث نیاع در تقریار خاعد ا  نمعهبت  ایامدهای مثبت برای تعهع  جعامع دار

هاای باا معفقیت کشعرها معتقد اهت ک  کشعرهای واجد نظامارتباط میا  هاختار نهادی و 

ا   رشاعند و کشاعرهای برخاعردادهترهی محدود ب  قانع   ب  معفقیت اقتصادی نائل نمای

 کنند.عمل می های با دهترهی با  ب  قانع  و وقعق مالکیت  معفقنظام

ویکرد بیماری هلندی منابع طبیعی بر هاختار نهادی جعامع  در قالب ر ت ثیرمدلعل دیگر 

( کا  طباق آ   0221)لام و وانچکع    اهت شد  مطرحجعی رانت وهیاهی یا هما  جست

کند ک  ب  وابستگی اقتصاادی و هایی رانتی ایجاد میوفعر منابع طبیعی در یک کشعر  دولت

(. رانت مربعط 222   ص.0233)کعرتع و بروکس   انجامدفساد در روابط دولت و جامع  می

همایم دارایای بار قادرت  چراکا  ؛شاعد  منابع طبیعی  مانع نضج نهادهای دمعکراتیک میب

مادهای مبتنای بار مناابع طبیعای و نا  آبار در ت کیاد علتب افعاید و می اقتدارطلبرهبرا  

)  شعدمدهای مالیاتی  معجب تضعیف تقاضاهای عمعمی برای ااهخگعیی دمعکراتیک میآدر

 .(0232فرهع   ؛ مک0223  راس

و  اهت ت ثیرگذار بر کیفیت نهادی جعامع رهد  وضعیت منابع طبیعیمی ب  نظربنابرایم  

 ) فرضی  اول(.  کندنقم علّی ایفا میعملکرد اقتصادی جعامع  درطریق  یماا  

 سرمایه انسانی و منابع طبیعی

انی اثر مثبات در ادبیات تعهع  ایم اهت ک  هرمای  انس شد اذیرفت  تقریباًاهاهی و  اید 

  (0222؛ رانیاع  0229)برای مثال ر.ک. دیعیس و کعینلیعا   دارد بر تعهع  و رشد اقتصادی 

های تعلیادی و انقباض بخم علتب محعر دهند ک  در اقتصادهای منبعاما مطالعات نشا  می

-کام مایمحعر  نیا  ب  نیروی کار ماهر کالاهای منبع بیماری هلندی و تمایل ب  وقعع ادید 

-هارمای  چراکا  ؛(3 دگای)اثر اس یابدگذاری انسانی کاهم میهطح هرمای  بنابرایم ؛شعد

 نادارد. گیلفاهاع  ماد معردانتظااریآگذاری در هرمای  انسانی در چنیم وضاعیتی هایچ در

عرضی مقطعی دریافت کا  هارمای  طبیعای  رابطا  منفای باا  هایداد ( با اهتفاد  ا  0223)

                                                            
1. Crowding out effect 
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ک  هرمای  طبیعی  هرمای  انساانی را ااس  ای برد د. همچنیمتحصیلی دار های عمعمیهعین 

( ایام یافتا  را باا اهاتفاد  ا  3163) کند. بهبعدی و همکاارا  ند و رشد را تضعیف میمی

گذاری در هرمای  انساانی رابط  منفی فراوانی منابع و هرمای  برشعاهدی در بررهی تطبیقی 

اما در طرف دیگر نیع مدعیاتی مطارح اهات کا    اثبات کردند در تایلند  ژاام و کر  جنعبی

گذاری انساانی تعا  هطعح بالایی ا  هرمای نیست و می نااذیراجتناب ی دگاثر اسطبق آ   

؛ گیلفاهاع   0222)نظیر لیادرمم و ماالعنی   را در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی رقم  د

( مادعی 0229) . در همیم راهاتا  اهاتیجنع(0231 وندیک ؛ 0222درمم و ملعنی  ی؛ ل0223

اینادا و اهت ک  اثر منفی شعمی منابع بار کااهم هارمای  انساانی چنادا  محکام نیسات. 

ک  برخلاف نظری  شعمی منابع  مناابع  اندداد نشا   هایشا اژوهم( نیع در 0233رودریگع )

 شاعد.یراقتصادی آ ( مایغ یهامؤلف خصعص  انسانی )ب طبیعی باع  افعایم هطح تعهع 

هاای معفقیات ملاک تریممهمدهند ک  یکی ا  ( نیع نشا  می0221) و دگرگعریع براوو ارتگا

های هارمای  درگذاری کشعرهای اهکاندیناوی برای فرار ا  شعمی منابع  گساترش هارمای 

انفجاار  گذاری در  مین  هرمای  انسانی تعانسات اثار منفایچراک  هرمای  ؛انسانی بعد  اهت

منابع طبیعای و هارمای   بنابرایم  هر دو هعی رابط  ؛یا وتی ا  بیم ببرد کند منابع را متعادل

تاعا  مای دارجهاتریغی افرضی  در قالب نی و در مقام گمان ؛ بنابرایم انسانی مطرح اهت

 یرتا ثمنابع طبیعی  هطح هرمای  انسانی معجعد در جعامع را تحات رهدمی ب  نظرگفت ک  

 )فرضی  دوم(.ؤثر اهت مجعامع  تعهع دهد و بدیم طریق بر قرار می

 تضاد و منابع طبیعیثبات/

ی تعا  دو رگ  را شناهایی کرد. در رگا ثباتی میتضاد و بی در ادبیات وع    یطعرکلب 

ععامل اجتماعی اقتصادی نظیر فقر  بیکاری  و جمعیت را در تعارض و تضااد  نخست  نقم

ی دیگار کا  (. اماا در رگا 0222  0221؛ اوردال  0233کنند ) نظیر وادلاماانتی  می برجست 

 ت کیادثبااتی و بای در تضاادی واضر اهت  بر نقم نظری  شعمی منابع کانع  تمرکع مطالع 

وفعر منابع در کشعرها  ب  افعایم یکی ا  مدعیات نظری  شعمی منابع ایم اهت ک  شعد. می



 113                      ...           یيشناسا يپانل لیو توسعه: تحل يعیمنابع طب                             شمارة سوم   

 

 

انجامد. طبق ایم رویکرد ک  در تحقیقات متنععی ب  اثباات رهاید  ی میثباتهطح تضاد و بی

 .ر.کبرای تحقیقاات بیشاتر   0226؛ بلع  و میگعئل  0232اهت )نظیر آدواریع و همکارا   

ا  طریق ایجاد بیمااری هلنادی  افاعایم هاطح  وفعر منابع طبیعی .(ذکرشد ادبیات تجربی 

ع طبیعی باع  افعایم هطح نارضایتی  تحریاک و هاپس یا تع یع نابرابر ععاید منابفساد و 

 در مطالعا  (ب0232  الاف0232. تایس )(0222)گارفینکل و اهکاارداس   شعددرگیری می

ثبااتی در کشاعر را میاعا  درگیاری و بایدهد ک  هطح بالای صادرات نفات  خعد نشا  می

  طبیعای ا  دادناد کا  مناابعها نشهما  داد  ( با0232) اما گیعلیس و وود   دهدافعایم می

کرد ک  منابع طبیعی قادر ب   ی نگمان تعا  چنیم بنابرایم می ؛شعدمنجر ب  افعایم تضاد نمی

جعاماع اثرگاذار  طریق بر هاطح تعهاع  یماا  ثباتی جعامع اهت و بر هطح بی ت ثیرگذاری

تحقیقاات  بیشاتر اهاسبرثباتی  بی بر یعیمنابع طب ت ثیراما اینک  جهت   )فرضی  هعم( اهت

 تعا  ب  آ  ااهخ گفت.اهت ک  در ایم تحقیق می یهؤال  خیراهت یا  ایم وع   منفی

هاا بررهی روابط میا  ادیاد   در تبییم رئالیستی رویکرد دیدگا  ا بندی و جمع در مقام

 ؛کنادهای واهط اهت ک  قدرت علّی علت را ب  معلعل منتقل مایمستلعم تعج  ب  مکانیسم

ایم اهت ک  چ  ها وکاری معجد ترتب تجربی مدنظر میا   هؤال  در ایم رویکرد  یعبارتب 

اهاس  کانع  تعجا   میبر هم ؛( 0222ااهع    ؛3121)چلبی   شعدمی شد های مطالع ادید 

 ؟اهات ت ثیرگاذارجعاماع  ایم اهت ک  آیا منابع طبیعی بر وضعیت تعهع  نیع واضر مطالع 

 ؟جهتای اهاتچیسات و در چا   ت ثیریچنیم   ها وکارهای اجتماعی ر اهتت ثیر گذااگر 

اهات کا  و   علّای هاا وکارهای  هؤالگعیی ب  ایم همچنیم درصدد ااهخ واضرتحقیق 

  ؟اهت عا یچ  مدر مقایس  با یکدیگر ب   مذکعر

 تحقیق روش. 3

لی ا  منابع طبیعی ع ت ثیراتاجتماعی در انتقال  هایکانالمنظعر بررهی نقم میانجیگر ب 

  0222)  ( و اااایراکیس و گلاار0223  0222مع ) یشناهروشجعامع  ا   بر هطح تعهع 
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هاای خطای بارای مادل بار یمبتن ها  رگرهیع روش تحلیل داد اهت.  شد  اهتفاد ( 0222

-صفات داد  دارای  ما هم طعرب های تحقیق واضر تعضیح اینک  داد  .های اانل اهتداد 

هاای اانال یاا تلفیقای هاری  ماانی هساتند کا  با  داد  بار یمبتناهای ای مقطعی و داد ه

 ماانی مادنظر  کشعر( در با   یعنی نجایدر اتفاوت تعداد مشاهدات ) علتب   اما اندمعروف

ا   هادهد ک  داد نشا  مینیع لیمر  Fآ مع   (. 02: 0222)گاجاراتی  هاختاری نامتعا   دارد

های اانلی برای تخمیم مدل بهر  برد. تعا  ا  روشمیبنابرایم و  3برخعردارندنل اا هاختاری

تعا  ا  الگاعی اثارات ثابات همچنیم نتایج آ مع  هاهمم نشا  داد  اهت ک  در تخمیم می

-ا  اایگا  و های معجعد( هستند)داد  های ثانعی ک  ا  جنس داد  مذکعرهای داد   .0بهر  بعد

 0231تاا  0222مشاهد  ) کشعر( و با    ماانی  311  شامل اندشد   یتهفاوت های معتبر مت

 اهت.  شد  اهتفاد  STATA V.17 افعارنرم  ا  مذکعرانجام تحلیل  منظعرب  .هستند

هطح تعهع  جعامع  ا  شاخص تعلید ناخالص داخلای مبتنای بار براباری  هنجم برای

ایم شاخص اهت.  شد  اهتفاد  1دلار امریکا( هما  ای)  یالمللمیبدلار  براهاسقدرت خرید  

اهت  امکا  مقایس  میا  کشاعرها را  شد  محاهب اقتصادی ک  برمبنای برابری قدرت خرید 

و شاکل  اهات شد  گرفت  2های بانک جهانی کند. شاخص معبعر ا  اایگا  معرففراهم می

مناابع طبیعای  تاریممهمینک  یکی ا  ب  ا با تعج . اهت کار رفت   در تخمیم بلگاریتمی آ  

 هایداد هنجم هطح منابع طبیعی کشعرها ا   منظعرب وال واضر در کشعرها  نفت اهت  

شاخص ار ش خالص صادرات نفت  برمبنای قیمت ثابات  در باب( 0231راس و مهدوی )

نهاادی جعاماع ا   هاطح کیفیاتهانجم  منظعربا اهات.  شد  اهتفاد  0222دلار در هال 

 اهات واکمیت جها   مربعط ب  گرو  بانک جهانی  داد اایگا   ک  در 1شاخص کنترل فساد

اطلاعاات  اند هااخت (  0232) افمم و همکاارا کک   مذکعرشاخص  در اهت. شد  اهتفاد 
                                                            
1. F (119,909) = 1392.18 Sig= 0.000 

2. Chi2= 21.64   Sig= 0.000 

3. GDP, PPP (current international dollar) 

4. WDI (World Development Indicators) 

5. Control of corruption 
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 ب  معناایدر شاخص کنترل فساد    یادنمرات . 3وری شد  اهتآگرداایگا  داد   12ا  لا م 

 منظعربا تار اهات. ب  معنای کیفیات نهاادی اااییم کمجعامع و نمرات  کیفیت نهادی بالاتر

هاطح ثباات   مینا  دری واکمیت جها   نیع ا  اایگا  داد ثباتی جعامع هنجم وضعیت بی

  یااد(. مقادیر 0232اهت)کافمم و همکارا   شد  اهتفاد هیاهی و نبعد خشعنت/تروریسم 

ذکار اهات کا   شایا  اهت. کمترب  معنای ثبات  کمثبات بیشتر و مقادیر  ب  معنایشاخص 

هادف هانجم هاطح  باا .اندشاد  کار گرفت   بدر تخمیم  مذکعرشکل لگاریتمی دو متایر 

 6   نساخ 1های جدول جهانی امدر مجمعع  داد  0هرمای  انسانی ا  شاخص هرمای  انسانی

های س میاانگیم هاالبراهاا . ایام شااخص(0231)فینسترا و همکارا    شد  اهت اهتفاد 

 بیشاتر نمراتشد  اهات) ( محاهب 0231 های بارو لی تحصیل و با گشت ب  تحصیل )داد 

 اهت(. یشترب  معنای هرمای  انسانی ب

اناد. گرفتا  شاد  نظر درنیع کنترل های   متایر2 اععامل برو  اثریا وذف  تقلیل هدف با

)چعرچیل و  جعامع اولی  مدآدرظیر هطح دهد ک  ععاملی نمروری بر ادبیات تعهع  نشا  می

؛ دورالاعف و جانساع   3666آدس و گلیاعر  ؛  3662آلسینا و رودریاک    0232همکارا   

)آهاچائر   هاا یرهااخت   وضعیت(0232  ؛ ااایراکیس و همکارا 0232؛ بعو و الینا  3661

 نعتیو وضااعیت صاا (0226؛ فاام و ژانااگ  3662؛ فلیشاار و چاام  0223؛ دمااعرگر  3662

)ر.ک. وناادنبعش و   اهااتکاا  برگرفتاا  ا  نظریااات رشااد درو  جعامااع (0223)دمااعرگر  

  بارای راهاتا میدر همااهات.  ت ثیرگاذارجعاماع  بر هطح رشد و تعهع ( 0229همکارا   

مد اولی  جعامع  ا  شاخص تعلید ناخالص داخلی مبتنی بر برابری قدرت خریاد  آهنجم در

اهت. برای هانجم هاطح  یرهااخت   شد  اهتفاد  0232هال  المللی دردلار بیم براهاس

                                                            
 /https://info.worldbank.org/governance/wgiبرای اطلاعات بیشتر  ر.ک.  . 3

2. Human Capital Index 

3. Penn World Table 

ش   تبیینی در نظر گرفت  نشد  اهت و خارج ا  چارچعب ایم  هاواضر برای آ  هت ک  در مطالع منظعر ععاملی ا .2

 .اندتحقیق



 نوزدهمسال                                علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد     نشریة                                            112

 

 

و میعا  اشتراک  3بهبعدیافت آب آشامیدنی منبع  برخعردار ا  درصد جمعیت معرفترکیب دو 

هنجم وضعیت صنعتی  منظعرب اهت.  رفت  کارب  0تلفم همرا  ب  ا ای هر صد نفر جمعیت

مرباعط با  ایام  هاایداد اهات.  شد  اهتفاد ت جعامع نیع ا  درصد اشتاال در بخم صنع

و دو متایار  اهات شاد اهتخراج جهاانی های تعهاع معرف متایرهای کنترل  ا  اایگا  داد 

 .اندشد  کار گرفت   بلگاریتمی در مدل تخمینی  صعرتب اخیر  

  ی تحقیقهایافته. 4

و  جیتادرب اهاط اجتماعی و هایکانال نیع منابع طبیعی نفت و   متایرهای کنترل نخست

 ت ثیروارد مدل شدند تا  یکیتفکم ینشا  بروسب میعا  همبستگی بست  ب  هطح اهمیت علّی

گام اول رگرهایع   معادل جعامع برآورد شعد. فرمعل  بر هطح تعهع  هاآ مستقل هریک ا  

 : یر اهت صعرتب با الگعی اثرات ثابت 

                   )3(   

 (  وابسات  ریامتامعادل تعهع  اقتصادی ) در نمعن    هر کشعرمعادل   در آ    ک 

شد  بینیترتیب معادل میعا  تاییرات ایمب   و           و  برابر با عدد ثابت

هاطح (    هماا  ایا) هاطح تعهاع  اقتصاادی اولیا تایر وابست  با  ا ای تاییار در در م

( و  هاطح مناابع طبیعای نفات )(  ) (  هطح صنعتی شد  جعاماع یرهاخت جعامع )

و هارمای   (ST)   ثباات(Q) کیفیات نهاادی با  عباارتییاا  اجتماعی واهاط ) هایکانال

  در گاام دومترتیاب وارد معادلا  شادند و در گام اول  متایرهای کنترل ب اهت.  (C)انسانی

اجتماعی واهط وارد معادل   هایکانالمتایرهای مربعط ب   در گام هعم  ومتایر منابع طبیعی 

 .دهدمیمربعط ب  ایم معادل  را نشا   هاییافت   3جدول  شدند.

                                                            
1. Improved drinking water source 

2. Mobile cellular subscriptions (per 100 people) 
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 ( با الگوی اثرات ثابت1) . نتایج رگرسیون معادله1جدول 

 
اهات. مرباعط اول تا هعم ب  ورود متایرهای کنترل تحقیاق  هایمربعط ب  گام هاییافت 

اولیا   وضاعیت  متایر کنترل یعنی هطح تعهع  هر ه دهد ک  گام هعم نشا  می  هاییافت 

کند. جعامع ایفا می داری بر هطح تعهع امعن ت ثیرجعامع  شد  یصنعتها و هطح  یرهاخت

دهد نشا  می هایافت اهت   شد  معامل در گام چهارم ک  متایر هطح منابع طبیعی نفت وارد 

داری بار هاطح امنفی و معن ت ثیرمتایرهای کنترل تحقیق  منابع طبیعی  ت ثیراتک  مستقل ا  

ب   مذکعرهای انجم تا ششم مدل (. گام) تعهع  جعامع دارد

اهات. مرباعط میا  منابع طبیعی و تعهع  در جعامع  اجتماعی میانجی رابط  هایکانالورود 

 تا ثیراتانساانی مساتقل ا    یهارما ریامتادهاد کا  مربعط ب  گام انجم نشا  می هاییافت 

یاافتگی جعاماع بر تعهع  داراو معنمثبت  ت ثیر دارایمتایرهای کنترل و منابع طبیعی جعامع  

 : وابسته متغیر

 (توسعه اقتصادی)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 0206***  0101***  0209***  3602***  3606***  32***     3200***  (عدد ثابت )

 -3023   -3016   -9603 *  1022 0090***   0002 6032 ***  ( سطح توسعه اقتصادی اولیه )

  (S) زیرساخت
  ***2022   ***3021   ***3021   ***2022   ***2011   ***2013 

   (Iسطح صنعتی بودن )
 *** 2022-  *** 3020- 2023 2021  * 2021 

    (Oسطح منابع طبیعی نفت )
 *** 3020-  *** 2092-  * 1022-   1032- 

 2061  *** 2020  *** 2092 ***      (C) رمایه انسانیس

 2009  *** 2032 ***       (Q) کیفیت نهادی

 2003 ***        (ST) ثبات

 2012 2012 2012 2019 2011 2001 2000 ضریب تعیین

 302 302 303 310 322 329 329 تعداد کشور

 3219 3219 3303 3323 3023 0126 0126 اتتعداد مشاهد

 اهت.   %3و  %1   %32داری اترتیب معادل هطح معنب   *** و ** و *نکت :  
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 اناد کا  هارمای (. تحقیقات ایم واع   نیاع نشاا  داد ) اهت

)نظیار دیاعیس و کعینلیاعا    کنادایشرا  تعهع  و رشد در جعامع عمل می عنعا ب انسانی 

 انادداد ها نشا  . در گام شم و اس ا  ورود متایر کیفیت نهادی  یافت (0222؛ رانیع  0229

دارد داری بار هاطح تعهاع  جعاماع امساتقل مثبات و معنا تا ثیرک  هطح کیفیات نهاادی  

کاا  اااس ا   داردهمچناایم تعجاا  باا  ایاام نکتاا  اهمیاات  (.)

نصاف  تقریبااًیافتگی ایم متایر ب  مدل  اهمیت علّی منابع طبیعی در تبییم تعهع  واردکرد 

اولیا  جعاماع   جعامع و هاطح تعهاع  صنعتی شد هطح  ( و-1022ب   -2092شعد ) ا  می

در گاام نهاایی و ااس ا  دهاد. یافتگی جعاماع را ا  دهات مایدار خعد بر تعهع امعن ت ثیر

مستقیم بر  ت ثیرگذاریدهد ک  منابع طبیعی فاقد ها نشا  میمتایر هطح ثبات  یافت  واردکرد 

جعاماع  داری بر میاعا  تعهاع امثبت و معن طعر جعامع اهت  اما هطح ثبات ب هطح تعهع 

 (. ) اثر دارد

 طعربا نشا  داد  اهت ک  هر ه  کانال اجتمااعی معباعر  3های جدول درمجمعع  یافت 

در دارد و هطح مناابع طبیعای جعاماع  ت ثیریافتگی جعامع داری بر هطح تعهع امثبت و معن

 دار برای جعامع اهت.اای معنعهع ها  فاقد ایامدهای تایم کانال کنار

اجتماعی میانجی   هایکانالهریک ا   منابع طبیعی بر ت ثیرمنظعر بررهی در قدم دوم و ب 

 یار  (  معادلا 0222  0222( و اااایراکیس و گلاار  )0223  0222با الهام ا  الگاعی ماع )

 :بندی شدصعرت

                                 )0(    

 عبارتیب اجتماعی واهط )یا  هایکانالمعادل  در نمعن    هر کشعرمعادل   ک  در آ   

       برابر با عدد ثابت و  (  C) ( و هرمای  انسانیST) (  ثباتQ) کیفیت نهادی

میاانجی با  ا ای  هاایکانالشد  در هریک ا  بینیترتیب معادل میعا  تاییرات ایمب  و 
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(  هاطح (  هاطح  یرهااخت جعاماع )  هما  ایتاییر در هطح تعهع  اقتصادی اولی  )

 ( اهت.( و نیع هطح منابع طبیعی نفت )) صنعتی شد  جعامع

 ماذکعر ابرمعادل تحقیق شامل ه  متایر اهت  ایم میانجی در  هایکانالب  اینک   با تعج 

بنادی کارد کا  در آ   اجتماعی ب  تفکیک صاعرت هایکانالتعا  برای هریک ا  ایم را می

  0شاعد. جادول هاا بارآورد مایا  ایم کانال کیبر هرمنابع طبیعی و متایرهای کنترل  ت ثیر

 اهت. مذکعرادل  رگرهیع  ه  مع خلاص 
 

 ( با الگوی اثرات ثابت2) . نتایج رگرسیون معادله2جدول 

 
(8) 

 سرمایه انسانی

(9) 

 کیفیت نهادی

(11) 

 ثبات

 -0022 ***  -2022 ***  -1021 ***  (عدد ثابت )

   2062   2092   0002***  ( سطح توسعه اقتصادی اولیه )

 2006  ***2063  ***2022***  (S) ختزیرسا

 -2026-  *** 2032-  *** 2031 ***  (Iسطح صنعتی بودن )

 -2031-  *** 3063-  *** 3010 ***  (Oسطح منابع طبیعی نفت )

 313 313 303 تعداد کشور

 3221 3221 3303 تعداد مشاهدات

 اهت.   %3و  %1   %32داری اترتیب معادل هطح معنب  ***و  **  *نکت :  
 

منابع طبیعی نفت بر هطح هرمای  انساانی جعاماع در کناار  ت ثیر  0در گام هشتم جدول 

)نظیر گیلفاهاع    همخعا  با تحقیقات ایم وع  متایرهای کنترل تحقیق برآورد شد  اهت. 

 یافتا  (0222؛ لیادرمم و ماالعنی  0233؛ ایندا و رودریگاع  0222؛ بالت و همکارا   0223

 داریامنفی و معن ت ثیر دارایمستقل  طعرب دهد ک  هطح منابع طبیعی جعامع شا  مین عرمذک

یک واود انحاراف معیاار  (.) اهت بر هطح هرمای  انسانی

 2افعایم در هطح منابع طبیعی جعامع )هنجید  شد  تعهط ار ش صادرات نفات(  باعا  
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رگرهیع  کیفیت نهاادی بار هاطح شعد. می واود کاهم در شاخص هرمای  انسانی جعامع

دهد ک  یک واود انحراف معیاار افاعایم در هاطح مناابع منابع طبیعی در گام نهم نشا  می

واودی کیفیت نهادی )یعنای کااهم هاطح کنتارل فسااد(  3063طبیعی جعامع  باع  افت 

تحقیقات )نظیار هاالای  (.) شعدداری میامعن طعرب جعامع 

 امع یالیو ؛ 2  0232 نسات  یو؛ 0233  ینگاعیم؛ 0233؛ دانیال  0231تیم و هاعبرامانیا   مار

دهد  واکمیات هطح فساد در جعامع را افعایم میاند ک  منابع طبیعی  ( نیع نشا  داد 0233

 گذارد. بررهی یافت منفی می ت ثیربر کیفیت نهادی جعامع  درنتیج دهد و قانع  را کاهم می

افاعایم هاطح مناابع طبیعای در  معا اتب دهد ک  می نشا نیع  0گام دهم جدول  مربعط ب 

یاک واواد انحاراف  معا اتب  .یابدثباتی در جعامع معبعر نیع افعایم میجعامع  اوتمال بی

 3010معیار افعایم در هطح منابع طبیعی جعامع  هطح ثبات معجاعد در جعاماع با  میاعا  

؛ وهکع و همکارا   0203ت ایم وع   )نظیر آریف و همکارا   یابد. تحقیقاواود کاهم می

( نیاع نشاا  0221؛ لیندر  و هعفاکیاناکید  0222جا   ؛ دی0236؛ کعنارد و همکارا   0202

ثباتی و جنگ داخلی  بیشتر جعامع برخعردار ا  مناابع طبیعای را تهدیاد اند ک  خطر بیداد 

 غیرمستقیم منابع طبیعی بر هطح تعهع  ت ثیراتمیعا  منظعر بررهی گام بعد و ب  درکند. می

و در   دوم اهتخراج شد میانجی ا  معادل  هایکانالمربعط ب  هریک ا   ت ثیرجعامع  ضرایب 

 هاایکانالهریاک ا   تا ثیر  میاعا  1ی اول ضرب شدند. جادول ضرایب مربعط  ا  معادل 

 دهد.نشا  میاجتماعی معبعر را 

 
 جوامع های اجتماعی تأثیر منابع طبیعی بر توسعهسبی کانال. سهم ن3جدول 

  میانجی هایکانال
 1جدول  

 
 2جدول 

 
 3جدول 

 نسبی سهم

 %26 -1032     منابع طبیعی نفت

 %21 -0022 -2031 ***  2092 ***  هرمای  انسانی 

 %2 -2009 -3063 ***  2032 ***  کیفیت نهادی 
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  میانجی هایکانال
 1جدول  

 
 2جدول 

 
 3جدول 

 نسبی سهم

 %2 -2002 -1003 ***  2003 ***  ثبات 

 322 -9013   جمع

 
جعامع  منابع طبیعی بر تعهع  (مستقیم و غیرمستقیمکل ) ت ثیرات  مجمعع 1طبق جدول 

اجتمااعی  هاایکانالخاارج ا   ت ثیرب   کل ت ثیراتمیعا  نیمی ا   تقریباً اهت. -9013معادل 

 نابع طبیعای بار تعهاع م ت ثیراتا   درصد 26  عبارتیب اهت؛ مربعط مدنظر در ایم تحقیق 

 ثیر اهت( یاا با  تا نداشت دار امعن ت ثیرتحقیق  ایم مستقیم اهت )ک  در صعرتب جعامع یا 

اناادا  و غیراجتماااعی نظیاار کانااال بیماااری هلناادی  کانااال اااس هااایکانالغیرمسااتقیم ا  

  اهت. مربعط اقتصادی  هایکانالو دیگر  یگذار یهرما

 تا ثیرات درصاد ا  12 تقریبااًایم اهات کا   واضرری تحقیق های محعاما یکی ا  یافت 

 ؛شاعدهای اجتمااعی منتقال مای  ا  طریق مکانیسمبر جعامعصنعتی  منابع طبیعی بر تعهع 

دهد کا  ها نشا  میدخیل هستند. یافت  ت ثیرگذاریداری در ایم امعن طعرب هایی ک  مکانیسم

تاریم کاناالی اهات کا  مناابع هرمای  انسانی قعی   کانالمذکعره  کانال اجتماعی  ا یا  م

کال مناابع  تا ثیراتا   درصد 21 .گذاردمی ت ثیرجعامع  طبیعی ا  طریق آ  بر هطح تعهع 

های تحقیقات اهت. همخعا  با یافت مربعط ب  کانال هرمای  انسانی  جعامع طبیعی بر تعهع 

گاذاری   هارمای یاثر کششاو  ی دگاس اثر واهط ب ایم وع    جعامع واجد منابع طبیعی  

ای منفای را دهند و در بلندمدت  ایامادهای تعهاع انسانی خعد انجام میناچیعی در هرمای 

 کنند. برای جعامع خعد خلق می

های مربعط ب  تعییم ههم نسبی دو کانال اجتماعی دیگر  یعنی هطح ثبات و کیفیت یافت 

 علّای مناابع طبیعای بار تعهاع  تا ثیراندا   در انتقال  دو ب  یک دهد ک  هرنهادی نشا  می

ا  کاناال دو  تا ثیراتدرصاد ا  ایام  2مجماعع در  تا ثیراتجعامع نقم دارند. ا  میا  کل 

 شعد.میانجی هطح ثبات و هاختار نهادی جعامع منتقل می
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ی میا  هطح برخعردار های اجتماعی دخیل در رابط تعا  گفت ک  مکانیسمدرمجمعع می

داری دارناد و ا  ایافتگی جعامع  نقم علّی مهم و معناجعامع ا  منابع طبیعی و میعا  تعهع 

تاعا  اثار مخارب مکانیسمی اهت ک  می تریممهمجعامع  یانسان  یهرما  هاختار هاآ میا  

 وک کند. ی جعامعمنابع طبیعی را بر تعهع 

 گیری نتیجه. 5

مشاخص  طاعر منابع طبیعای  با ت ثیراجتماعی  هایکانالهدف بررهی  واضر با مطالع 

 .انجاام شادهای معباعر و نیع تعییم ههم نسبی هریک ا  کانالجعامع  دارایی نفتی بر تعهع 

تا  0222های هال های اانلی معجعد در فاصل با اهتفاد  ا  داد   معضعع دوایم  بررهیبرای 

با   های اانلهای خطی برای داد مدل بر یمبتن کشعر  ا  تکنیک رگرهیع  311برای  02313

ای ایامدهای تعهع  در وع   گرفت شکلدر ادبیات  روش اثرات ثابت بهر  گرفت  شد  اهت.

تعا  ک  ا  منظر تحلیلی می اندشد  ییشناهاای های چندگان ها یا مکانیسممنابع طبیعی  کانال

غیراجتمااعی تقسایم کارد. ماروری بار  هایلکانااجتماعی و  هایکانال دهت  دورا ب   هاآ 

مستقلی با  بررهای مسایرهای اجتمااعی  اژوهمدهد ک  ادبیات تجربی ایم وع   نشا  می

ای جعامع نپرداخت  اهات. ا  هاعی دیگار  تعیایم منابع طبیعی نفتی بر وضعیت تعهع  ت ثیر

 ی و تعهاع   نکتا میا  منابع طبیعا ههم نسبی هریک ا  مسیرهای اجتماعی میانجیگر رابط 

 ای در ادبیات ایم وع   بعد  اهت. ماند مافعل

دهاد کا  معجعد برای جعامع  نشا  می های ثانعی تحقیق در قالب تحلیل اانلی داد ایم 

- جعامع  منابع طبیعی نفتی ب متایرهای اجتماعی برای برآورد هطح تعهع  واردکرد قبل ا  

ای کا  در ؛ نکتا و معنااداری بار هاطح تعهاع  اهات یمنفا علّای ت ثیر دارایمستقیم  طعر

                                                            
ب  فراخعر  . در ایم تحقیق نیعاهت رو کشعری  فقدا  داد  معتبر و ب های تحلیل بیمتریم محدودیتیکی ا  جدی .3

و همیم امر هبب  وجعد داشت 0231وداکثر تا هال  یااهخهای معتبر و با کمتریم هطح بیمتایرهای اصلی تحقیق  داد 

 محدود شعد. 0231-0222 مانی  شد  اهت ک  تحلیل معبعر  ب  با  
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 (0221  0223  3663  3622آوتای ) مطالعاات منابع طبیعی ک  باا تحقیقات نسل دوم وع  

اجتماعی   هایکانال لحاظ ا اما اس  .اهت کرد  اشار ( نیع ب  آ  3622) گلب و شد  شروع

اهت.  داد  دهت ا دار خعد را اقیم و معنمست ت ثیردهد ک  منابع طبیعی دیگر نشا  می هایافت 

 نباعدیاافتگی یاا نقشی در تعهع  خعدخعدیب ایم اهت ک  منابع طبیعی مذکعر  مدلعل نکت 

( صرفاً ا  طریاق 0222یافتگی جعامع ندارد و ا  منظر رویکرد رئالیستی )نظیر ااهع   تعهع 

 . اهتعلّی مثبت/منفی  ت ثیراتاهت ک  وامل  یمتصدهای مکانیسم

جعامع نشاا   منابع طبیعی نفتی بر تعهع  ت ثیرگذاریاجتماعی  هایکانالبررهی تجربی 

دهد ک  هر ه  مسیر هرمای  انسانی  هاختار نهادی جعاماع و وضاعیت ثباات اجتمااعی می

 عماد  براهااسکنناد. تعضایح بیشاتر آنکا   داری را ایفا مایامیانجیگری معن جعامع  نقم

؛ 0233ایندا و رودریگاع  تحقیقات در ادبیات مربعط ب  کانال اجتماعی هرمای  انسانی )نظیر 

در و...(  0222؛ بالاات و همکااارا   0229دیااعیس و کعبنلیااعا   ؛ 0222لیاادرمم و مااالعنی  

اقتصادی ب  منابع طبیعای وابساتگی  ب  لحاظجعامعی ک  ا  منابع طبیعی وافر برخعردارند یا 

 تاریممهم عنعا با بیماری هلنادی ) های تعلیدی و وقعع ادید انقباض بخم علتب دارند  

 ماهرمحعر  نیا  ب  نیروی انسانی متخصص و کانال اقتصادی( و تمایل ب  همت کالاهای منبع

گذاری انسانی چندانی ا  هرمای  یدرآمدخانعارها در هطح خرد  انتظار ؛ بنابرایم شعدکم می

اغلب خانعار معجب تضعیف وضاعیت  یا  هعاتخاذ چنیم تصمیمی  یج نخعاهند داشت. نت

 شعد.اقتصادی در جعامع می ایشرا  تعهع  عنعا ب هرمای  انسانی در جعامع 

هالای  )نظیر هاختار نهادیکانال اجتماعی   مین  درتحقیقات  بیشترهای همخعا  با یافت 

؛ دانیل  0231؛ هعشمند و همکارا   0231  کلارک و و  کعتم؛ 0231مارتیم و هعبرامانیا   

جعی وجست مسئل ( جعامع وابست  یا برخعردار ا  منابع طبیعی با و... 0232 نست  یو؛ 0233

. در چنیم جعامعی  اندمعاج رانت  فساد در دهتیابی ب  دارایی بادآورد  و افت کیفیت نهادی 

درصدد کسب ههم بیشتری ا  رانات   نی و نفعذ خعدقدرت چان  بست  ب های متخلف گرو 

کند. با   مین  را برای افعل نهادی جعامع معبعر فراهم می مسئل همیم منابع طبیعی هستند و 
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  ات کاهم هطح کیفیت نهادی جعامع و افعایم هطح فساد هیستماتیک  تمایال فعالاامعا 

 ج یدرنت ؛شعدکمتر می ..و.گذاری اندا   هرمای های اقتصادی معلد نظیر اساقتصادی ب  کنم

 ای برای چنیم جعامعی دور ا  انتظار نخعاهد بعد.ایامدهای منفی تعهع 

بیمااری هلنادی  رواج ادیاد  علاتب نظری  جعامع برخعردار ا  منابع طبیعی  ا  دیدگا 

 چراکا  هساتند؛ثبااتی جعی رانت  بیشتر درمعرض تضاد و بیوهیاهی یا هما  رفتار جست

ایام  ند ههم بیشتری ا  دارایی منابع طبیعی داشت  باشاند. یافتا اتلاش وت درهای متفاگرو 

؛ تیسام  0236کعناارد و همکاارا   های هایر محققا  ایم وع   )نظیر تحقیق نیع ک  با یافت 

-نشا  مای  اهتهمخعا  ( و... 0203؛ آریف و همکارا   0232؛ آدواریع و همکارا   0230

ثباتی بیشتری منابع طبیعی نفتی هستند  هطح بی  طعح بالاتری ا دهد ک  جعامعی ک  واجد ه

جعاماع در  کنناد تحدیادیک مانع اجتمااعی   عنعا ب ثباتی نیع کنند و هطح بیرا تجرب  می

اجتماعی معبعر و نیع میاا   هایکانالتردید  بیم ایم بدو  اقتصادی اهت. ب  تعهع  دهتیابی

وبرگشتی یا ولقاعی نیاع برقارار رفت ت ثیراتغیراجتماعی   هایکانالاجتماعی و  هایکانال

برای مثال  مکانیسم هرمای  انسانی عمدتاً در ایعند با مکانیسم بیمااری هلنادی عمال  ؛اهت

 یصانعت ریاغمحاعر و جعامع برخعردار ا  منابع طبیعی  ب  همت اقتصاد منبع چراک  ؛کندمی

اهات   کارآماد مند نیروی انساانی متخصاص و روند و بخم صنعتی اقتصاد ک  نیاایم می

شعد. ا  طرفی دیگر  انسانی کمتر اوساس می نیا  ب  هرمای  شعد و در بلندمدتتضعیف می

ثباتی جعامع نیع روابط مستحکمی برخاعردار واضح اهت ک  میا  هاختار نهادی و وضع بی

  اهت.

در جهات انباشات دانام در  شرویاگامی  عنعا ب تعاند واضر می ای ک  در مطالع نکت 

اجتمااعی  هاایکانالوع   مطالعات منابع طبیعی و تعهع  تلقی شاعد  تعیایم هاهم نسابی 

( کا  مکانیسام بیمااری 0222میانجیگر میا  منابع طبیعی و تعهع  اهت. باا الهاام ا  لیمای)

اهات   مکانیسم اقتصادی واهط میا  منابع طبیعی و تعهع  معرفی کارد  تریممهمهلندی را 

مکانیسم اجتماعی واهط میا  منابع طبیعی نفت و تعهع   تریممهمتعا  هرمای  انسانی را می
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اند ک  مکانیسم هرمای  انسانی نعدیک با  نیمای های تحقیق نشا  داد یافت  .جعامع تلقی کرد

 ییاتنهبا مستقیم یا غیرمستقیم مناابع طبیعای بار تعهاع ( را  ت ثیراتکل )اعم ا   ت ثیراتا  

کمتار ا  د  درصاد ا  ایام  رفتا همیروو ثباات   هاختار نهادیدهد و دو مسیر اعشم می

تجربی و در چارچعب  لحاظ ا کم بنابرایم دهت ؛دهندکل را ب  خعد اختصاص می ت ثیرات

در جعاماع  منابع طبیعی یا وفعر منابع طبیعی وابستگی ب   تعا  ادعا کرد ک واضر می مطالع 

 تعاند بر تعهاع می انسانی اهت ک   گذاری در هرمای   ا  طریق تضعیف هرمای هم ا  میب

اهت کا  هارمای   گرفت  شکلایم معضعع  بر هرکاملی  تقریباً تعافقباشد.  ت ثیرگذارجعامع 

-های عملای و هیاهاتنیا های تعهع  در جعامع اهت. دلالتایم تریممهمانسانی یکی ا  

برای گذاری صحیح منابع در هیاهت تیمحدودیم اهت ک  با فرض ا واضرتحقیق  گذاران 

 منابع طبیعی نفات )نظیار جامعا  ویژ ب ب  تعهع  در جعامع متکی ب  منابع طبیعی   دهتیابی

کاناال  تاریممهمگاذاری بار هارمای  انساانی باشاد تاا تعاند هرمای ایرا (  اولعیت اول می

و  د. ادبیاات ایام واع   )نظیار کاار باراوو ارتگاامنفی منابع طبیعی خنثای شاع ت ثیرگذاری

منفای  تا ثیراتتاعا  انسانی مای یگذار یهرمابا  ک  اهت نیع نشا  داد  (0221دگرگعریع  

 شعمی منابع را تضعیف یا در بهتریم والت خنثی کرد.

 کتابنامه
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