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 چکیده 

گذاران  اجتماعی و ارزیابی آن از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه سیاستنظارت بر رفاه  
توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی  در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای درحال

بر رفاه کشورهای درحال و حکمرانی خوب  بهتأثیر رانت منابع طبیعی  منظور  توسعه است. 
اقتص  از روش  موردمطالعه،  دادهحصول هدف  ثابت،  ادسنجی  اثرات  با  تابلویی کوانتایل  های 

متغیرها در چندک زمانی  روابط  اند.  برآورد گردیده  ۲۰۰۷  -  ۲۰۱۸های مختلف طی دوره 
بر رفاه در همه چندک اثر رانت منابع طبیعی  و معنادار است  نتایج نشان داد که  ها منفی 

کند.  دار از رفاه بیشتر نمود پیدا میبرخورتوسعه کمکه این اثر در کشورهای درحالطوریبه
شود. همچنین نتایج  توسعه تأیید میبه عبارتی وجود پدیده نفرین رفاه در کشورهای درحال

چندک در  خوب  حکمرانی  اثر  که  داد  بنابراین  نشان  است؛  معنادار  و  مثبت  مختلف  های 
می خوب  درحالحکمرانی  کشورهای  در  رفاه  افزایش  باعث  شوتواند  بر  توسعه  همچنین  د. 

عملکرد  شاخص  و  اشتغال  نرخ  شهرنشین،  جمعیت  جمله  از  متغیرها  سایر  نتایج،  طبق 
چندکمحیط  در  اثر  زیست  بعالوه  هستند.  رفاه  بر  معنادار  و  مثبت  اثر  دارای  مختلف  های 

چندک همه  در  رفاه  بر  ناخالص  سرمایه  و  تشکیل  مثبت  و ششم  پنجم  چندک  جز  به  ها، 
 معنادار است.
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 مقدمه .1

سیاست از  بسیاری  موردتوجه  آن،  ارزیابی  و  اجتماعی  رفاه  بر  نظارت  در  اخیراً،  گذاران 

درحال و  کشورهای  چندوجهی  متغیر  یک  رفاه  است.  گرفته  قرار  عوامل  توسعه  تابع 

نهادها،   طبیعی،  منابع  به  دسترسی  میزان  جغرافیایی،  موقعیت  جمله  از  مختلفی، 

ویژگیبحران میها،  عوامل  این  از  یک  هر  که  است  غیره  و  جامعه  افراد  رفاه  های  تواند 

تأثیر قرار دهد؛ بنابراین داشتن شناختی کامل از عوامل تأثیرگذار بر  افراد جامعه را تحت

می برنامهتورفاه،  برنامهاند  تدوین  جهت  در  را  بهریزان  همگانی  ای  رفاه  افزایش  منظور 

 کمک کند.  

کاهش رفاه در کشورهای غنی از منابع، مورد   های اخیر، افزایش نابرابری درآمد ودر سال

)ادواردز  است  گرفته  قرار  پژوهشگران  از  بسیاری  گزارش  ۲۰۱6،  ۱توجه  اساس  بر   .)

بین پول صندوق  به۲المللی  قریب  اکثر  امروزه  در  ،  منابع  از  غنی  اقتصادهای  اتفاق 

درحال بینکشورهای  )صندوق  هستند  پول،  توسعه  اقتصادی  ۲۰۰۷المللی  شهود   .)

سریع باید  نفت،  همچون  منابع،  از  سرشار  کشورهای  که  است  آن  از  حاکی  تر  متعارف 

. اعتقاد بر این بود که  کندتوسعه یابند، زیرا نفت درآمد بزرگی را برای دولت ایجاد می

ازبین به  قادر  را  کشورها  باید  درآمد  زندگی  این  بهبود سطح  و  ملت  میان  از  فقر  بردن 

بااین کند.  نفتمردم  کشورهای  که  است  دیده شده  کشورهای  حال،  با  مقایسه  در  خیز 

 (.۲۰۲۱، 3های رفاهی عملکرد بدتری دارند )خانا فقیر در نفت، در شاخص

شود و مقادیر  منابع طبیعی موجب آسیب رساندن به کیفیت نهادی می  از طرفی فراوانی

میشاخص کاهش  را  آن  نیز  های  مقاالت  از  بسیاری  کار  مبنای  که  رویکرد  این  دهد. 

ترین دلیل نفرین منابع طبیعی، پایین بودن کیفیت نهادی  باشد مدعی است که مهممی

به است.  طبیعی  منابع  لحاظ  از  غنی  کشورهای  راس انعنودر  معتقد  ۲۰۰۱)  4مثال،   )

می دموکراسی  کاهش  موجب  نفت  به  وابستگی  که  همکاران است  و  )بهبودی  ،  5گردد 

باتوجه۱3۹۱ شاخص(.  بهبود  و  دارد  ارتباط  رفاه  با  خوب  حکمرانی  که  این  های  به 

 
1 Edwards 
2 International Monetary Fund 
3 Khanna 
4 Ross 
5 Behboodi et al. (2012) 
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زیرساخت در  بسزایی  تأثیر  خوب  رفاه  حکمرانی  و  سیاسی  فرهنگ  اجتماعی،  های 

)واگ دارد  کانال  ۲۰۰4،  ۱نر اقتصادی  از  و  غیرمستقیم  طور  به  طبیعی  منابع  وفور  لذا   ،)

کیفیت نهادی بر رفاه اثرگذار است. این دیدگاه معتقد است که وفور منابع طبیعی باعث  

در   لذا  دارد،  مثبت  رابطه  رفاه  با  نهادی  کیفیت  ازآنجاکه  و  نهادی شده  کیفیت  کاهش 

 شود.بروز پدیده نفرین رفاه می نهایت وفور منابع طبیعی موجب کاهش رفاه و

منظور سنجش کیفیت نهادها از تعریف بانک جهانی که مقبولیت  در پژوهش حاضر، به

همکاران  و  کرای  است.  شده  استفاده  دارد،  خوب ۲۰۰۹)  ۲بیشتری  حکمرانی  بر    3(  را 

به که  میعنوان شاخصاساس شش شاخص  گرفته  نظر  در  شوند،  های حکمرانی خوب 

، ثبات سیاسی و  4نند. این شش شاخص شامل: حق اظهارنظر و پاسخگوییکمعرفی می

خشونت حضور  دولت 5عدم  اثربخشی  مقررات6،  و  قوانین  کیفیت  قانون۷،  حاکمیت   ،۸  ،

فساد  بهمی  ۹کنترل  همچنین  استفاده  شود.  لگاتوم  رفاه  شاخص  از  رفاه  ارزیابی  منظور 

 شده است.

جای تمرکز محض بر مسئله نفرین منابع طبیعی،  این پژوهش برخالف سایر مطالعات به

های نهادی و حکمرانی کشورهای  به دنبال پاسخ به این مسئله است که چگونه ویژگی

طبیعی   منابع  بر میدارای  طبیعی  منابع  از  حاصل  عایدی  بودن  مضر  یا  مفید  در  تواند 

درحال کشورهای  بهاقتصاد  تعیینتوسعه  مردم  رفاه  به  ویژه  باشد؟  تأثیرگذار  و  کننده 

با سایر پژوهش این پژوهش  نفرین رفاه است.  عبارتی وجه تمایز  به مسئله  ها پرداختن 

اند اما مسئله نفرین رفاه از دید  رداختهاگرچه مطالعات مختلفی به مسئله نفرین منابع پ

سایر مطالعات مغفول مانده است که این پژوهش قصد دارد این خأل مطالعاتی را پر کند.  

منظور سنجش رفاه، شاخص لگاتوم است. شاخص لگاتوم،  کاررفته بههمچنین شاخص به

دهد  قرار می  اجتماعی مورد ارزیابی  -یک شاخص جامع است که رفاه را از نظر اقتصادی  

 
1 Wagener 
2 Kraay et al. 
3 Good governance 
4 Voice and Accountability 
5 Political Stability and Absence of Violence 
6 Government Effectiveness 
7 Regulatory Quality 
8 Rule of Law 
9 Control of Corruption 
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بر شاخص   اثر رانت منابع  به بررسی  قبلی داخلی و خارجی  از مطالعات  و در هیچ یک 

مطالعات،   سایر  با  حاضر  پژوهش  تمایزات  دیگر  از  است.  نشده  پرداخته  لگاتوم  رفاه 

های پرت و دورافتاده را  استفاده از مدل رگرسیون کوانتایل است که امکان تخمین داده

می بعفراهم  و  کند.  لگاتوم  رفاه  شاخص  و  خوب  حکمرانی  شاخص  ارزیابی  جهت  الوه 

محیط عملکرد  مؤلفهشاخص  تحلیل  روش  از  این  زیست  که  شده  استفاده  اساسی  های 

 پژوهش را با سایرین متمایز ساخته است.

توسعه هستند. طبق گزارش  نمونه جامعه موردمطالعه در این پژوهش کشورهای درحال

بین پول،صندوق  درحال  المللی  کشورهای  دارند  اکثر  فراوانی  طبیعی  منابع  توسعه 

عنوان درصدی از تولید ناخالص  (. رانت منابع طبیعی به۲۰۰۷المللی پول،  )صندوق بین

به کشورهای جهان  داخلی در کشورهای درحال نسبت  اخیر  درصد    ۷6توسعه در دهه 

فر طبیعی  منابع  از  ناشی  باال  درآمد  معنای  به  این  است.  کشورهای  بوده  در  اوان 

توسعه، فقر، سطح پایین رفاه اجتماعی،  توسعه است. اما در اکثر کشورهای درحالدرحال

ملل  سازمان  گزارش  طبق  بر  است.  بسیار  دموکراسی  فقدان  و  خشونت،  و   ۱درگیری 

درحال شامل  کشورهای  ملل،    ۱۰۹توسعه  )سازمان  است  میان  ۲۰۲۰کشور  این  در   .)

 ها موردمطالعه است:موجودی دادهکشور زیر بر اساس  ۱۰۷

امارات   اکوادور،  افغانستان،  اریتره، اسرائیل، اسواتینی،  اروگوئه،  اردن،  السالوادور،  اتیوپی، 

بلیز،  برزیل،  بحرین،  آنگوال،  جنوبی،  آفریقای  آرژانتین،  اوگاندا،  اندونزی،  عربی،  متحده 

بولیوی بوروندی،  بورکینافاسو،  بوتسوانا،  بنین،  پاپوآ    بنگالدش،  چندملیتی(،  )دولت 

تونس،  گینه توگو،  توباگو،  و  ترینیداد  ترکیه،  تایلند،  پرو،  پاناما،  پاکستان،  پاراگوئه،  نو، 

آفریقای   جمهوری  ایران،  اسالمی  جمهوری  سلیمان،  جزایر  جامائیکا،  لست،  تیمور 

جمهوری   کنگو،  دموکراتیک  جمهوری  مالزی،  خلق  دموکراتیک  جمهوری  مرکزی، 

جمهوری عربی سوریه، جمهوری کره، جمهوری متحد تانزانیا، جیبوتی، چاد،  دومنیکن،  

ساحل زیمبابوه،  زامبیا،  روآندا،  سریالنکا،  چین،  پرینسیپ،  و  تومه  سائو  ساموآ،  عاج، 

عربستان   عراق،  شیلی،  سیرالئون،  سورینام،  سودان،  جنوبی،  سودان  سنگال،  سنگاپور، 

، کابو ورد، کاستاریکا، کامبوج، کامرون، کلمبیا،  سعودی، عمان، غنا، فیجی، فیلیپین، قطر

گینه   گویان،  گواتماال،  گامبیا،  گابن،  کیریباتی،  کویت،  کومورس،  کوبا،  کنیا،  کنگو، 

 
1 United Nations 
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مالدیو،    -استوایی، گینه، گینه   لیبی، ماداگاسکار، ماالوی،  لیبریا،  لبنان، لسوتو،  بیسائو، 

موریس، موزامبیک، میانمار، نامیبیا،  مالی، مراکش، مصر، مغولستان، مکزیک، موریتانی،  

هندوراس،   هند،  هائیتی،  ویتنام،  ونزوئال،  وانواتو،  نیکاراگوئه،  نیجریه،  نیجر،  نپال، 

 کنگ، یمن.هنگ 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای  

م درحال به  پژوهش  این  اول  بخش  در  منظور،  بدین  است.  مسئله  توسعه  بیان  و  قدمه 

پرداخته شده است. در بخش دوم به مبانی نظری و مطالعات پیشین مرتبط با موضوع  

پرداخته   تحقیق  روش  توضیح  و  معرفی  به  سوم  بخش  در  است.  شده  پرداخته  تحقیق 

و   بحث  پنجم  بخش  در  و  است  ارائه شده  پژوهش  نتایج  چهارم،  بخش  در  است،  شده 

 ای سیاستی مورد بحث قرار گرفته است.گیری و ارائه پیشنهادهنتیجه

 ادبیات موضوع  .2

منظور بررسی ادبیات موضوع، ابتدا تعریف برخی متغیرها ارائه شده است و سپس به  به

 ارتباط بین متغیرها، پرداخته شده است.

 . تعریف رفاه1.2

ای در یک چرخه اقتصادی است که در آن شرایط، بیکاری  از نظر اقتصادی، رفاه مرحله

رفاه  پا از  اغلب  دارند.  باالیی  خرید  قدرت  افراد  نتیجه  در  و  است  باال  کل  درآمد  و  یین 

شود ولی عوامل دیگری مانند شادی و سالمتی نیز وجود  عنوان ثروتمند بودن یاد میبه

(. در این زمینه، از اولین  ۱3۹۲، ۱دارند که به ثروتمند بودن بستگی ندارد )زائری و ندری 

( نام  ۱۹۲۰)  3توان از پیگومی  ۲پرداز در ارتباط با توابع رفاه اجتماعی هاقتصاددانان نظری

مقایسه  و قابل  4های فردی مقداری )عددی(  برد که نظریات آن بر اساس فرض رجحان

به این است که  بیانگر  و  اقتصادی عقالنی میکارگیری سیاستبنا شده است  تواند  های 

رابینز نظریه  سپس  گردد.  اجتماعی  رفاه  افزایش  )  5باعث  سال  پایه  ۱۹3۲در  بر   ،)

پارتویی رجحان کارایی  نظریه  و  ترتیبی  حداقل    6های  رفاه  افزایش  معنای  به  )پیشرفت 

 
1 Zaeri & Nadri (2013) 
2 Social welfare function 
3 Pigou 
4 Cardinal preferences 
5 Robbins 
6 Paretian 
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اهش رفاه فرد دیگر( مطرح گردید. این نظریه به علت عملیاتی نبودن  یک نفر، بدون ک 

بودن آن، دو رهیافت   برای رفع مشکل غیرواقعی  نگرفت. سپس  قرار  آن مورد استقبال 

کالدور جمله  از  افرادی  اول،  رهیافت  در  گردید،  مطرح  هیکس ۱۹3۹)  ۱علمی  و   ،)۲  

های  دیدگان سیاستان زیان آسیب( و با معرفی برخی معیارها، الگویی برای جبر۱۹4۰)

  3اقتصادی از محل منافع برندگان ارائه نمودند. رهیافت دوم توسط افرادی مانند برگسون 

ساموئلسن۱۹3۸) و  اجتماعی  ۱۹4۷)  4(  رفاه  تابع  معرفی  به  که  گردیده  مطرح   )

 .(۰۱3۹، 5اند )عبدالملکی پرداخته

شوند که  های اساسی ساخته میشاخصهای رفاه بر اساس گروهی از  طورکلی، شاخصبه

ها بر اساس  های مختلف مفهوم مورد بررسی را منعکس کنند. سه گروه از شاخصجنبه

عینیشاخص دارد:  وجود  اساسی  ذهنیهای  بر گرایانه،  عینی  روش  ترکیبی.  و  گرایانه 

ها است و  نامهها و پرسشهای آماری است. روش ذهنی بر اساس نظرسنجیاساس داده

ها در چارچوب رویکرد  شاخص  .کندگرایی هر دو روش را ترکیب میذهنی  -  وش عینیر

ها به طور  گیرند. این شاخصها را در برمیگرایی بیشترین دامنه شاخصذهنی  -  عینی

استفاده میگسترده مقایسه ساالنه کشورها  برای  این  شود. مشهورترین شاخصای  های 

بهتر  زندگی  شاخص  توس  6روش،  لگاتوم  OECDط  که  رفاه  شاخص  و  شده    ۷تهیه 

 (.۲۰۱۷، ۸باشد. )باالشووا و ناخاتاکیان می

به پژوهش  این  است.  در  شده  استفاده  لگاتوم  ترکیبی  شاخص  از  رفاه  سنجش  منظور 

لگاتوم  از نظر    ۹شاخص رفاه  شاخص ترکیبی است که دستاوردهای کشورهای جهان را 

اندازه شکوفایی  و  میرفاه  میگیری  منتشر  لگاتوم  مؤسسه  توسط  هرساله  و  شود.  کند 

های ایمنی و امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، سرمایه  شاخص رفاه لگاتوم مبتنی بر حوزه

وکار، کیفیت اقتصاد،  ای کسبهگذاری، شرایط سازمانی، فرصتاجتماعی، محیط سرمایه

 
1 Kaldor 
2 Hicks 
3 Bergson 
4 Samuelson 
5 AbdulMaleki (2011) 
6 Better Life Index 
7 Legatum 
8 Balashova & Nakhatakyan 
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محیط و  آموزش  سالمتی،  زندگی،  )لگاتوم،  شرایط  است  بنابراین ۱5:  ۲۰۲۰زیست  (؛ 

ها با  شاخص رفاه لگاتوم تابع دوازده زیربخش است که تغییر در هر یک از این زیربخش

 تأثیر قرار دهد.تواند رفاه لگاتوم را تحتها، میفرض ثبات سایر زیربخش

 رانت  . تعریف2.2

به  اثر کمیابینوعی مازاد یا درآمد غیرتولیدی گفته میرانت  یا  شود که در  های طبیعی 

به وجود می )مصنوعی(  رنانی ساختگی  و  اقتصادی  ۱3۸3،  ۱آید )خضری  رانت  امروزه   .)

رود و با رانت زمین که ریکاردو  بیشتر به معنی سو استفاده از اختیارات دولتی به کار می

جویی ابتدا در راستای توضیح انحصار در  داشته، متفاوت است. پدیده رانتبه آن اشاره  

سال   در  توالک،  رانت  ۱۹6۷مقاله  اصطالح  و  شد  اولینمطرح  برای  سال  جویی  در  بار 

رانت  ۱۹۷4 شد.  گرفته  کار  به  کروگر  تالشتوسط  )البیجویی،  قانونی  و  های  گری( 

)رشوه گروهغیرقانونی  و  افراد  همدهی(  بهسهای  دنبال  ود  به  که  رانتی  تحصیل  منظور 

گیرد )رحمانی و  شود را در برمیهای ساختگی ایجادشده توسط دولت حاصل میکمیابی

می  .(۱3۸۸،  ۲گلستانی  حاصل  زمانی  که  است  مازادی  درآمد  منبع  رانت  یک  که  شود 

مودی  )زمین، ماده اولیۀ خاص و غیره( یا کاال در عرضه ثابت باشد )نمودار عرضۀ آن ع

های الزم برای آوردن آن منبع یا کاال به  باشد(، ولی قیمت آن در بازار بیشتر از هزینه

به قبیل کاالها  بازار  این  به دلیل محدودیت ماهوی  باشد.  تولیدکننده  نرمال  اضافه سود 

شدت غیر کششی بوده و با افزایش قیمت، امکان افزایش  ها به)مانند زمین(، عرضۀ آن

آن د عرضۀ  کوتاهها  به  ر  منجر  تقاضا  افزایش  درنتیجه،  ندارد.  وجود  بلندمدت  و  مدت 

شود که به آن رانت اقتصادی  ها و درآمد دارنده تابع یا تولیدکننده کاال میافزایش قیمت

 (.۱3۹6، 3گویند )فیضی ینگجه و همکاران می

 . تعریف حکمرانی خوب 3.2

توسعه و در راستای  درحالخصوص در کشورهای  حکمرانی خوب موضوعی است که به

نهادینه و  ویژهاستقرار  جایگاه  از  مدنی  است. حکمرانی،  سازی جامعه  برخوردار شده  ای 

فوق،   مفهوم  طبق  است.  شده  حکومت  مفهوم  جایگزین  که  است  جدیدی  ایده 

و کالنگیریتصمیم به شهر  مربوط  در  های  دخیل  منافع  اجماع کل صاحبان  با  شهرها 

 
1 Khezri & Renani (2004) 
2 Rahmani & Golestani (2009) 
3 Fyzi et al. (2017) 
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می صورت  تلوری گیرد  شهر  کاویان  و  صمیمی  بانک  ۱3۹4،  ۱)جعفری  تعریف  طبق   .)

یک   اقتصادی  مدیریت  بر  قدرت  آن  طبق  بر  که  است  روشی  خوب  حکمرانی  جهانی، 

شود )کمیجانی و  کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اقتصادی، اعمال می

 (.۱3۸۹، ۲سالطین

گسترده مفهوم  موضوعاحکمرانی  شامل  که  است  اقتصادی  ای  محیط  مانند  تی 

میعبارت)به حقوق  و  جامعه  سیاست،  اقتصادی(،  امنیت  در  دیگر  جهانی  بانک  شود. 

تغییر که در سال   نقش دولت در جهان در حال  با عنوان  منتشر شد،    ۱۹۹۷پژوهشی 

المللی گسترش  دامنه مطالعات نظری و تجربی را در مورد عملکرد دولت در سطح بین

دولت در توسعه اقتصادی اشاره کرد که در نتیجه یک سری گفتگوها    داد و به نقش مهم

ها، در نهایت، مفهوم حکمرانی تعریف شد. حکمرانی از نظر بانک جهانی، استفاده  و بحث

به اجتماعی  و  اقتصادی  منابع  مدیریت  برای  قدرت  پایدار  از  توسعه  به  دستیابی  منظور 

های تخصیص  تعریف، کشورهای عضو باید سیستمبه این  (. باتوجه۱۹۹۲،  3است )لطیف 

سیاست تدوین  ارتقا  منابع،  را  دولت  و  شهروندان  تعامالت  و  اجرا  مراحل  و  انتخاب  ها، 

 (.۱3۹6، 4دهند )محمدزاده و یحیوی دیزج

 . ارتباط بین رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب با رفاه4.2

جوامع رفاه  و  اقتصادی  رشد  نزدیک  ارتباط  دلیل  دنبال  به  به  اقتصاددانان  از  بسیاری   ،

شناخت منابع رشد اقتصادی هستند. در نیمه دوم قرن بیستم، اقتصاددانان نئوکالسیک  

های فیزیکی و فراوانی  در فهم علل توسعه اقتصادی بیشتر به عوامل مانند تراکم سرمایه

ایلخانی و  گرفتند )منابع طبیعی توجه داشتند که تحت عنوان عوامل اقتصادی قرار می

اقتصادی  ۱3۹5،  5همکاران  توسعه  و  رشد  افزایش  به  باید  طبیعی  منابع  اصوالً   .)

  ۱۹۹5،  ۷؛ ساکس و وارنر۱۹۹3،  6کشورهای دارای منابع کمک کنند؛ اما مطالعات )آوتی 

گیلفاسون  می۲۰۰۰،  ۸و  نشان  طبیعی،  (  منابع  از  سرشار  کشورهای  از  برخی  که  دهد 

 
1Jafari Samimi & Kavian Telori (2015)   
2 Komyjani & Salatin (2010) 
3 Lateef 
4 Mohammadzadel & Yahyavi Dizaj (2017) 
5 Ilkhani et al. (2016) 
6 Auty 
7 Sachs & Warner 
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د منابع یا دارای منابع طبیعی محدودی هستند، سرانه تولید  نسبت به کشورهایی که فاق 

 . ۲شود شناخته می ۱عنوان نفرین منابعناخالص داخلی کمتری دارند که این تناقض به

شود، بلکه چندبعدی است )خانا،  پدیده نفرین منابع فقط به رشد اقتصادی محدود نمی

به ۲۰۲۱ از  طوری(.  فراتر  اثر  چندین  رشد  که،  بر  طبیعی  منابع  نفرین  سنتی  تأثیر 

( و  ۱۹۹۷)  3مثال، کارل عنواناند. بهاقتصادی رفته و بر عوامل اجتماعی آن متمرکز شده

( به۲۰۰۱راس  طبیعی  منابع  که  کردند  بیان  منابع  (  ثروت  دارد.  ارتباط  فقر  با  شدت 

به بهطبیعی  جلوگیریویژه  در  اصلی  عامل  یک  معدنی،  مواد  و  نفت  توسعه    صورت  از 

و   فلزات  نفت،  ازجمله  منابع طبیعی  نظر  از  از کشورهایی که  بسیاری  و  اقتصادی است 

 (. ۲۰۱۷، 4الماس غنی هستند دارای فقیرترین افراد جهان هستند )موسلی 

کاتسیتی  و  )5آپرجیس  تشدید  ۲۰۱۸،  را  فقر  فسیلی  انرژی  منابع  که  دادند  نشان   )

بهمی فساد  که  طوریکنند  اما  کرده  فقر کمک  به کاهش  اقتصادی  آزادی  و  دموکراسی 

کند. درآمد حاصل از کشف منابع طبیعی  ناشی از فراوانی منابع در جهت عکس عمل می

به اغلب  کلمبیا و چوب در کامبوج  داروها در  آنگوال،  الماس در  منابع مهم  مانند  عنوان 

جنبش دامالی  که  کشورهایی  است.  ذکرشده  شورشی  فراوان  های  طبیعی  منابع  رای 

(. در میان اکثر تحلیلگران  ۲۰۰4،  6هستند خطر درگیری بیشتری دارند )کولیر و هوفلر 

توجهی با شروع جنگ داخلی در  نظر زیادی وجود دارد که فراوانی نفت به طور قابلاتفاق

 (.۲۰۰۷، ۷ارتباط دارد )دی جان  ۹۹-۱۹45یافته در دوره کشورهای کمتر توسعه

شود که  زیست مییت استخراج منابع انرژی فسیلی همچنین منجر به تخریب محیطفعال 

تحت را  فقیر  افراد  میاغلب  قرار  کاتسیتی،  تأثیر  و  )آپرجیس  آوتی ۲۰۱۸دهد.   .)۸  

 ۹کند. همچنین فیلدز ( به نقش نفرین منابع و تأثیر آن بر توزیع درآمد اشاره می۱۹۹4)

 
1 Resource Curse 

برای توضیح رابطه منفی وابستگی به منابع طبیعی و  ( ۱۹۹3بار توسط آوتی )برای اولیناصطالح نفرین منابع   ۲

 (. ۲۰۲۰رشد اقتصادی بیان شد )مجومدر و همکاران، 
3 Karl 
4 Mosley 
5 Apergis & Katsaiti  
6 Collier & Hoeffler 
7 Di John 
8 Auty 
9 Fields 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ... بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای                               ۱۰   

اقتصادی،  ۱۹۸۹) رشد  ارتباط  به  درحال(  کشورهای  در  فقر  و  درآمد  توسعه  نابرابری 

ادواردز می و  ۲۰۱6)  ۱پردازد.  اقتصادی  بین رشد  اساس منحنی پرستون سعی کرد  بر   )

امید به زندگی در کشورهای غنی از منابع ارتباط برقرار کند. او دریافت که کشورهایی  

ضعی آموزشی  و  بهداشتی  نتایج  دارند  بیشتری  استخراج  و  معادن  به  فکه  نسبت  تری 

کشورهایی با درآمد سرانه، مشخصات جغرافیایی و کیفیت نهادی یکسان دارند. با دوبرابر 

مرگ   نرخ  معادن  از  استخراج  زندگی    %۲۰شدن  به  امید  کل  پایین  ٪5بیشتر،  تر، 

تحصیل  سال طور  پایین  ٪۲۰های  به  معدنی  غیر  درآمد  کل  طور  به  شد.  خواهد  تر 

 وزش بهتر از درآمد حاصل از بخش معدن است. متوسط برای بهداشت و آم

های مختلف، تأثیر فراوانی منابع  های اخیر، با استفاده از روشبسیاری از محققان در سال

شاخص آموزش،  مانند  رفاه،  به  نظیر  مواردی  بر  شاخص  را  و  بهداشت  به  مربوط  های 

انسانی )ادواردز،  بررسی کرده ۲توسعه  کلر ۲۰۱6اند  و گریر۲۰۲۰،  3؛  بالنکو  ۲۰۱۲-،  4؛ 

گذارد.  دهد که فراوانی منابع بر رفاه مردم تأثیر منفی می(. این مطالعات نشان می۲۹5

حال، برخی از این مطالعات حاکی از آن است که تأثیر منابع بر رفاه یکسان نیست.  بااین

نهادها،   و  موجود  منابع  ویژگی  از جمله  بر کشورها،  به شرایط حاکم  دارد  بلکه  بستگی 

 (. ۲۰۲۱)خانا، 

یکی از مباحث کلیدی مطرح برای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، نحوه مدیریت  

پذیری منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی مانند نفت و  درآمدهای نفت و یا به عبارتی نقش

تبع آن، افزایش سطح زندگی و  گاز در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست که به

نفتی در صورتی میرف  به دنبال دارد. درآمدهای  فقر در جامعه را  بر  اه و کاهش  توانند 

رفاه اثر مداوم و مثبت داشته باشند که در جهت تولید ثروت در نظام اقتصادی کشور به  

توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت  کار گرفته شوند. همچنین، درآمدهای نفتی در صورتی می

باشن داشته  افزایشی  جامعه شوند. درصورتیو  باعث کاهش شکاف طبقاتی در  که  که  د 

شده و صرف ورود کاالهای مصرفی به کشور شوند،  عنوان مسکن استفادهاین درآمدها به
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تنها در بلندمدت تأثیر مثبتی بر رفاه ندارند، بلکه به علت تورم ناشی از آن، اثر منفی  نه

 (۱3۹6، ۱نیز دارند. )عباسیان و همکاران 

سادهمک بسیار  و  جدید  ممکن  انیسم  طبیعی  منابع  فراوانی  چرا  اینکه  توضیح  برای  ای 

جویی وفور منابع  است باعث کاهش درآمد و رفاه شود وجود دارد. در یک مدل با رانت

یابد و تعداد کارآفرینانی  طبیعی، تعداد افرادی که در جستجوی رانت هستند افزایش می

اداره  که شرکت تولیدی را  از وجود یک  کنند کاهش میمیهای  یابد. افت درآمد ناشی 

منابع   بنابراین  است؛  بیشتر  طبیعی،  منابع  از  ناشی  درآمد  افزایش  از  خارجی،  تقاضای 

 (۲۰۰۲، ۲شود )تورویکطبیعی بیش از حد موجب رفاه کمتر می

بـه  منجـر  درنتیجه  و  شـده  مالیـاتی  درآمـدهای  به  دولت  نیاز  عدم  سبب  نفت  رانت 

میاس دولت  برای  انحصاری  قدرت  ایجاد  و  جامعه  از  دولت  چنـین  ـتقالل  که  شود 

رقابت میان گروه ایجـاد فضای  مـانع  بر سر قدرت و همچنین  شـرایطی  اجتماعی  های 

می دموکراسـی  ایجاد  دولتمانع  همچنین،  و  شود.  رانت  دریافت  انحصار  رانتیر  های 

بنـابراهزینه اختیاردارند،  در  را  آن  مردم  کردن  به  خدمات  ارائه  برای  رانتیر  دولت  ین 

می دولتـی  مؤسسات  افزایش  به  اقدام  بخشجامعه،  وابستگی  به  منجر  کـه  های  کند 

هزینه افزایش  و  دولت  به  میاقتصادی  دولتی  دولتهای  در  دیگر،  طـرف  از  های  شود. 

توزیع به  دولت  تبدیلرانتیر  رانت  دولت  کننده  دسـت  در  ثـروت  توزیع  و  است.  شده 

ازآنجاکه در یک جامعه با سـاختار رانتـی، افـراد بـه میـزان برابـر از درآمـدهای ناشی از  

کند کـه در استفاده از  شوند، بنابراین دولت رانتیر تعیین میمند نمیمنابع طبیعی بهره

کدام نفت،  ازجمله  طبیعی،  منابع  از  ناشی  گروهدرآمدهای  از  بر  یک  اجتمـاعی  های 

ار میدیگری  موجب  شرایطی  چنین  دارند.  رانتجحیت  روحیـه  تـا  و  شود  جویی 

اجتماعی  مصرف  قشربندی  تضعیف،  دولت  نمایندگی  ماهیت  تشدید،  جامعه  در  گرایی 

توزیع بـه  دولـت  و  تبدیلتغییر  رانـت  شاخصکننده  و  حکومتشده  خـوب  های  داری 

 (۲۰۰5، 3تضـعیف شـوند )ایشام و همکاران

 
1 Abbasian et al. (2017) 
2 Torvik 
3 Isham et al. 
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مهل مطالعات  همکارانطبق  و  همکاران ۲۰۰6)  ۱وم  و  ماوروتاس  و  کیفیت  ۲۰۱۱)  ۲(   ،)

یک   یا  است  نعمت  یک  طبیعی  منابع  فراوانی  آیا  اینکه  تعیین  در  کشور  یک  نهادی 

شود که سطح باالی رشد در کشورهای غنی از منابع  نفرین، نقش مهمی دارد. گفته می

طریق ترتیبات نهادی موجود    به دلیل نحوه توزیع رانت )درآمد( منابع طبیعی است. از

(  ۲۰۰6اگر کیفیت نهادی خوب باشد، منابع طبیعی یک نعمت است. مهلوم و همکاران )

بر  استدالل می منابع طبیعی  فراوانی  اثر سو  نهادی،  کیفیت  بهبود  که در صورت  کنند 

عالوه بر این، کندی در تغییرات سیاسی یکی دیگر از    .رشد اقتصادی از بین خواهد رفت

قابلپی تأثیر  که  است  طبیعی  منابع  نفرین  منفی  رژیمامدهای  ارتکاب  در  های  توجهی 

 (.۲۰۰۱سیاسی خودکامه، برای مدیریت مبهم سود حاصل از منابع طبیعی دارد )آوتی، 

دارد؛   تأثیری دوسویه  این منبع،  مالک  رفاه کشورهای  اقتصاد و سطح  بر  منابع طبیعی 

ابع بر رشد اقتصادی، برخی متغیرهای اقتصاد کالن و  سو، وجود این منکه از یک طوریبه

از سوی دیگر، در  شاخص نروژ و آمریکا( و  بوده )مانند  آثار مثبت  های اجتماعی دارای 

)درحال کشورها  از  دیگر  و  گروهی  اقتصادی  کالن  متغیرهای  بر  منفی  آثار  از  توسعه( 

خوش شاخص و  نورانی  )سید  است  بوده  برخوردار  اجتماعی  خسروشاهی کالهای  ،  3م 

توانند از این منابع در جهت رفاه  (. کشورهای دارای وفور منابع طبیعی، اغلب نمی۱3۹۲

های رکودی نیز بشوند  و توسعه اقتصادی استفاده کنند و حتی ممکن است دچار تورم

( نشان دادند که کشورهای غنی  ۲۰۰5)  5(. بالت و همکاران ۱3۹۰،  4)یاوری و همکاران 

انسانی رنج می توسعه  پایین  از سطح  منابع معموالً  و  از  منابع  فراوانی  بین  ارتباط  برند. 

ای  کند. کشورهایی که دارای منابع نقطهتوسعه انسانی از طریق کیفیت نهادی عمل می

دولت و  نهادها  با  درنهایت  معدنی(  مواد  گاز،  )نفت،  هستند  روبرو فراوانی  بدتری  های 

ای اثر رانت  ( در مطالعه۲۰۲۱)  6شوند که عملکرد مطلوبی در چندین بعد ندارند. خانا می

منابع بر نفرین رفاه را بررسی کرده است. او در مطالعه خود به نقش نهادها در استفاده  

از منابع و تبدیل آن به یک نفرین برای رشد اقتصادی و نفرین رفاه یا نعمت در جهت  

 
1 Mehlum et al. 
2 Mavrotas et al. 
3 Syd Norani & Khoshkalam Khosro shahi (2013) 
4 Yavari et al. (2011) 
5 Bulte et al. 
6 Khanna 
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دهد که مالکیت نفت  رشد اقتصادی و افزایش رفاه تأکید کرده است. پژوهش او نشان می

تأثیر می او در مطالعه خود همچنین میبر رفاه  بر رابطه  گذارد.  نهادها  یابد که کیفیت 

تأثیر می رفاه  مالکیت  مالکیت  نهادهای ضعیف هستند،  دارای  گذارد. در کشورهایی که 

که در کشورهایی که  شود، درحالیباالتر از مالکیت دولت می  خصوصی نفت منجر به رفاه

از مالکیت خصوصی می باالتر  باعث رفاه  دارند، مالکیت دولتی نفت  شود.  نهادهای قوی 

به نفتدستنتایج  کشورهای  برای  سیاستآمده  اتخاذ  در  به  خیز  برای  مناسب  های 

 گی مردم مفید است.حداکثر رساندن مزایای نفت برای ملت و بهبود کیفیت زند 

 . پیشینه تحقیق 5.2

در زمینه ارتباط رانت منابع طبیعی و رفاه، مطالعات خارجی مختلفی وجود دارد که در  

 ها اشاره شده است:زیر به برخی از آن

وابستگی دولت۲۰۱۲)  1آنتونسن و همکاران  اثر  بررسی  به  منابع  (  از  ناشی  به درآمد  ها 

دولت در   بر کیفیت  زمانی    ۱3۹طبیعی  از    ۱۹۸4-۲۰۰6کشور و طی دوره  استفاده  با 

مدل پانل دیتا پرداختند. نتایج نشان داد که وابستگی دولت از نظر مالی به درآمد ناشی  

منفی   تأثیر  گاز،  و  نفت  همچون  طبیعی  منابع  دارد.  بر شاخصاز  های حکمرانی خوب 

همکاران  و  نابرابری ۲۰۱۷)  2هارتمن  و  نهادها  اقتصادی،  پیچیدگی  ارتباط  بررسی  به   )

در   زمانی    ۱5۰درآمد  دوره  طی  و  دیتا    ۱۹63-۲۰۰۸کشور  پانل  مدل  از  استفاده  با 

پیچیده   محصوالت  صادرکننده  کشورهای  که  بود  موضوع  این  بیانگر  نتایج  پرداختند. 

ساده  نسبت محصوالت  صادرکننده  کشورهای  پایینبه  درآمدی  نابرابری  دارند.  تر،  تری 

شادکامی و نفرین منابع در کشورهای منتخب دارای  به رابطه  (  ۲۰۲۰)  3علی و همکاران 

با استفاده از مدل پانل دیتا پرداختند. نتایج، نشان    ۲۰۰۰-۲۰۱۲منابع طی دوره زمانی  

( در  ۲۰۲۱منفی بر شادی کشورهای دارای منابع دارد. خانا )داد که فراوانی منابع تأثیر  

می رفاه  نفرین  به سمت  عنوان  با  در  پژوهشی  نهادها  و  نفت  مالکیت  متقابل  اثر  روید؟ 

درحال نفتکشورهای  مدل  خیز،  توسعه  از  استفاده  در  با  ثابت  اثرات  کشور    4۱پانل 

نفتدرحال زمانی  توسعه  دوره  طی  و  ای  ۱۹۸4-۲۰۰5خیز  که  به  رسیدند  نتیجه  ن 

می تأثیر  رفاه  بر  نفت  اثرگذار  مالکیت  رفاه  و  مالکیت  رابطه  بر  نهادها  کیفیت  و  گذارد 

 
1 Anthonsen et al 
2 Hartmann et al 
3 Ali et al 
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که، کشورهایی که دارای نهادهای ضعیف هستند، مالکیت خصوصی نفت  طوریاست. به

می دولت  مالکیت  به  نسبت  باالتر  رفاه  به  درحالیمنجر  که  شود،  کشورهایی  در  که 

د قوی  مالکیت خصوصی  نهادهای  به  نسبت  باالتر  رفاه  باعث  نفت  دولتی  مالکیت  ارند، 

 شود.  نفت می

در ایران نیز مطالعاتی در زمینه رانت منابع طبیعی و رفاه صورت گرفته است که در زیر  

 ها اشاره شده است:به برخی از آن

شاه و  حکمرا۱3۹3)  1آبادی پورجوان  عملکرد  بر  منابع  وفور  تأثیر  بررسی  به  در  (  نی 

با استفاده از رویکرد پانل    ۲۰۱۱-۱۹۹6یافته طی دوره  کشورهای برگزیده نفتی و توسعه

GMM    پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که صادرات منابع طبیعی دارای اثر منفی

کشورهای   در  فساد  کنترل  و  قضایی  تأمین  مقررات،  کیفیت  حکمرانی،  شاخص  بر 

از استحکام آماری    OECDیافته عضو  اثر در کشورهای توسعهبرگزیده نفتی دارد. اما این  

همکاران  و  نیست. خسروآبادی  با  ۱3۹5)  2برخوردار  رابطه حکمرانی خوب  بررسی  به   )

طی    OECDنابرابری درآمدی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو  

نتایج    ۱۹۹۹-۲۰۱۰دوره   پرداختند.  پانل دیتا  از مدل  استفاده  داد که کیفیت  با  نشان 

( به بررسی  ۱3۹6)  3حکمرانی دارای تأثیری منفی و معنادار بر ضریب جینی است. ملکی 

مدت و بلندمدت درآمدهای نفتی بر فقر اقتصادی مناطق شهری ایران طی  اثرات کوتاه

زمانی   از مدل    ۱35۸-۱3۹4دوره  استفاده  در    ARDLبا  داد که  نشان  نتایج  پرداخت. 

یک  هر  )کاهش(    بلندمدت  افزایش  باعث  نفتی،  درآمدهای  در  )کاهش(  افزایش  درصد 

شود. یافته دیگر این تحقیق  درصدی در میزان فقر اقتصادی خانوارهای شهری می  ۱٫43

نشان از تأثیر منفی متغیر سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی بدون نفت و مثبت توزیع  

ناجی   و  ایلخانی  دارد.  فقر  میزان  بر  کیفیت  ۱3۹6)  4میدانی درآمد  تأثیر  بررسی  به   )

منتخب  محیط کشورهای  در  لگاتوم  رفاه  شاخص  بر  زمانی    OECDزیست  دوره  طی  و 

با استفاده از مدل پانل دیتا پرداختند. نتایج نشان داد که تأثیر مثبت و    ۲۰۱۲-۲۰۰۹

 
1 Poor Javan & Shahabadi (2014) 
2 Khosrowabadi et al. (2016) 
3 Maleki (2017) 
4 Ilkhani and Naji Maidani (2017) 
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زیست و شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب  معناداری بین شاخص عملکرد محیط

 جود دارد. و

توان بیان کرد که فراوانی منابع طبیعی  بندی بر اساس مطالعات قبلی، میدر یک جمع

درحال کشورهای  بیدر  باعث  قیمتتوسعه  رفیق ثباتی  و  )سلیم  صادرات  اولیه  ،  1های 

کلیسن ؛  ۲۰۱۱ و  همکاران ۲۰۰5،  2گوو  و  مسیح  سادورسکی ؛  ۲۰۱۱،  3؛  و  ،  4هنریکس 

؛ ۱۹۹۸و گوین،    6(، افزایش نابرابری )هاوسمن ۲۰۱۸،  5و همکاران؛ آنتوناکاکیس  ۲۰۱۱

همکاران  و  راس۱۹۹۹،  7لیمر  آوتی،  ۲۰۰۷،  ۸؛  آتاخانوا۲۰۰۱؛  و  هاوی  ؛  ۲۰۱4،  9؛ 

؛ بوکلیتو ۲۰۰3،  12؛ استیونس۲۰۱6،  11؛ پارکرو و پاپیراکیس ۲۰۰6،  10گیلفاسون و زواگا 

میکیویکز  شوبرت ۲۰۰۹،  13و  مالون؛  ۲۰۰6،  14؛  و  تضعیف ۲۰۱۱،  15گودریس   ،)

؛  ۲۰۰6؛ مهلوم و همکاران،  ۲۰۰۷داری خوب و ساختارهای سیاسی )دی جان،  حکومت

همکاران،  ؛  ۲۰۱۱،  ۱6دانیله و  همکاران،  ۲۰۰5بالت  و  ایشام  واگنر،  ۲۰۰5؛  (،  ۲۰۰4؛ 

وارنر و  )ساکس  هلندی  کوردن ۱۹۹5،  ۱۷بیماری  لیمی ۱۹۸4،  18؛  جنگ  ۲۰۰۷،  19؛   ،)

بانون و کولیر ۲۰۰۸،  ۲۰؛ ولچ ۱۹۹۸؛ کولیر و هوفلر،  ۲۰۰4کولیر و هوفلر،  داخلی )  ، ۲۱؛ 

 
1 Salim and Rafiq 
2 Guo and Kliesen 
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می۲۰۰3 صورت  (  به  قبلی  مطالعات  طبق  رفاه  نفرین  و  منابع  نفرین  مراحل  شود. 

 ( نشان داده شده است. ۱گرافیکی در شکل )

 
 (: چگونگی پدیدار شدن نفرین رفاه 1شکل )

 های تحقیق منبع: یافته

 روش تحقیق  .3

بر    توجهبا   رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب  اثر  این مطالعه بررسی  اینکه هدف  به 

توسعه هست؛ لذا این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی و  حالنفرین رفاه در کشورهای در

علی   مطالعات  دسته  می  -در  قرار  جمعارتباطی  روش  دادهگیرد.  بهآوری  صورت  ها 

های مؤسسه  های بانک جهانی، دادهات این پژوهش، دادهای بوده و منبع اطالعکتابخانه

داده و  بینلگاتوم  اطالعات  مرکز  استهای  کلمبیا  دانشگاه  زمین  علوم  این    .المللی  در 

در    پژوهش، رفاه،  نفرین  بر  خوب  حکمرانی  و  طبیعی  منابع  رانت  کشور    ۱۰۷اثر 

رگرسیون کوانتایل و    ، با استفاده از رویکرد۲۰۰۷-۲۰۱۸توسعه طی دوره زمانی  حالدر

 مورد سنجش قرار گرفته است.   STATA 16افزار با کمک نرم

توجه جمله    با  از  است،  گرفته  صورت  رفاه  زمینه  در  که  مطالعاتی  و  نظری  مبانی  به 

( همکاران  و  )۲۰۱۷هارتمن  همکاران  و  علی   ،)۲۰۲۱( خانا  شاه۲۰۲۱(،  و  (،  آبادی 
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توان  ( می۱3۹۷)  3( و قاسمی و همکاران ۱3۹۷)  2آبادی و ارغند (، شاه۱3۹5)  ۱همکاران 

 صورت تابع زیر تعریف کرد: رفاه را به
𝑄𝐿𝑃𝐼,𝑖𝑡(𝜏𝑘|𝛼𝑖𝑋𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑈𝑅𝐵𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑖𝑡 +
𝛽5𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                                    

(۱ )  

آن   در  لگاتوم،    LPIکه  رفاه  خوب،    Gشاخص  حکمرانی  رانت  لگاریتم    LRRشاخص 

طبیعی شهرنشینی،    LURBAN،  منابع  اشتغال،    Lلگاریتم  سرمایه    CAPITALنرخ 

 باشد. جمالت خطا رگرسیون می 𝜀𝑖𝑡زیست و  شاخص عملکرد محیط EPIثابت ناخالص، 

 . معرفی متغیرهای تحقیق 1.3

LPIبیانگر شاخص رفاه لگاتوم است. داده این متغیر  از مؤسسه لگاتوم  :  این متغیر  های 

استخراج شده است و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اساسی به یک شاخص  

 تبدیل شده است.

G:  داده است.  خوب  حکمرانی  شاخص  بیانگر  متغیر  داده  این  پایگاه  از  متغیر  این  های 

بانک جهانی مستخرج شده است. این متغیر با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اساسی به  

 یک شاخص تبدیل شده است.

RR  این متغیر بیانگر رانت منابع طبیعی )% تولید ناخالص داخلی( است که از مجموع :

سنگ )سخت و نرم(، رانت معدنی و رانت جنگل  فت، رانت گاز طبیعی، رانت زغالرانت ن

 های این متغیر از پایگاه داده بانک جهانی مستخرج شده است.آید. دادهبه دست می

CAPITAL  .این متغیر بیانگر تشکیل سرمایه ناخالص )% تولید ناخالص داخلی( است :

 داده بانک جهانی مستخرج شده است.های این متغیر از پایگاه داده

LURBAN  این متغیر بیانگر تعداد جمعیت شهرنشین است. جمعیت شهری به افرادی :

های این متغیر از بانک جهانی  کنند. دادهشود که در مناطق شهری زندگی میاطالق می

 مستخرج شده است و سپس به صورت لگاریتمی به کارر فته است.

 
1 Shahabadi et al. (2016) 
2 Shahabadi & Arghand (2018) 
3 Ghasemi et al. (2018) 
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L  نرخ اشتغال است. نرخ اشتغال بیانگر نسبت افراد شاغل باالی پانزده  : این متغیر بیانگر

های این متغیر از پایگاه داده بانک جهانی مستخرج شده  سال به کل جمعیت است. داده

 است.

EPIهای این متغیر از پایگاه  زیست است. داده: این متغیر بیانگر شاخص عملکرد محیط

با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اساسی به یک    داده دانشگاه ییل مستخرج شده و سپس

 شاخص تبدیل شده است.

 . رگرسیون کوانتایل 2.3

آن   مقدار  و  است  تمرکز  معیارهای  از  یکی  میانگین  اقتصادسنجی،  ادبیات  و  آمار  در 

تواند اطالعات کامل و دقیقی از جامعه آماری و شکل توزیع به دست دهد.  تنهایی نمیبه

هایی همراه  سیون معمولی )مبتنی بر میانگین شرطی( نیز با نقصبه همین ترتیب رگر

های  است و اطالعات کاملی در خصوص تأثیر متغیرهای توضیحی در سطوح یا کوانتایل

نمی فراهم  وابسته  متغیر  راستا، چندکمختلف  این  در  یا صدککند.  هم  ها  کنار  در  ها 

بهمی را  متغیرها  میان  روابط  و  توزیع  شکل  جامعتوانند،  بکشند  صورت  تصویر  به  تری 

 (.۱3۹۸، ۱)مهرآرا و الهی 

های رگرسیونی معمولی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را بر اساس  روش

های حداقل مربعات معمولی در مواقعی که  کنند. رگرسیونتابع میانگین شرطی ارائه می

که رگرسیون  کارا هستند. درحالیخطاهای رگرسیونی توزیع غیرنرمال داشته باشند، غیر 

داده یا  و  نداشته  نرمال  توزیع  خطاها  که  مواردی  در  باشیم،  کوانتایل  داشته  پرت  های 

 (۱3۹۸، ۲کنند )شکوهی فرد و همکاران تر عمل میقوی

تدریج به روش جامعی  معرفی شد به  ۱۹۷۸در سال    3این مدل که توسط کونکر و باست

های مختلف  های خطی و غیرخطی متغیر پاسخ در زمینهوتحلیل آماری مدلبرای تجزیه

کارگیری رگرسیون چندک این است که با نگاهی دقیق و  تبدیل گردید. انگیزه اصلی به

تنها  یرهای مستقل، نهجامع در ارزیابی متغیر پاسخ، مدلی ارائه شود تا امکان دخالت متغ

داده ثقل  مرکز  قسمتدر  تمام  در  بلکه  بهها،  توزیع  دنبالههای  در  و  ویژه  ابتدایی  های 

واریانس   معمولی،  رگرسیون  مفروضات  محدودیت  با  اینکه  بدون  گردد،  فراهم  انتهایی 

 
1 Mehrara & Elahi (2019) 
2 Shokoohi Fard et al. (2019) 
3 Koenker and Bassett 
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داده تأثیرگذار  حضور  و  در  ناهمسانی  باشیم.  روبرو  ضرایب  برآورد  در  دورافتاده  های 

مطلق  رگر قدر  مجموع  نمودن  حداقل  از  معمولی  رگرسیون  برخالف  چندک  سیون 

میباقیمانده استفاده  الگو  پارامتر  برآورد  برای  موزون  حداقل  های  روش  آن  به  که  شود 

 (.۱۹۷۸شود )کونکر و باست، گفته می  LADیا  ۱قدر مطلق انحرافات 

یون خطی به صورت  تعریف کلی رگرسیون چندکی به این شکل است که اگر مدل رگرس

 زیر فرض شود: 

𝑦𝑖 = 𝑥𝑖𝛽𝜏 + 𝑢𝜏𝑖 ,         0 < 𝜏 < 1                                                           (۲    )

  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝜏(𝑦𝑖|𝑥𝑖) = 𝑥𝑖𝛽𝜏                                                                             

(3    )  

تابع چندک شرطی توزیع  3در معادله )  ،)𝜏    متغیرy    به شرط متغیرهای تصادفی   xرا 

 دهد که در آن شرط زیر برقرار است:نشان می
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝜏(𝑢𝜏𝑖|𝑥𝑖) = 0                                                                                  

(4   )  

تأثیر ویژگی قابلهادر ساختار رگرسیون چندکی،  از طریق  ی  توزیع شرطی  بر  مشاهده 

شود. برای تعیین ضرایب مدل  فرایند به حداقل رساندن قدر مطلق عنصر خطا برآورد می

 شود:از کاهش مقدار قدر مطلق خطاها با توزین مناسب استفاده می
𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝜏|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽| + ∑ (1 − 𝜏)|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽|𝑦𝑖<𝑥𝑖𝛽𝑦𝑖≥𝑥𝑖𝛽                                

(5 )  

زمان به مجموع  آورد. توجه همها را به دست میریزی خطی، پاسخ(، با برنامه5معادله )

و   مقیاس  مکان،  بر  کمکی  متغیرهای  تأثیر  به  کاملی  پاسخ  شده،  برآورد  چندک  توابع 

 (.۲۰۱3، 3و دیوینو و همکاران ۲۰۱6، ۲دهد )شو و لین توزیع متغیر پاسخ می

پارامترطورهمان کوانتایل  رگرسیون  در  شد،  اشاره  نیز  قبال  حداقل  که  براساس  ها 

شوند. این روش دارای مزایایی به شرح زیر  ( تخمین زده میLADقدرمطلق انحرافات )

 است:

 
1 Least Absolute Deviations 
2 Xu & Lin 
3 Davino et al. 
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-برخالف روش حداقل مربعات، روش حداقل قدرمطلق انحرافات نسبت به داده -1

استوار است.   اهمیت  های دورافتاده  برخالف  از آن است که  ناشی  ویژگی  این 

-ها در روش حداقل مربعات، در این روش فقط عالمت باقیماندهی باقیاندازه

هایی )انحرافاتی( که  ماندهگیرد. بنابراین، تعداد باقیها مورد توجه قرار میمانده

ها  نبیشتر )مثبت( یا کمتر )منفی( از چندک مورد نظرند و نه مقدار بزرگی آ

برآورد دادهدر  است. پس،  اثرگذار  از طریق  ها  را  خود  تأثیر  که  دورافتاده  های 

  را متأثر سازند. LAD های توانند برآوردهند، نمیها نشان میماندهبزرگی باقی

بسته -2 پارامترشکل  برآورد  برای  روشای  از  و  ندارد  وجود  الگو  این  های  های 

دهند،  ها نشان میماندهز طریق بزرگی باقیعددی دورافتاده که تأثیر خود را ا

برآورد آننمی برای  نهایی چنین، جوابها استفاده کنند. همتوانند  ی  الگو  های 

انتخاب یک  رگرسیون چندک می با  یکتا  یافتن جواب  البته  نباشد.  یکتا  تواند 

 (.۱3۹6، ۱معیار مناسب میسر است )برادران و همکاران 

 پانل اثر ثابت . رگرسیون چندک 3.3

دادههمان برابر  در  رگرسیون چندکی  قبالً گفته شد،  که  از  طور  است.  مقاوم  پرت  های 

روش   از  مطالعه،  این  در  ندارد.  کشورها  ناهمگونی  شناخت  به  نیازی  روش  این  طرفی، 

استفاده می ثابت  اثرات  با  پانل  اثرات کوواریانس  رگرسیون کمی  برآورد  امکان  که  شود 

میناهمگن شرطی ش فراهم  را  لگاتوم  رفاه  اثر  اخص  پانل  رگرسیون چندک  مدل  کند. 

 ثابت زیر را در نظر بگیرید:

𝑄𝑦𝑖𝑡
(𝜏𝑘|𝛼𝑖, 𝑥𝑖𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝑥𝑖𝑡𝛽(𝜏𝑘)                                                           (6   )

      

( معادله  در  𝑄𝑦𝑖𝑡(،  6که 
(𝜏𝑘|𝛼𝑖, 𝑥𝑖𝑡)  شرطی چندک   ،𝑦𝑖𝑡    .است𝛼𝑖 ثابت اثر  پارامتر   ،

  𝛽(𝜏𝑘)دهد و  است که اثرات غیر قابل مشاهده هر کشور خاص را نشان می 𝑥𝑖𝑡مرتبط با  

چندک در  شیب  برای  ضریب  اما  است  یکی  کشور  هر  برای  که  است  مختلف  های 

 (.۲۰۱۹، ۲های مختلف متفاوت است )ژنگ و همکاران چندک

 
1 Ansari & et al (2006) 
2 Zheng et al. 
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نیست زیرا مشکل اصلی در رگرسیون چندک پانل اثر  تخمین مدل چندک پانل آسان  

تحت مشکل پارامترهای تصادفی  𝛼𝑖 توجهی از اثرات ثابتثابت این است که مقدار قابل

)النکاستر  دارد  اسکات ۲۰۰۰،  ۱قرار  و  نیمن  روزن۱۹4۸،  ۲؛  پونوماروا۲۰۱۲،  3؛  ،  4؛ 

۲۰۱۰). 

( پیشنها ۲۰۰4کونکر  مشکالتی  چنین  حل  برای  را  روشی  می(  ثابت  د  اثرات  او  کند. 

بهغیرقابل را  میمشاهده  نظر  در  پارامترهایی  اثرات  عنوان  با  مشترک  طور  به  که  گیرد 

چندک برای  کمکی  میمتغیرهای  برآورد  مختلف  منحصربههای  ویژگی  این  شوند.  فرد 

کمینه در  زیان  تابع  یک  که  است  این  میروش  معرفی  را  بهسازی  که  زیر  کند  صورت 

 است:

min
(𝛼,𝛽)

∑ ∑ ∑ 𝑤𝑘𝜌𝜏𝑘
𝑁
𝑖=1 (𝑦𝑖𝑡 − 𝛼𝑖 − 𝑥𝑖𝑡

𝑇 𝛽(𝜏𝑘)) + 𝜆 ∑ |𝛼𝑖|𝑁
𝑖

𝑇
𝑡=1

𝐾
𝑘=1                 (۷ )  

،  xها،  ، سطح چندکK، دوره زمانی،  T(،  Nدهنده تعداد کشورها )نشان  i(،  ۷در معادله )

و   توضیحی  متغیرهای  بعالوه  𝜌𝜏𝑘ماتریس  است.  زیان  تابع چندک   ،𝑤𝑘    را نسبی  وزن 

 𝛼𝑖گر هست که اثرات فردی  پارامتر تعدیل  𝜆دهد. همچنین  ام نشان میkبرای چندک  

 تقویت شود.  𝛽دهد تا کارایی  را به صفر کاهش می

معادله در سطح   کوانتایل، عموماً  ادبیات رگرسیون  نکته ضروری است که در  این  بیان 

برآودهک  میها  صدکرد  برحسب  رگرسیون  تخمین  زیرا  صد  شود؛  گزارش  به  نیاز  ها 

ها در سطح صدک  عالوه در این مورد تعداد مشاهدات و کیفیت تخمینمعادله دارد. به

می تحلیلکاهش  سادگی  و  مییابد  دست  از  شیرمحمدی ها  و  )مهرآرا  : ۱3۹۸،  5رود 

۲۱۲ .) 

 نتایج پژوهش  .4

( جدول  در  توصیفی  آمار  به  مربوط  می۱نتایج  نشان  نتایج  است.  شده  ارائه  که  (  دهد 

لگاتوم(   )رفاه  وابسته  متغیر  میانه  ۷۹/۱65میانگین  معیار  ۰۹/۱65،  انحراف   ،33/36  ،

  ۰۰/۰برا    -آزمون جارک    Probاست. همچنین مقدار    ۲/ ۹5و کشیدگی    4۱/۰چولگی  

 
1 Lancaster 
2 Neyman and Scott 
3 Rosen 
4 Ponomareva 
5 Mehrara & Shirmohammadi (2019) 
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باشد؛ بنابراین می  ۰5/۰احتمال این متغیر کمتر از  است. با توجه به این که مقدار ارزش  

شود. در نتیجه، توزیع متغیر وابسته )رفاه لگاتوم(  مبنی بر توزیع نرمال رد می H0فرضیه  

 نرمال نیست.

منابع طبیعی   رانت  متغیر  میانه  4۰/۱۱میانگین  معیار  4۰/6،  انحراف  ، چولگی  ۹۷/۱۲، 

است؛ بنابراین با استدالل    ۰۰/۰برا    -رک  آزمون جا  Probاست.    ۲۸/5و کشیدگی    6۲/۱

مشابه، توزیع متغیر رانت منابع طبیعی نرمال نیست. به طور مشابه، توزیع متغیر شاخص  

( در جدول  تفکیک  به  متغیرها  سایر  به  مربوط  نتایج  نیست.  نرمال  (  ۱حکمرانی خوب 

 ارائه شده است. 

 (: آمار توصیفی 1جدول )
انحراف   میانه  میانگین  متغیر

 عیار م
  Prob کشیدگی چولگی 

آزمون  
  -جارک  

 برا 

 نتیجه

  رفاه لگاتوم
(LPI) 

۷۹/۱65 ۰۹/۱65 33/36 4۱/۰ ۹5/۲ ۰۰/۰ توزیع   
 غیرنرمال 

حکمرانی خوب  
(G) 

توزیع   ۰۰/۰ 5۸/3 54/۰ 6۲/۱ ۰۹/6 ۲۱/6
 غیرنرمال 

رانت منابع  
 ( RRطبیعی )

توزیع   ۰۰/۰ ۲۸/5 6۲/۱ ۹۷/۱۲ 4۰/6 4۰/۱۱
 غیرنرمال 

تشکیل سرمایه  
ناخالص  

(CAPITAL ) 

توزیع   ۰۰/۰ ۹۹/4 ۸۸/۰ ۲۹/۹ 5۹/۲3 ۹۱/۲4
 غیرنرمال 

لگاریتم  
شهرنشینی  

(LURBAN) 

توزیع   ۰۰/۰ 65/۲ -6۸/۰ 5۲/۰ ۹۷/3 ۸6/3
 غیرنرمال 

نرخ اشتغال  
(L) 

توزیع   ۰۰/۰ ۰3/4 55/۰ ۰۹/۰ 4۲/۰ 4۲/۰
 غیرنرمال 

شاخص عملکرد  
زیست  محیط

(EPI) 

توزیع   ۰۰/۰ ۰۹/3 4۰/۰ ۹6/5۲ 55/۱۲۱ ۸۹/۱۲۹
 غیرنرمال 

 های پژوهش منبع: یافته

رگرسیون  همان روش  به  مدل  تخمین  برای  اصلی  انگیزه  شد،  ذکر  ابتدا  در  که  طور 

حاضر،   پژوهش  در  است.  لگاتوم(  )رفاه  وابسته  متغیر  توزیع  بودن  نامتقارن  کوانتایل، 
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برا استفاده شده است.    -جهت آزمون نرمال بودن شاخص رفاه لگاتوم از آزمون جارک  

زیع متغیر شاخص رفاه لگاتوم متقارن نیست. زیرا  دهد که تونتایج این آزمون نشان می

Prob    است. به عبارتی، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر    ۰5/۰آن کمتر از

فرایند   به  ادامه  در  بود.  خواهد  غیرمتقارن  توزیع  دارای  متغیر  این  و  شده  رد  وابسته 

 شود.برآورد مدل و آزمون مانایی متغیرهای مدل پرداخته می

 . آزمون ریشه واحد 2.4

ها  شود. سپس به آزمون فرضیهدر این بخش ابتدا پایایی یا ایستایی متغیرها بررسی می

و بررسی رابطه متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. پایایی متغیرها، بدان معنی است  

سال بین  متغیرها  کوواریانس  و  زمان  طول  در  متغیرها  واریانس  و  میانگین  های  که 

ث آمدن  مختلف  وجود  به  باعث  مدل،  در  متغیرها  ایـن  از  استفاده  نتیجه  در  باشد.  ابت 

نمی کاذب  همکاران رگرسیون  و  محمدلو  )خواجه  پایایی  ۱3۹۹،  ۱شود  بررسی  جهت   .)

 ( استفاده شده است. LLC) ۲متغیرها از آزمون لوین لین چو 

تغیرها کمتر از  همه م   Probبه این که سطح معناداری پنج درصد است و مقدار  باتوجه 

متغیرها    ۰5/۰ همه  عبارتی  به  هستند.  پایا  سطح  در  متغیرها،  همه  نتیجه  در  است 

( ارائه  ۲هستند. نتایج مربوط به آزمون پایایی در جدول )  I(0)انباشته از مرتبه صفر یا  

 شده است.
 (: نتایج آزمون ریشه واحد لوین لین چو 2جدول )

 نتیجه احتمال  آماره آزمون  متغیر

LPI 56/۲- ۰۰5۱/۰ I (0) 

G ۹۱/3- ۰۰۰۰/۰ I (0) 

RR 5۸/۱۰- ۰۰۰۰/۰ I (0) 

LURBAN 44/۲۹- ۰۰۰۰/۰ I (0) 

CAPITAL ۷3/۱۲- ۰۰۰۰/۰ I (0) 

L ۲3/۱۹- ۰۰۰۰/۰ I (0) 

EPI ۸3/۱3- ۰۰۰۰/۰ I (0) 

 های پژوهش منبع: یافته
 

 

 
1 Khajeh Mohammad lou et al. (2021) 
2 Levin, Lin & Chu 
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 . نتایج برآورد مدل 3.4

الگو در   اثر رانت 3جدول )نتایج برآورد  ( گزارش شده است. مطابق با نتایج مدل برآورد شده، 

چندک همه  در  رفاه  بر  طبیعی  در منابع  رفاه  نفرین  فرضیه  لذا  است؛  معنادار  و  منفی  ها 

 شود.توسعه تأیید میکشورهای درحال

 (: برآورد رگرسیون کوانتایل )متغیر وابسته: شاخص رفاه لگاتوم( 3جدول )
 G RR متغیرها 

 
CAPIT

AL 
 

LUR
BAN 

 

L EPI 2R 
 

Q-reg 
(۱)  

۱۰/۰6* 
(۲۷/۲۲ ) 

-۰/3۱* 
(44/۱۲-) 

۰/۱6* 
(۲۸/۸ ) 

۲4/۰3* 
(54/۲۱ ) 

56/55* 
(4۸/4۷ ) 

۰/۱۷* 
(۲۲/۱۸ ) 

3۲/۰  
 

Q-reg  
(۲)  

۱۲/۸6* 
(۱6/۱۱۸ ) 

-۰/3۲* 

(۲5/5۰-) 

۰/۱۲* 
(54/۱6 ) 

۱5/۹۸* 

(۸۲/56 ) 

46/۰5* 
(63/43 ) 

۰/۱۷* 
(۸5/5۹ ) 

44/۰ 

Q-reg  
(3)  

۱۲/۰5* 
(۸4/5۲ ) 

-۰/۲۲* 
(54/3۱-) 

۰/۱4* 
(5۰/6 ) 

۱4/۰۹* 
(33/۱3 ) 

4۸/33* 
(۲6/4 ) 

۰/۲۰* 
(66/۸۷ ) 

4۱/۰  
 

Q-reg  
(4)  

۱۱/۱5* 
(6۸/۱46 ) 

-۰/۲۷* 
(۱3/6۲- ) 

۰/۰5*** 

(۸۰/۱ ) 

۱4/5۹* 
(۰5/۲۰ ) 

۷4/۰4* 
(۱۲/۲4 ) 

۰/۱۸* 
(۰4/۲۱ ) 

33/۰  

Q-reg  
(5)  

۹/۷3* 

(44/6۲ ) 

-۰/۲4* 

(۰4/5-) 
-۰/۱۱* 

(۷4/3-) 
۲۱/۹۸* 

(۰۰/۱3 ) 
۸3/۷۲* 

(4۷/3۰ ) 
۰/۱3* 

(43/۱۱ ) 
۲5/۰  

 
Q-reg  

(6 )  
۱3/66* 

(53/۷۲ ) 
-۰/۱۲* 

(6۲/۱۰- ) 
-۰/۰6** 

(3۲/۲-) 
۱۰/۲۹* 

(5۷/۲۱ ) 
6۸/43* 

(54/4۰ ) 
۰/۱۲* 

(5۱/65 ) 
۲۷/۰  

 
Q-reg  

(۷)  
۱۲/۱۱* 

(3۹/۱۱4 ) 

-۰/۲۷* 

(۹۲/۱3-) 
۰/۱5*** 

(۸۸/۱ ) 
۱3/۷4* 

(۲۹/۱۱ ) 
63/65* 

(۰۲/6۲ ) 
۰/۱۰* 

(۹6/۱3 ) 
3۱/۰ 

Q-reg  
(۸)  

۱۱/۸۰* 

(۷3/۱۷3 ) 

-۰/33* 

(۸5/4۹-) 
۰/3۷* 

(35/34 ) 
۱۹/۲5* 

(6۹/3۲ ) 
63/4۷* 

(43/5۰ ) 
۰/۰۹* 

(۷6/۱۰ ) 
43/۰ 

Q-reg  
(۹)  

۱3/55* 

(۰۲/۱۱۷ ) 

-۰/۱5* 

(۲۹/۲6- ) 
۰/۲۰* 

(۹6/۹ ) 
۲۰/44* 

(۸۸/۸۱ ) 
64/۸۸* 

(۹4/43 ) 
۰/۰4* 

(5۸/۲۰ ) 
43/۰ 

 های پژوهش یافتهمنبع: 
دهنده  دهنده معناداری در سطح یک درصد و ** نشاناست. * نشان tدهنده آماره  اعداد داخل پرانتز نشان

 باشد. دهنده معناداری در سطح ده درصد میمعناداری در سطح پنج درصد و *** نشان

( جدول  در  شده  گزارش  نتایج  با  همه  3مطابق  در  رفاه  بر  طبیعی  منابع  رانت  اثر   ،)

ب در چندک اول، دوم و هشتم  که مقدار ضریطوریها منفی و معنادار است. بهچندک

(، فرضیه نفرین رفاه در کشورهای  3دارای بیشترین مقدار است. مطابق با نتایج جدول )

میدرحال تأیید  بهتوسعه  منابع  عبارتشود.  رانت  متغیر  برای  برآوردی  ضریب  دیگر، 

ت که  های اول تا نهم، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، بیانگر این اسطبیعی در کوانتایل
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بین   لگاتوم  رفاه  منابع طبیعی، شاخص  رانت  در  واحدی  افزایش یک    33/۰تا    ۱۲/۰با 

 یابد.واحد کاهش می

ها، مثبت و به بر طبق نتایج، اثر شاخص حکمرانی خوب بر رفاه لگاتوم در همه چندک

اثر شاخص حکمرانی   برآوردی  ضریب  است.  معنادار  درصد  یک  در سطح  آماری  لحاظ 

ثب فرض  با  شاخص  خوب  از  واحد  یک  افزایش  با  که  است  این  بیانگر  عوامل،  سایر  ات 

بین   رفاه  خوب،  می  66/۱3تا    ۹/ ۷3حکمرانی  افزایش  شاخص  واحد  عبارتی  به  یابد. 

 حکمرانی خوب در همه کشورهای موردمطالعه دارای اثری مثبت بر رفاه لگاتوم است.

ببر طبق یافته ناخالص  تأثیر تشکیل سرمایه  به  ر رفاه، در همه چندکهای پژوهش،  ها 

که ضرایب شیب این متغیر از  طوریجز چندک پنجم و ششم مثبت و معنادار است. به

سایر   در  و  درصد،  ده  معناداری  سطح  در  هفتم  و  چهارم  چندک  در  آماری  لحاظ 

واحد تشکیل سرمایه  چندک اگر یک  به عبارتی،  ها در سطح یک درصد معنادار است. 

تغییر    3۷/۰تا    -۱۱/۰تواند بین  ، با فرض ثبات سایر عوامل، رفاه میناخالص افزایش یابد

عضو  می میانی  کشورهای  در  رفاه  کاهش  باعث  ناخالص  سرمایه  تشکیل  بنابراین  یابد؛ 

 شود. توسعه میچندک پنجم و ششم و باعث افزایش رفاه سایر کشورهای درحال

محیط عملکرد  شاخص  تأثیر  تحقیق،  نتایج  اساس  بر  لگاتوم،  همچنین  رفاه  بر  زیست 

متغیر   این  ضرایب  روند  است.  معنادار  درصد،  یک  سطح  در  آماری  لحاظ  از  و  مثبت 

بهبه هست  نزولی  چندکطوریصورت  در  در  که  و  مقدار  بیشترین  دارای  ابتدایی  های 

براینچندک است.  مقدار  کمترین  دارای  انتهایی  عملکرد  های  شاخص  اساس، 

با محیط کشورهایی  در  نسبت    زیست  به  بیشتری  اثر  دارای  متوسط  و  پایین  رفاه 

واحد   یک  اگر  شرایط،  سایر  ثبات  فرض  با  عبارتی  به  است.  باالتر  رفاه  با  کشورهایی 

محیط عملکرد  میشاخص  لگاتوم  رفاه  یابد،  افزایش  بین  زیست    ۰4/۰تا    ۲۰/۰تواند 

 افزایش یابد. 

شتغال و شهرنشینی بر رفاه لگاتوم  بر طبق نتایج، بنا بر استدالل مشابه اثر متغیر نرخ ا

احتمال یک درصد، معنادار است.  در همه چندک آماری در سطح  از لحاظ  و  ها مثبت 

ضرایب مربوط به نرخ اشتغال با فرض ثبات سایر شرایط بیانگر این موضوع است که اگر  

می لگاتوم  رفاه  یابد،  افزایش  اشتغال  نرخ  واحد  بین  یک  د  درص   ۷۲/۸3تا    ۰5/46تواند 

سایر   ثبات  فرض  با  شهرنشینی  متغیر  برای  برآوردی  ضرایب  همچنین  یابد.  افزایش 
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شرایط، بیانگر این است که اگر یک واحد شهرنشینی افزایش یابد، شاخص رفاه لگاتوم  

یابد. همچنین مقدار    ۰3/۲4تا    ۲۹/۱۰تواند بین  می افزایش  بیانگر   𝑅2درصد  مدل که 

 برآورد شده است.  44/۰تا   ۲5/۰ای اول تا نهم بین هنیکویی برازش هست در کوانتایل

 گیری و پیشنهادها نتیجه .5

به   ثابت  اثرات  با  کوانتایل  و رویکرد رگرسیون  پانل دیتا  از مدل  استفاده  با  این مطالعه 

توسعه طی  حالبررسی رابطه رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای در

ته است. نتایج نشان داد که اثر رانت منابع طبیعی بر  پرداخ   ۲۰۰۷  -  ۲۰۱۹دوره زمانی  

کشورهای   در  رفاه  نفرین  فرضیه  وجود  عبارتی  به  است.  معنادار  و  منفی  رفاه 

و  درحال مثبت  اثر  دارای  خوب،  حکمرانی  شاخص  نتایج،  طبق  بر  شد.  تأیید  توسعه 

می خوب  حکمرانی  بنابراین  است؛  رفاه  بر  رفامعناداری  افزایش  باعث  لذا  تواند  شود؛  ه 

رسد. همچنین، بر  های مربوط به حکمرانی خوب امری ضروری به نظر میتقویت شاخص

 اساس نتایج، اثر سایر متغیرهای کنترلی بر رفاه مثبت و معنادار است.

 گردد:در پایان و بر اساس نتایج مطالعه پیشنهادهای زیر ارائه می

کشورهای موردمطالعه، منفی و معنادار    بر اساس نتایج، اثرات رانت منابع طبیعی بر رفاه 

به طبیعی  منابع  رانت  طرفی  از  شاخصاست.  تضعیف  موجب  غیرمستقیم  های  صورت 

هایی  ها سیاستشود که دولتشود؛ لذا پیشنهاد میحکمرانی خوب و بروز نفرین رفاه می

شاخص از  جزئی  که  مستحکم  قوانین  و  فساد  کنترل  جهت  خوب  در  حکمرانی  های 

تنهایی اثر مثبتی بر رفاه دارد که  عمال نمایند. بعالوه شاخص حکمرانی خوب بههستند ا

نرخ   اشتغال،  نرخ  اثر  از طرفی،  رفاه است.  بر  نقش مهم شاخص حکمرانی خوب  بیانگر 

زیست و تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه مثبت است؛  شهرنشینی، شاخص عملکرد محیط

می پیشنهاد  دولتلذا  اشود  حمایت  با  شرکتها  دانشز  از  های  حمایت  بنیان، 

پروژهکسب دیگر  و  خانگی  سیاستوکارهای  سایر  و  عمرانی  امر  های  در  تشویقی  های 

های مربوط  ها با حمایت از طرحشود دولتاشتغال اهتمام ورزند. همچنین پیشنهاد می

انرژی آلودهبه  منابع  بر  مالیات  اعمال  تجدیدپذیر،  محیطهای  حفاظتکننده  از    زیست، 

 زیست اهتمام ورزند. زیست و سایر موارد در بهبود عملکرد محیطمحیط

 تضاد منافع

 . دارندنویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم می 
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 فهرست منابع 

سلیمی  .1 و  اکبر  علی  میدانی،  ناجی  فاطمه،  )ایلخانی،  مصطفی  تأثیر (.  ۱3۹5فر، 
بر   و تجدیدناپذیر  انرژی های تجدیدپذیر  اقتصادی کشورهای منتخبمصرف  .  رفاه 

و   اداری  علوم  دانشکده  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  نامه  پایان 
 .اقتصادی 

2. ( اکبر  علی  میدانی،  ناجی  و  فاطمه  محیط(.  ۱3۹6ایلخانی،  بر  تاثیرکیفیت  زیست 
منتخب   کشورهای  در  لگاتوم  رفاه  همایش  OECDشاخص  به  شده  ارائه  مقاله   .

 المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی، تهران. بین

(. ۱3۹6برادران خانیان، زینب، اصغرپور، حسین، پناهی، حسین و کازرونی، علیرضا ) .3
فصلنامه  .  کوانتایل  یکرد رگرسیونرو:  ایران  در   بودجه  کسری   بر  تورم   نامتقارن   اثرات
 .۱6۹-۱۹4(، 3) 4 های کاربردی اقتصاد، نظریه

(. نقش کیفیت نهادی بر ۱3۹۱بهبودی، داوود، اصغرپور، حسین و محمدلو، نویده ) .4
نفتی.   اقتصادهای  مورد  اقتصادی:  رشد  و  طبیعی  منابع  وفور  و  پژوهشرابطه  ها 

 .۱۱6-۹5(، 6۲)۲۰، های اقتصادیسیاست
5. ( حامد  تلوری،  کاویان  و  احمد  صمیمی،  و  (.  ۱3۹4جعفری  خوب  حکمرانی  نقش 

. چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی  ایرانی پیشرفت  -اسالمیفساد در الگوی  
 پیشرفت؛ پیشرفت ایران، گذشته، حال و آینده. 

زاینده .6 محمد،  )خسروآبادی،  علیرضا  شکیبایی،  و  محسن  رابطه  ۱3۹5رودی،   .)
و   آسیا  غربی  جنوب  منتخب  کشورهای  در  درآمدی  نابرابری  با  خوب  حکمرانی 

-۲۱۲(،  6۱)۱6،  رفاه اجتماعیری اقتصادی و توسعه.  کشورهای عضو سازمان همکا 
۱۸۱  . 

نامه  های اجتماعی آن.  جویی و هزینه(. رانت۱3۸3خضری، محمد و رنانی، محسن ) .7
  .45-۸۰(، 45)۱۰،مفید

8. ( بهنام  مهرجو،  و  مهدی  پدرام،  علی،  اندازه  ۱3۹۹خواجه محمدلو،  نقش  بررسی   .)
منتخب.   کشورهای  در  درآمد  توزیع  بر  نهادی  متغیرهای  تأثیر  در  فصلنامه  دولت 

 . ۱35-۱6۲(، 4)۱۷، اقتصاد مقداری )بررسی های اقتصادی سابق(

9. ( ماندانا  و گلستانی،  تیمور  نفرین من۱3۸۸رحمانی،  از  رانت(. تحلیلی  و  نفتی  -ابع 
خیز.   نفت  منتخب  کشورهای  در  درآمد  توزیع  بر  اقتصادیجویی  ،  تحقیقات 

44(۸۹ ،)5۷-۸6  . 
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10. ( کامران  ندری،  و  هزینه۱3۹۲زائری، محمد  ایران.  (. محاسبه  در  تورم  رفاهی  های 
 .3۹-۷۲(، 4)۲، راهبرد اقتصادی

ع طبیعی  (. منب۱3۹۲سیدنورانی، سید محمدرضا و خوشکالم خسروشاهی، موسی ) .11
-3۰(،  ۱۱)۱3،  مجله اقتصادیها و راهکارها.  نفت و پیشرفت اقتصادی ایران: چالش

5 . 
12. ( عبداهلل  پورجوان،  و  ابوالفضل  آبادی،  بر  ۱3۹3شاه  طبیعی  منابع  وفور  تأثیر   .)

پا  رویکرد  یافته:  توسعه  و  نفتی  برگزیده  کشورهای  حکمرانی  . GMMنل   عملکرد 
 .۱-3۲(، ۱6)4، مدلسازی اقتصادیفصلنامه تحقیقات 

13. ( هانیه  ارغند،  و  ابوالفضل  آبادی،  )۱3۹۷شاه  اقتصادی  پیچیدگی  تأثیر   .)ECI )   بر
(،    ۸۹)۲3،  پژوهشنامه بازرگانیرفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه.  

۸۹-۱۲۲. 
14. ( سارا  گل،  ساری  و  بهزاد  امیری،  ابوالفضل،  آبادی،  برابر۱3۹5شاه  و  نهادها  ی (. 

تعهد(.   عدم  جنبش  عضو  منتخب  کشورهای  موردی:  )مطالعه  پژوهشنامه  درآمد 
 .۱۷۹-۱55(، 6۱)۱6، اقتصادی 

(. اثر  ۱3۹۸زاده، فرزاد )شکوهی فرد، سیامک، آل عمران، رویا، مهرگان، نادر، رحیم .15
،  فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجیفساد بر توسعه انسانی )مدل رگرسیون کوانتایل(.  

5(۱6،) 3۷-66. 
عزت .16 )عباسیان،  یونس  نادمی،  و  علی  مفتخری،  غیرخطی  ۱3۹6اله،  اثرات   .)

 .  ۷۱-3۹(،  64) ۱۷درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در ایران. رفاه اجتماعی، 

حجت .17 )عبدالملکی،  رفاه  (.  ۱3۹۰اله  تابع  برآورد  و  طراحی  برفرآیند  ای  مقدمه 
برنامه در  آن  نقش  تحلیل  و  اقتصاد  شهری  ریزیاجتماعی شهری  اولین کنفرانس   .

 شهری ایران، مشهد.

(. تأثیر  ۱3۹6فیضی ینگجه، سلیمان، حکمتی فرید، صمد و یحیوی میاوقی، صبا ) .18
صادرکننده   کشورهای  در  خوب  داری  حکومت  های  شاخص  بر  نفتی  منابع  رانت 

 . ۲۱۷-۱۸۹(،  ۷۱)۲۲، های اقتصادی ایرانپژوهشنفت. 
حکمرانی خوب، انرژی های تجدید  (.  ۱3۹۷قاسمی، سحر و فرجی دیزجی، سجاد ) .19

پایان نامه  پذیر و رفاه اجتماعی )شواهدی از کشورهای متکی به درآمدهای نفتی(.  
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
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اکبر و سالطین، پروانه ) .20 بر رشد  ۱3۸۹کمیجانی،  تأثیر کیفیت حکمرانی  (. بررسی 
پاکستان(.  ا و  )ترکیه  همسایه  منتخب  کشورهای  و  ایران  در  فصلنامه  قتصادی 

 . 4۱-۲۷(، ۲۰)۷، مدیریت
21. ( جعفر  دیزج،  یحیوی  و  یوسف  برجذب  ۱3۹6محمدزاده،  اقتصادی  آزادی  تأثیر   .)

گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم  سرمایه
 .۷3-۱۰3(، 3)۱4،  فصلنامه اقتصاد مقدارییافته.  

22. ( مجتبی  شهریور،  کوتاه۱3۹6ملکی  اثرات  بر  (.  نفتی  درآمدهای  بلندمدت  و  مدت 
 . 5۷-۷5(،  ۲3)۷، اقتصاد کاربردیفقر اقتصادی مناطق شهری در ایران. 

23. ( قاسم  الهی،  و  محسن  در  ۱3۹۸مهرآرا،  کار  نیروی  دستمزد  بر  آموزش  اثر   .)
،  تحقیقات مدلسازی اقتصادیخانوارهای شهری ایران مبتنی بر رگرسیون چندکی.  

۱۰(3۸ ،)۱۸۰-۱53. 
(. اثر درآمدهای گردشگری بر نابرابری ۱3۹۸مهرآرا، محسن و شیرمحمدی، پگاه ) .24

کو پانل  رگرسیون  رویکرد  با  کشورهای  درآمد  منتخب  موردی:  )مطالعه  انتایل 
-۲۲۲(،  46)۱4مطالعات مدیریت گردشگری )مطالعات جهانگردی(،  توسعه(.  درحال

۱۹۷ . 
(. بررسی رشد اقتصادی  ۱3۹۰یاوری، کاظم، و رضاقلی زاده، مهدیه و آقایی، مجید ) .25

،  دیمدلسازی اقتصا در کشورهای وابسته به منابع طبیعی )با تاکید بر منابع نفتی(.  
5(3 ،)46-۲5  . 
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