
Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 11(3), 139-169, Summer 2019 

 
 

 

 
©  

 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
 

  



  



http://www.isih.ir/article_312.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:majidramezani@ut.ac.ir
mailto:rahimib@ut.ac.ir
mailto:alin110@atu.ac.ir
mailto:mmehrara@ut.ac.ir


 

 

 

Vol. 11 
No. 3 

Summer 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 



 

 

 

Vol. 11 
No. 3 

Summer 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0305750X94901651?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0305750X94901651?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0305750X94901651?via%3Dihub
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203422595
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203422595
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oQdx_70Xmy0C&oi=fnd&pg=PA13&ots=xk8g_G8nMB&sig=1e2TlfvBifMEuUOMsmK_8hCjIVg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oQdx_70Xmy0C&oi=fnd&pg=PA13&ots=xk8g_G8nMB&sig=1e2TlfvBifMEuUOMsmK_8hCjIVg#v=onepage&q&f=false
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.91.2.12
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.91.2.12
http://barrolee.com/
http://barrolee.com/
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/258724
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/258724
https://www.jstor.org/stable/1818642?seq=1
https://www.jstor.org/stable/1818642?seq=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0176268009000068?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0176268009000068?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0176268009000068?via%3Dihub
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Bowles%2C+S.+%281970%29.+Towards+an+educational+production+function.+In+Education%2C+income%2C+and+human+capital+%28pp.+11-70%29.+NBER.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Bowles%2C+S.+%281970%29.+Towards+an+educational+production+function.+In+Education%2C+income%2C+and+human+capital+%28pp.+11-70%29.+NBER.&btnG=
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-3484
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-3484
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-3484
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/studies/6389
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/studies/6389
https://academic.oup.com/oep/article-abstract/36/3/359/2361042?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/oep/article-abstract/36/3/359/2361042?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/oep/article-abstract/36/3/359/2361042?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/ej/article-abstract/92/368/825/5220457?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/ej/article-abstract/92/368/825/5220457?redirectedFrom=fulltext
https://scholar.google.com/scholar?cluster=7703213676024056736&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/01623737001001002
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/01623737001001002
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/01623737001001002


 

 

 

Vol. 11 
No. 3 

Summer 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292101001271?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292101001271?via%3Dihub
https://www.jstor.org/stable/145575?origin=crossref&seq=1
https://www.jstor.org/stable/145575?origin=crossref&seq=1
https://www.jstor.org/stable/145575?origin=crossref&seq=1
https://academic.oup.com/ej/article-abstract/113/485/F64/5079774?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/ej/article-abstract/113/485/F64/5079774?redirectedFrom=fulltext
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.90.5.1184
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.90.5.1184
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.46.3.607
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.46.3.607
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.46.3.607
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/445862
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/445862
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/445862
https://www.jstor.org/stable/2112231?origin=crossref&seq=1
https://www.jstor.org/stable/2112231?origin=crossref&seq=1
https://www.jstor.org/stable/2112231?origin=crossref&seq=1
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0305006790150206
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0305006790150206
https://academic.oup.com/qje/article-abstract/115/4/1239/1820394?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/qje/article-abstract/115/4/1239/1820394?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/qje/article-abstract/115/4/1239/1820394?redirectedFrom=fulltext
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7LIkBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR17&dq=Hsiao,+Cheng.+(2003).+%E2%80%9CAnalysis+of+Panel+Data%E2%80%9D.+Cambridge:+Cambridge+University+Press&ots=q4BxhPVp9s&sig=xHr__NFkNOLXV13j9VCaY39SG1k#v=onepage&q=Hsiao%2C%20Cheng.%20(2003).%20%E2%80%9CAnalysis%20of%20Panel%20Data%E2%80%9D.%20Cambridge%3A%20Cambridge%20University%20Press&f=false
https://timssandpirls.bc.edu/databases-landing.html
https://timssandpirls.bc.edu/databases-landing.html
https://timssandpirls.bc.edu/databases-landing.html
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20130211
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20130211
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Jenson%2C+Ben.+%28November+2010%29.+%E2%80%9CInvesting+in+Our+Teachers%2C+Investing+in+Our+Economy%E2%80%9D.+Grattan+Institute%2C+Melbourne&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Jenson%2C+Ben.+%28November+2010%29.+%E2%80%9CInvesting+in+Our+Teachers%2C+Investing+in+Our+Economy%E2%80%9D.+Grattan+Institute%2C+Melbourne&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Kern%2C+Steffen.+%282008%29.+How+to+Spend+It+Commodity+and+Non-commodity+Sovereign+Wealth+Funds.+Working+Paper+Series.+Deutsche+Bank+Research++&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Kern%2C+Steffen.+%282008%29.+How+to+Spend+It+Commodity+and+Non-commodity+Sovereign+Wealth+Funds.+Working+Paper+Series.+Deutsche+Bank+Research++&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Kern%2C+Steffen.+%282008%29.+How+to+Spend+It+Commodity+and+Non-commodity+Sovereign+Wealth+Funds.+Working+Paper+Series.+Deutsche+Bank+Research++&btnG=
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-6545-8
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-6545-8
https://onlinelibrary.wiley.com/resolve/doi?DOI=10.1111/1468-0335.00257
https://onlinelibrary.wiley.com/resolve/doi?DOI=10.1111/1468-0335.00257


 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11127-011-9820-0
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11127-011-9820-0
https://ideas.repec.org/p/ags/iieddp/24137.html
https://ideas.repec.org/p/ags/iieddp/24137.html
https://ideas.repec.org/p/ags/iieddp/24137.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1801310&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1801310&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1801310&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.oecd.org/pisa/
https://www.oecd.org/pisa/
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Prebisch%2C+Raul.+%28May+1959%29.+%E2%80%9CInternational+Trade+and+Payments+in+an+Era+of+Coexistence%3A+Commercial+Policy+in+the+Underdeveloped+Countries%E2%80%9D.+American+Economic+Review.+49+%282%29%3A+251-273+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Prebisch%2C+Raul.+%28May+1959%29.+%E2%80%9CInternational+Trade+and+Payments+in+an+Era+of+Coexistence%3A+Commercial+Policy+in+the+Underdeveloped+Countries%E2%80%9D.+American+Economic+Review.+49+%282%29%3A+251-273+&btnG=
https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=135f7d8f-ed99-4917-88b0-af159612eb76
https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=135f7d8f-ed99-4917-88b0-af159612eb76
https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=135f7d8f-ed99-4917-88b0-af159612eb76
https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=135f7d8f-ed99-4917-88b0-af159612eb76
https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=135f7d8f-ed99-4917-88b0-af159612eb76
https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=135f7d8f-ed99-4917-88b0-af159612eb76
https://www.nber.org/papers/w5398.pdf
https://www.nber.org/papers/w5398.pdf
https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/pb_-_class_size.pdf
https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/pb_-_class_size.pdf
https://oecdedutoday.com/knowledge-and-skills-are-infinite-oil-is-not/
https://oecdedutoday.com/knowledge-and-skills-are-infinite-oil-is-not/
https://data.worldbank.org/
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=UNESCO+%282012%29.+%E2%80%9CInternational+Standard+Classification+of+Education+ISCED2011%E2%80%9D.+UNESCO+Institute+for+Statistics&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=UNESCO+%282012%29.+%E2%80%9CInternational+Standard+Classification+of+Education+ISCED2011%E2%80%9D.+UNESCO+Institute+for+Statistics&btnG=
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx
http://www.hdr.undp.org/en
http://www.hdr.undp.org/en
https://nanopdf.com/download/economics-of-education-5aeb378036d77_pdf
https://nanopdf.com/download/economics-of-education-5aeb378036d77_pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=141202
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=141202
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Psacharopoulos%2C+George+and+Maureen+Woodhall.+%281985%29.+%E2%80%9CEducation+for+Development%3A+An+Analysis+of+Investment+Choices%E2%80%9D.+Oxford%3A+Published+for+the+World+Bank+by+Oxford+University+Press++&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Psacharopoulos%2C+George+and+Maureen+Woodhall.+%281985%29.+%E2%80%9CEducation+for+Development%3A+An+Analysis+of+Investment+Choices%E2%80%9D.+Oxford%3A+Published+for+the+World+Bank+by+Oxford+University+Press++&btnG=


 

 

 

Vol. 11 
No. 3 

Summer 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

http://fin.shufe.edu.cn/fe/Books%20&%20Links/Wooldridge%20Econometric%20analysis.pdf
http://fin.shufe.edu.cn/fe/Books%20&%20Links/Wooldridge%20Econometric%20analysis.pdf
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Zyngier%2C+David.+%28April+2014%29.+%E2%80%9CClass+Size+and+Academic+Results%2C+with+a+Focus+on+Children+from+Culturally%2C+Linguistically+and+Economically+Disenfranchised+Communities%E2%80%9D.+Evidence+Base.+Vol.+2014%2C+issue+1%3A+1-24&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Zyngier%2C+David.+%28April+2014%29.+%E2%80%9CClass+Size+and+Academic+Results%2C+with+a+Focus+on+Children+from+Culturally%2C+Linguistically+and+Economically+Disenfranchised+Communities%E2%80%9D.+Evidence+Base.+Vol.+2014%2C+issue+1%3A+1-24&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Zyngier%2C+David.+%28April+2014%29.+%E2%80%9CClass+Size+and+Academic+Results%2C+with+a+Focus+on+Children+from+Culturally%2C+Linguistically+and+Economically+Disenfranchised+Communities%E2%80%9D.+Evidence+Base.+Vol.+2014%2C+issue+1%3A+1-24&btnG=


  1398 تابستان ، 43 پیاپی ، 139-169 (،3)11 انسانی، علوم در ایرشته میان  مطالعات فصلنامه 

  آموش:    و   طبیعی   منابع   سیاسی   اقتصاد   (. 1398)   محسن   مهرآرا،   و   علی؛   اقدم، نصیری   علیرضا؛   بروجردی،   رحیمی   مجید؛   رمضانی، 
        . 139-169  (، 3) 11  ، انس ان    عل م    در   ای رش ه  میان   ات ع  مطال   . آموشش:   کیفیوت   بور   طبیعی   منابع   رانت   مدیریت   ر ی تغی   تأثیر   مطالعه 

 

 شاپا  2008-4641   
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مطالعۀ تأثیر تغییر مدیریت  ؛سیاسی منابع طبیعی و آموزش  اقتصاد 
 رانت منابع طبیعی بر کیفیت آموزش

 

   4، محسن مهرآرا 3اقدم، علی نصیری 2، علیرضا رحیمی بروجردی 1مجید رمضانی 
 27/06/1398پذیرش:     ؛31/02/1398دریافت: 

 

 چکیده
تشان بخشی اش تفاوت عملکرد نظوام آموشش:  می   ا ت که »آی مطالعۀ حاضر در پاسخ به این سؤال انجام شده اس 

المللوی بوا تشجوه بوه گیوشنیی  های اسوتاندارد بین ای کششرهای برخشردار اش منابع طبیعی را در آشمشن مدرسه 
استفادۀ آنها اش رانت منابع طبیعی تشضیح داد؟« به این منظشر، با معرفی شاخص »نسوبت سوهر رانوت منوابع  

ه عنشان باشتابی اش تأثیرات اقتصاد سیاسوی منوابع طبیعوی بوه کنتورل آثوار تغییور در  ب ها«  یات طبیعی به سهر مال 
هوای اسوتاندارد  بخشوی آموشش: پرداختوه شود. امتیواشات آشمشن مدیریت رانت منابع بر کیفیت، کوارایی و اثر 

یی و    ی هوا داده   المللی تیمز، پرلز و پیزا به عنشان سنجۀ کیفیت آمشش: در نظور گرفتوه شود و رویکورد بین  توابلش
تأثیر متغیرهای تشضیحی مودل بور    الیشی اثرات ثابت به عنشان رو: متریک مطالعه مشرد استفاده قرار گرفت. 

بررسوی    1995-2015کششر منتخب در باشۀ شمانی    79امتیاشات آشمشن، در قالب یک تابع تشلید آمشش: برای  
دار اسوت و  بع طبیعی بور کیفیوت آموشش: معنوا ا سیاسی من دهد که اثر اقتصاد  های مطالعه نشان می شد. یافته 

بنابراین، با افزایش سهر رانت منابع طبیعی در درآمدهای دولت، کیفیت آمشش: کاهش یافتوه اسوت. ضورا ب  
ها، نسبت به فروض مختلف ناشی اش حذف  شده برای متغیر نسبت سهر رانت منابع به سهر مالیات شده تخمین 

شارد اش استحکام برخشردار است و تأثیر منفی افزایش وابستیی اقتصاد بوه  م در اغلب  سایر متغیرهای تشضیحی  
 کند. رانت منابع را بر کیفیت آمشش: تأیید می 

 آمشش:، رانت منابع طبیعی، کیفیت آمشش:، مدیریت رانت منابع  : ها کلیدواژه 
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 ایران تهران، ،ی طباطبا عالمه دانشیاه ،اقتصاد ۀدانشکد اقتصاد، استادیار .3
   

ایران تهران، ،تهران دانشیاه ،اقتصاد ۀدانشکد اقتصاد، استاد .4
  

http://www.isih.ir/article_312.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:majidramezani@ut.ac.ir
mailto:rahimib@ut.ac.ir
mailto:alin110@atu.ac.ir
mailto:mmehrara@ut.ac.ir


 

 

 علوم انسانی   در   ای ته رش مطالعات میان 
 140 

 3شماره     ، 11دوره 
    1398 تابستان  

   43پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه.  1
ییر در کیفیت آمووشش:  غ بب ت ند س تشا در اقتصاد می   1»آیا تغییر شیشۀ مدیریت رانت منابع طبیعی 

هووای  وجش در مطالعات مرتبط بووا حششه این پرسش آغاشگر مطالعۀ ما بشده است. جست ششد؟« 
های موودیریت رانووت منووابع و اقتصوواد آمووشش:، مطالعووۀ  اقتصاد سیاسی منابع طبیعووی، شوویشه 

ی  هووا برخووشردار بووا دقووت در بخووش آمشش: واقعیات مشجشد در اقتصادهای برخووشردار و غیوور 
المللی بووه عنووشان شاخصووی مناسووب  های استاندارد بین ی آنها، تمرکز بر نمرات آشمشن ا مدرسه 

بخشی نظام آمشششووی و تأموول در اینکووه گوورا  برای داوری دربارۀ وضعیت کیفیت، کارایی و اثر 
هووا عملکوورد مناسووب و گروهووی دییرسووطش   گروهی اش کششرها تقریبًا در تمامی ایوون آشمووشن 

  گیری گنین پرسشی بشده است.  اش عشامل شکل  اند، ه ت د را داش پایینی اش عملکر 
در مطالعات تجربووی پیشووین در حووششۀ »کیفیووت آمووشش:« بووا تمرکووز بوور درونوودادهای 

ی گیهای باشتابو سنجه 2آمشششی هووای دهنوودۀ آن ماننوود منووابع مووالی، منووابع انسووانی و و
آمووششان، د نتوواید دانشنوو مان 3ششوویاجتماعی، نقش و تأثیر آنها بر بروندادهای آمش–اقتصادی

کرده در قالووب تحصیلهای ترک تحصیل و تکرار پایه، و سطح حووقشق و دستمزد افرادنرخ 
جش در مطالعات مشجشد دربووارۀ وبشد. در سیر جستتخمین تشابع تشلید آمشش: بررسی شده

ناقتصاد سیاسی منابع طبیعی و بررسی تووأثیرات آن بوور بخووش آمووشش:، مطالعووۀ  گا  4لِفسووِ
ی ه حاوی گزاره(، به847-859، 2001) هایی است ای جذاب بشد  آمشش: یکی اش بخشو

ها اش درآمدهای ناشی اش منابع طبیعی متووأثر شووشد. او در تشاند اش نحشۀ استفادۀ دولتکه می
میووان منووابع طبیعووی و منووابع انسووانی در  5و سووتدی مطالعۀ خشد به وجشد نووشعی رابطووۀ داد

اشوواره کوورده و بوور کوواهش اهمیووت آمووشش: بووه ماابووه ابووزاری بوورای  برخووشردارکشووشرهای 
منابع انسانی تشسط منابع  6رانیگذاری در منابع انسانی در این کششرها و در اثر برونسرمایه

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

 غالش طبیعی، اشگ خام، نفت ۀگانپند منابع اش نشع  گند یا یک اش ربرخشردا کششرهای جهانی، بانک ۀنام واژه  تعریف اساس بر .1
 .ششندمی شناخته طبیعی منابع رانت دارای کششرهای ها،جنیل و معادن سنگ،
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( بوور جووذابیت 2012) 1پس اش آن، مطالعۀ یادداشتی اش اشووالیکهطبیعی صحه گذاشته بشد. 
فرضوویۀ  2(هووای پیووزا )رآمووده اش نتوواید آشمووشنبادعایی  استدالل گالِفِسن افزود؛ او در

طبیعی و دانش و مهارت جمعیت ارتباط منفی قابل تشجه میان ثروت به دست آمده اش منابع
آمشش در کششرهای برخشردار را مطر  کرده بشد. عالوه بر این، بررسی دقیووا امتیوواشات دانش

هووای برآمووده اش واقعیووات لی و دادهلالمبین های استاندارد کننده در آشمشنکششرهای شرکت
یری  مربشط به وضعیت برخشرداری و میزان اهمیووت منووابع طبیعووی در اقتصوواد آنهووا، تصووش

تر اش فرضیۀ وجشد ارتباط میان وابستیی به منابع طبیعی و کوواهش کیفیووت، کووارایی و روشن
منابع انسووانی  رگذاری دای، به ماابه ابزاری مؤثر برای سرمایههای مدرسهبخشی آمشش: اثر

 ( ارا ه داد. 9-49، 1962، 4؛ِبِکر1-17، 1961، 3و ارتقای سرمایۀ انسانی )ششلتز
یه ای دییر، ضمن تووال: بوورای بر این اساس، پ وهشیر در مطالعۀ حاضر با نیاه اش شاو

»بررسی ارتباط میان رانت منابع طبیعی و کیفیت آمشش:«، حششۀ اقتصاد سیاسی آمشش: را 
مندی اش ابزارهای متداولی گشن تووابع تشلیوود خشد قرار داد. مطالعه به منظشر بهره  ارشیابی پایۀ

یی به این سؤال را دنبال آمشش: برای تخمین روابط متقابل میان متغیرهای مربشطه، پاسخ گش
ای کشووشرهای مووشرد های آمووشش: مدرسووهتشان بخشی اش تفاوت عملکرد نظامکرد  »آیا می
گفته، ناشی اش جاییزینی درآمدهای حاصل اش منابع طبیعووی و ی پیشاهآشمشن مطالعه را در

به عقب رانده شدن منابع انسانی و کاهش اهمیووت آنهووا در خلووا ارش: و تشلیوود ثووروت در 
در واقووع، تفوواوت تووابع تشلیوود آمووشش: در پوو وهش مووا بووا  اقتصادهای برخشردار دانست؟«

ی اثرات تغییر در شوویشۀ موودیریت منووابع رگینداشهای است که برای امطالعات پیشین، سنجه
هووا بووا منووابع طبیعووی خووشد( بوور نتوواید آشمووشن ای اش رفتووار دولتطبیعی )به عنشان نماینووده

هووای بخشووی آمشش: دهنوودۀ کیفیووت، کووارایی و اثرآمووششان )بووه عنووشان سوونجۀ باشتابدانش
( 5مدرسهه و غیرس نابع مدرهای دروندادی )به نمایندگی اش مای( در کنار سایر سنجهمدرسه

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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یی به پرسش آغاشین، در این مقالووه طراحی و وارد مدل شده است. بنابراین، جهت پاسخ گش
هر گه سهر رانت منابع طبیعی در درآمدهای دولووت افووزایش یابوود، بررسی این فرضیه که »

 یابد« دنبال شده است. کیفیت آمشش: کاهش می
 

 جربی. پیشینه؛ مبانی نظری و مطالعات ت2
ین گووارگشب نظووری مطالعووه، مهرادر  توورین ین بخش، با تشجه به ابعاد مشضشع و برای تدو

 ششد.  مطالعات مرتبط مرور می
 . مبانی نظری و مطالعات تجربی1-2

مرتبط با  »تأثیرات برخشرداری اش منابع طبیعی بر اقتصوواد و  مبانی نظری و مطالعات تجربی
راشای تاریخ علر اقتصاد دارند، اغلب به رانت دای به همطالعات این حششه که سابقآمشش:« 

 2در ثووروت ملوول 1اند. آدام اسوومیتبدبینانووه داشووته ناشی اش منابع طبیعی در اقتصاد نیاهی
کند که منابع طبیعی پس اش استخراج، سعادتی برای جامعووه (  بیان می435-436، 1776)

 نیز خششبخت کنند. بووه عقیوودۀ افراد را به همراه ندارند؛ هر گند ممکن است تعداد کمی اش 
قابلیت  ( دلیل  رشد اقتصادی پایین کششرهای آمریکای التین، 512-732 ،1959) 3پربیش

هووای  قیمووت کِر صنایع مبتنی بر منابع طبیعی به سبب پیشرفت فناورانه)تکنشلشژیکی( و کاهش 
طوور  شووده  م   4هلندی« نسبی صادرات است. این استدالل با صراحتی بیشتر در نظریۀ »بیماری  

ایوون  تشضوویح  در ( 359-380، 1984( و کووشرِدن ) 258-488 ، 1982)  5است. کشرِدن و ِنری 
تشانوود بووه انتقووال  اند که جهش ناگهانی در بخش صادرات مبتنی بر منابع طبیعی مووی گفته نظریه 

و اخووتالل در بخووش    مبادلووه قابل عشامل تشلید به سمت آن بخش و افزایش قیمووت کاالهووای غیر 
بووه  7یووا »معمووای فراوانووی« 6مبادله منجر ششد. همچنین، »نظریۀ نفرین منووابع« ابل ق کاالهای 

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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گووذاری انوودک و ناکووافی در آمووشش:، و پذیری اقتصوواد، سوورمایهدالیلی گشن کاهش رقابت
مدیریت ناکارآمد جریانات درآمدی این منابع در عملکرد اقتصووادی نووامطلشب کشووشرهای 

( در این نظریه به عملکرد اقتصادی کشووشرهای دارای 9391) 1اوتیکند. برخشردار اشاره می
( نیز بر آن 1995) 2منابع فراوان در سطش  پایین رشد اشاره کرده است. آنچه َسکس و وارنر

اند، همبستیی قشی میان فراوانی منابع طبیعی و عملکرد ضعیف رشد اقتصادی  گذاشته صحه 
ی صنعتی پس اش جنگ در کششرهای  ا ه سیاست  ( دربارۀ اصال  11-26 ، 1994اوتی )  است. 

معتقد است که دو کششر کره و تایشان )برخشرداری اندک( نسبت بووه   3( صنعتی نشظهشر ) 
گهار کششر هند و گین )برخشرداری متشسط( و مکزیک و برشیل )برخشرداری غنی(  با تغییوور  

ت اش ایوون صوونایع  ای و حم   4( )استرات ی( مبتنی بر ایجاد صنایع سنیین و شیمیایی )   راهبرد 
ای،  با تکیه بوور صووادرات تشلیوودات کارخانووه   5( به راهبرد مبتنی بر سیاست صنعتی رقابتی ) 

او در  انوود. داشووته   1950دهووۀ    6( های صوونعتی خشدبسووندۀ ) ترین گذار را اش سیاست سریع 
کشووشر    های اصال  اقتصادی ایوون دو کشووشر در مقایسووه بووا گهووار بررسی علل تشفیا سیاست 

کید آنها بر نقش عامل آمشش: ، به  یر دی     اشاره کرده است.  تأ
رابطۀ میان منابع طبیعی، آمشش: و تشسووعۀ اقتصووادی را (847-859 ،2001)گالِفِسن  

مطالعه کرده است. او در این اثر که شاید تنها مطالعۀ متمرکز بوور نقووش سوورمایۀ طبیعووی بوور 
منابع طبیعی فراوان برای تشسعۀ کوور و  دۀباشدارن آمشش: باشد، گهار کانال اصلی انتقال آثار

یی، )( بیماری هلنوودی، )کند  )رشد اقتصادی اندک را معرفی می ( بوویش ( رانووت جووش
هووای او ارتباط معکشس مخارج عمشمی آمشش:، سال. 8( غفلت اش آمشش: ، و )7اعتمادی

( را بووا سووهر نی)دبیرسووتانام ناخالص آمشش: متشسطه انتظاری تحصیل برای دختران و ثبت
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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دهد. به بیان دییر، بنا بوور تشضوویحات وی سرمایۀ انسانی در ثروت ملی کششرها تشضیح می
راند و در نتیجه، سرعت تشسعۀ رسد که سرمایۀ طبیعی، سرمایۀ انسانی  را پس میبه نظر می

اسووت گالِفِسن با تمرکز بر مشضشع غفلووت اش آمووشش:، معتقوود دهد. اقتصادی را کاهش می
عمد، بووه بخووش دانند، سهشًا یا حتی بهترین دارایی خشد میکه منابع طبیعی را مهر عیجشام

یش کر دهند؛ برای ماال، در کنند و به آن بشدجۀ کافی اختصاص نمیتشجهی میآمشش: خش
درصدی کل جهان در دورۀ دبیرستان، کشووشرهای  64در مقایسه با نرخ ثبت نام  1997سال 

پک  5اند و یا سهر فرستاده کان خشد را برای تحصیل در این دورهشدش کرصد اد 57 1عضش او
کوول جهووان، در ایوون کشووشرها  2(درصدی مخارج آمشش: اش تشلید ناخالص داخلووی )

بنابراین، فراوانی منابع طبیعی با تضعیف انییووزۀ خصشصووی و درصد بشده است.  4کمتر اش 
 ای رشد اقتصادی باشد.  برد مانعی تشانعمشمی برای انباشت سرمایۀ انسانی می

های برخشردار اش سرمایۀ طبیعی ممکن است به اشتباه احساس امنیت کننوود  در واقع، ملت 
تشانوود تعهوود  و اش انباشت سرمایۀ انسانی غافل ششند. در این کششرها دستیابی به پشل آسووان می 

تری مرتکووب  کم احتمال  های فاقد این منابع به برای آمشش: را تضعیف کند؛ اشتباهی که ملت 
کید بر اهمیت آمشش: و سرمایۀ انسووانی  2005)  3ششند. براوو اورتیا و گرییشریش آن می  ( با تأ

در خروج اش مدار نفرین منابع، با مقایسۀ کششرهای اسکاندیناوی و آمریکای التین کووه هوور دو  
گووذاری  ه بووا سوورمای اند کووه گووروه اول اش سطح  مناسبی اش منابع طبیعی برخشردارند، نشان داده 

بیشتر در آمشش: و برخشرداری اش ذخیرۀ سرمایۀ انسانی بوواالتر، اش تووأثیرات نهووایی بهتووری بوور  
کید بیشتر بر ایوون تووأثیرات  2006)  4اند. لدرمن و مالشنی مند بشده رشد اقتصادی نیز بهره  ( با تأ

ش: خووشد  مووش بوواالی آ   ای مانند استرالیا و نروژ با نوورخ رشوود اند که کششرهای پیشرفته نشان داده 
ر اند اش منابع طبیعی تشانسته  (  1998)  5شان برای رشد و پیشرفت بیشتر استفاده کنند. وود و ِمیووِ

مشکالت جّدِی قطووع وابسووتیی بووه  با بررسی ساختار صادراتی کششرهای آفریقایی، بر وجشد 
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ی  گووذار بخشی محصووشالت صووادراتی در کشووشرهای بووا سوورمایه صادرات منابع طبیعی و تنشع 
کید کرده  وی دک ر ان  بی و  آمشش: و سرمایۀ انسانی تأ اند. آنها رهایی کششرهایی مانند کرۀ جنووش

کنندگان مصوونشعات  شوودن بووه صووادر محصشلِی وابسته بووه منووابع و تبدیل فنالند اش اقتصاد تک 
 دانند.   های اخیر را مرهشن تمرکز این کششرها بر کیفیت آمشش: می پیشرفته در سال 

 عات تجربی مرتبط با  »کیفیت آموزش«    الظری و مط. مبانی ن2-2

که به بررسی روابط میووان درونوودادها )منووابع( و برونووداد )نتوواید(    1( تشابع تشلید آمشش: )   
گیری ارش: ایجاد شووده در فراینوود یووک دورۀ  پرداشند، اش ابزارهای متداول برای انداشه مدرسه می 

هووای آمشششووی ماننوود منووابع  نووی اش نهوواده عی ب نسووبت م آمشششی هستند. در این تشابع، اش ترکیوو 
 ششد. ای ایجاد می ساخت و بشدجه در پایان یک دورۀ آمشششی ارش: افزوده انسانی، محتشا، شیر 

آمووششان در برونداد مدرسه یا همان ارش: افزوده، به طشر معمشل بر اسوواس نتوواید دانش
( بووه 11-70، 1970) 2لزاوشووشد. بوو یموو   های پایان یک پایه یا دورۀ آمشششی سنجیدهآشمشن

ی ۀ این تشابع برای تعیین تخصیص بهینۀ منووابع آمشششووی در مطالعووات تشصوویفی و  ارش: و
های ( با اشاره به برخووی ناکارآموودی513-883 ،1979)3هانششککند. هنجاری اشاره می

 ( تشابووع64-98، 2003های مشاجهه با آنها، ضوومن بررسووی )هانششووک، این تشابع و رو: 
های مختلووف در ایاالت متحووده بووه سوونجه 1995تا پیش اش شده شدهششی تخمینمشتشلید آ

آمششان پرداخته اسووت. بوور خووالف داری آنها در تشضیح عملکرد دانشمنابع مدرسه و معنی
)اثر خانشاده(  5(اجتماعی ) –( که در گزار: خشد اثر وضعیت اقتصادی 1995) 4ُکلمن

 6دانوود یووا هوویمنتوور اش اثوور کیفیووت مدرسووه میمهر را آمووششان بر پیشوورفت تحصوویلی دانش
توور اش خووانشاده ( که تووأثیر مدرسووه را مهر175-185، 1979؛ 1976 ؛ 42-47 ،1976 )

بسته بووه شوورایط، تووأثیر مدرسووه و که گذارد بر این نکته صحه می کند، هانششکارشیابی می
 آنها تشجه ششد.  بهو باید  آمششان مهر استخانشاده هر دو در تشضیح عملکرد دانش

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 



 

 

 علوم انسانی   در   ای ته رش مطالعات میان 
 146 

 3شماره     ، 11دوره 
    1398 تابستان  

   43پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی ( نقش مؤلفووه 21-71  ، 2001)   1َبرو به طشر خاص،   و کیفووی آمووشش:  را در رشوود  های کمووّ
ِی  دار اقتصادی کششرهای مختلف بررسی کرده است. غیر اش رابطۀ مابت و معنی  میان مؤلفووۀ کمووّ

یووز  ن  مشن علشم « و »رشد اقتصادی«، نمرۀ آش های دستیابی مردان به آمشش: متشسطه »متشسط سال 
دار بر رشد اقتصووادی کشووشرها داشووته اسووت.  به عنشان سنجۀ کیفی آمشش: تأثیری مابت و معنی 

تر بشده  دهد که تأثیر مابت سنجۀ کیفی بر رشد، اش سنجۀ کّمی بسیار قشی نتاید مدل َبرو نشان می 
( پس اش مطالعۀ کشووشرهای مختلووف گنووین  1841-2081  ، 2000) 2است. هانششک و کیمکش 

المللی علشم و ریاضوویات بووه عنووشان سوونجۀ مسووتقیر  های بین کردند که نمرات آشمشن ی  گیر تیجه ن 
هووای مرسووشم منووابع  اند. آنها دریافتند کووه سوونجه ای قشی با رشد مرتبط کیفیت نیروی کار به گشنه 

آمشش و مخارج آمشششی، تأثیری قووشی بوور عملکوورد آشمووشن  دانش   -مدرسه، اش جمله نسبت معلر  
های درونداد  شامل سنجه   ووو  های پنل ای اش داده مجمشعه   ( 654-884،  2001)   3رو لی و بَ   ندارند. 

کننوودۀ  را برای گند کششر به کار گرفتند  و بوور اسوواس آن، عشاموول تعیین وو    و برونداد کیفیت مدرسه 
دهوود کووه درونوودادهای خووانشاده و  کیفیت آمشش: را بررسی  کردند. نتاید پ وهش آنها نشان مووی 

هووای  اط نزدیکی با نتاید مدرسه داشته است. نتاید مدرسه تشسط نمرات آشمووشن تب مدرسه ار منابع  
های خووانشاده اش قبیوول  گیری شده بشد. وی گی المللی، نرخ تکرار پایه و نرخ ترک تحصیل انداشه بین 

آمشش داشته اند. همچنین، منووابع بیشووتر  درآمد و تحصیالت والدین ارتباطی قشی با عملکرد دانش 
ها، حقووشق بوواالتر معلوور و طووشل بیشووتر دورۀ تحصوویل در  تر کالس  ه انداشۀ کشگک وی درسه به  م 

( به ششاهدی  607-668،  2008)   4دهند. هانششک و ُوسمن مدرسه نیز نتاید مدرسه را ارتقا می 
های شناختی افراد )کیفیت( و نه دسترسووی صوورف آنهووا بووه  که ارتباط مهارت   اند قشی دست یافته 

 کند. درآمد، تششیع درآمد و رشد اقتصادی تأیید می ا  ت(، را ب مدرسه )کمیّ 
 . مبانی نظری و مطالعات تجربی مرتبط با  »مدیریت رانت منابع طبیعی«    3-2

هایی برای کنترل بهینووۀ جریانووات درآموودی نظریۀ مدیریت رانت منابع بر پایۀ طراحی رو: 
هووای ذخیوورۀ وقدنصوو ه اسووت. برخووشردار شووکل گرفتوو  ناشی اش ایوون منووابع در اقتصووادهای

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

 



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

147 
اقتصاد سیاسی منابع  

 ...   طبیعی و آموزش 

، عمشمووًا بووا هوودف «1(های ثروت مسووتقل )صندوق»درآمدهای ارشی با عنشان کلی 
عوودالت »مدیریت وجشه حاصل اش فرو: مشاد اولیه یووا منووابع طبیعووی و بووا انییووزۀ اصوولی 

اثوورات »هووایی گووشن کنتوورل پووذیر و انییووزه در استفاده اش درآمدهای منابع پایان «2نسلیبین
انوود. توودارک اش ایوون درآموودها در اقتصووادهای برخووشردار طراحووی شووده شووینا  «3لیسوویک
گذاری  ها و سرمایۀ انسانی، تخصوویص بوورای مصوورف و سوورمایه جاری شیرساخت های هزینه

یانه، ایجوواد اقتوودار در  های ناشی اش منابع، کاهش رفتارهای رانت آینده به هنیام پایان رانت  جش
های مرکزی به نیهداری ذخایر ارشی  دم تمایل بانک ع  (، 2004، مدیریت پایدار منابع )مرشد 

بزرگ برای جلشگیری اش تشرم، ایجاد تنشع اقتصادی، تشسووعۀ کسووب و کارهووا و انتقووال فنوواوری  
   هایی است. های ایجاد گنین صندوق ( اش جملۀ اهداف و انییزه 2008، 4)ِکرن و همکاران 

گیری خصووی بوورای انووداشهشات طراحووی جدا اش مبانی نظری مربشط، با تشجه به ضوورور
ها به درآمدهای حاصل اش منابع طبیعی خشد و بررسی تأثیرات آن بر کیفیت وابستیی دولت

هووا آمشش:، در این حششه تشجه ما به مطالعات مرتبط با آثار درآمدهای ناشی اش منابع دولت
، 5012) 5جیمووزمنووابع( آنهووا معطووشف بووشده اسووت. بر درآمدهای مالیاتی )درآمدهای غیر

بی تحلیلی پیش238-257 بینی کرده است که دولووت خیرخووشاه در پاسووخ بووه ( در گارگش
ای پرهیز اش اخذ مالیات بر درآمد، های مبتنی بر منابع خشد، تا انداشهافزایش برونزا در درآمد

دالری در درآمد منووابع، کوواهش  1کند  افزایش  انداش را جاییزین  میافزایش مخارج و پس
 32/0دالری در مخووارج و افووزایش  43/0منووابع، افزایشووی در درآمدهای غیر ریدال 25/0

 (394-464 ،2009) 6دهوود. بشرنهشرسووت و همکووارانانداش را  نتیجووه موویدالری در پس
درصوودی میووان  20اند کووه جبرانووی منابع دریافتهدربارۀ ارتباط منفی میان درآمد منابع و غیر

 ( 285-313 ، 3201)  7بنی دولت وجشد دارد. مک گرک کر هیدرو یر درآمدهای هیدروکربنی و غ 
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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های مالیوواتی اشوواره های برخشردار اش رانت منابع طبیعی در تنظیر نرخ نیز به عملکرد دولت
تر کرده است  »با وجشد رانت منابع طبیعی باال، رهبران بار مالیوواتی بوور شووهروندان را پووایین

یی اند تا تقاضا برای پاسخآورده  را کاهش دهند.«ک دمشکراتیگش
 

 . الگوی مفهومی  3
اند، خالف مطالعات پیشین که تأثیرات مدرسه و خانشاده را بر نتاید آمشششی بررسی کردهبر

اسووت؛ در مطالعۀ حاضر به اثر دولت نیز به عنشان عاملی مؤثر بر کیفیت آمشش: تشجووه شده
تصوواد سیاسووی منووابع اقه لحووا» »وجه تمایزی که اش بررسی تأثیر دولت بر کیفیت آمشش: ب

طبیعی« یعنی شیشۀ رفتار دولت با منابع طبیعی خشد و درآموودهای ناشووی اش آن و گیووشنیی 
اثوور »ششد. به بیان دییر، ما بووا افووزودن گذاری آن بر بخش آمشش: و کیفیت آن ناشی میاثر

خ سؤال پاسوو ایر به این به گارگشب تحلیلی خشد، تال: کرده «منابع طبیعیاقتصاد سیاسی
هووای مشجووشد در تشانوود بخشووی اش تفوواوت دهیر که آیا اثر اقتصاد سیاسی منووابع طبیعووی می

 ای کششرهای مختلف را تشضیح دهد. عملکرد نظام  آمشش: مدرسه
تشان ایوون گشنووه اسووتخراج کوورد  دهندۀ این گرخه را میبنابراین، الیشی مفهشمی تشضیح

ابع طبیعی به جووای جریووان درآموودی مناش فرو: ها به جریان درآمدی ناشی »اتکای دولت
تشاند با تأثیر بر نهوواد آمووشش: و اش کانووال درونوودادهای مدرسووه اش ناشی اش منابع انسانی می

هووای مدرسووه و کیفیووت اهمیت آمشش: بکاهد و به تبع آن، باعث کاهش عملکوورد برونووداد
قتصووادهای ا منووابع درهووا بووه درآموود آمشش: ششد.« به بیان دییر، افزایش وابسووتیی دولووت

رانی میان این منابع و منووابع انسووانی شووشد و تشاند سبب بروش نشعی پدیدۀ برونبرخشردار می
بنابراین، منابع انسانی را به حاشیه براند. اهمیت این پدیده شمانی بیشتر قابل درک است کووه 

کوواثری ت پیشسووته وهای منابع طبیعی اش یک سش و ماهیت پذیر بشدن ذاتی اغلب گشنهبه پایان
تشاند بووه ششد. کاهش کیفیت آمشش: میمنابع انسانی در طشل شمان اش سشی دییر تشجه می

یی مشرد تشجه قرار گیرد. به بیان روشن تر، ریشۀ فلسووفی عنشان یکی اش پیامدهای گنین الیش
هووا این الیشی مفهشمی در این تغییر ذهنیت نهفته است  در کششرهای برخشردار کووه دولووت

کنند، نشعی آسایش ذهنی اش درآمد خشد را اش طریا فرو: این منابع تأمین میی شیاد بخش
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گیوورد و ایوون اموور، و فراغت اش فرایند حصشل درآمد اش منابع انسانی، دانش و ایده شووکل می
تشجهی بووه آن بووه عنووشان ابووزاری مهوور در عینیت خشد را در کر اهمیت دانستن آمشش: و کر

سوواشد. مهارت، بروش خالقیت و تشلید ثروت آشووکار مووی اعب انشکس ها،گیری نیر: شکل
تشاند به جاییزینی اهمیووت منووابع انسووانی در شکل گرفته در این ساختار می 1الیشی ذهنی

ایجاد درآمد و ثروت با منابع طبیعی منجر ششد. میل بووه ایوون جوواییزینی شمووانی جووذابیت 
ع طبیعی که بووه لحووا» سوورعت و ابشی اش منکند که بر خالف  درآمدهای نابیشتری پیدا می

گووذاری در اند، درآمدهای ناشی اش منابع انسانی اش طریا سوورمایهالشصشل هزینۀ اندک سهل
 هزینه دارند. مدت، سخت و پرآمشش: فرایندی طشالنی

 
 . روش؛ الگوی تحلیلی  4

یکرد داده ییدر این بخش با معرفی رو یووین و تبریک، به به عنشان رو: مطالعۀ مت2های تابلش
ها و تخمین ضوورا ب موودل بووا ایر. فرایند مربشط به آشمشنتخمین الیشی تحلیلی اقدام کرده

( انجام شده است. نرم افزار استتا ) 15استفاده اش نسخۀ 
   3تابلویی و الگوی اثرات ثابت های. رویکرد تخمینی داده4-1

یی، مجمشعهداده ای اش مشووابه در طووشل دوره اتری مشضووشعای اش مشاهدات تکرا های تابلش
پارامترهووا بووا افووزایش تعووداد  دهند. افزایش کیفیت و کارایی تخمووینمیشمان را مد نظر قرار

ها در ردیابی آثاری کووه صوورفًا بوور اسوواس هوور یووک اش مشاهدات، رفع بخشی اش محدودیت
ی کووه شرطع، بووه طوو های سری شمانی یا مقطعی وجشد دارند، امکان کنترل ناهمینی مقاداده

ی ۀ فردی خطووی میووان باعووث تووشر: در تخمووین پارامترهووا نشووشد، و کوواهش هوور 4اثرات و
یکرد در مطالعات متریک است  متغیرهای مستقل مدل، اش جمله امتیاشات استفاده اش این رو

 (. 2008، 2؛ بالتاجی2010، 1؛ ولدرید2012، 6؛ گرین2014، 5)هسیا ش
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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یی بل داده تووا   اگر شکل کلی رابطۀ رگرسیشن مدل  در نظوور    𝙪𝞫𝙭𝛂𝙮بووه صووشرت    ش
متغیر مسووتقل    𝙭ضرا ب ثابت،   𝛂،  در شمان    برای واحد  متغیر وابسته     𝙮گرفته ششد که در آن  

یه   𝞫، در شمان    برای واحد   باشوود، الیووشی    در شمووان    جملۀ خطا برای واحوود    𝙪و  ضریب شاو
یکرد داده   اش کی  شان ی به عن   ( اثرات ثابت )  یی، با جمع اشکال رو تمووامی متغیرهووای    های تابلش

گیوورد. بووه بیووان  اش مبدأ رابطۀ فووشق شووکل می   اختصاصی واحدهای فردی و انتقال آنها به عرض 
جووزا اخووالل جدیوودی اسووت کووه    𝟄آید که در آن  در می   𝟄𝛂𝛂به صشرت    𝛂دییر، پارامتر  

ی گی  باشوود. بوور ایوون اسوواس، رابطووۀ  ای انفوورادی می ه اصووی واحوود های اختص حاوی مجمشع و
یکرد اثرات ثابت به صشرت   بوور  آید. این رابطه، در می   𝙪𝞫𝙭𝛂𝙮رگرسیشن فشق برای رو

گیوورد. در واقووع،  ای در نظوور می خالف رابطۀ قبلی، برای هر واحد فردی عرض اش مبدأ جداگانووه 
ها خشد را به صشرت  ( برخشردارند اما ناهمیشنی 𝞫مشابه )   واحدهای فردی همچنان اش ساختاری 

ی ۀ فردی )  حال اگوور ایوون اثوورات  دهند. ( نشان می 𝛂تفاوت در عرض اش مبدأ و به شکل اثرات و
ی ۀ فردی با متغیرهای تشضیحی )  یی بایوود بووه صووشرت  بسته باشند، مدل داده ( هر 𝙭و های تابلش

ی  الیشی اثرات ثابت تخمین شده ششد. ا  در     𝞫  𝙭 𝙮 𝛂فردی پس اش تخمین به صشرت    ۀ ثرات و
تشان آنهووا را اش  اند که نمی مانده در متغیر وابسته آیند. به عبارت دییر، این اثرات تغییرات باقی می 

 طریا متغیرهای مستقل تشضیح داد.  
 . تابع تولید آموزش؛ تعریف و تصریح2-4

کنوود. در مطالعووۀ آمشش: ارتباطی تبعی برقرار می دو دروندا تابع تشلید آمشش: میان برونداد 
ای را موونعکس تشاند کیفیت نظام آمشش: مدرسووهما، برونداد آمشش: شاخصی است که می

ها و التحصیالن به رشووتههای دستیابی فارغ تشان اش طریا شاخصکند. کیفیت آمشش: را می
دیووده، و دسووتیابی بووه ر آمشش: انیروی ک های برتر، تشانایی کسب مشاغل نیاشمند بهدانشیاه

گیری کیفیت آمشش:، هایی عالوه بر انداشههگیری کرد اما گنین سنجدرآمدهای باالتر انداشه
های اجتموواعی و شمینووه –های اقتصادی های ذاتی، مشقعیتتحت تأثیر عشاملی گشن تشانایی

آمووشش: اش طریووا آنهووا  لص کیفیتگیرند و دستیابی به اثرات خاخانشادگی افراد نیز قرار می
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ها اش (. در عشض، استفاده اش سنجۀ نتاید آشمشن1985، 1دششار است )وودهال و ساکراپلس
کنوود و اش سووشی دییوور، میووان آن و گیری مییک سش صرفًا عملکرد نظووام آمشششووی را انووداشه

یسیه و همکاراندستیابی ششک ؛ هان1610-3010 ،2،1985های فردی )شغل و درآمد( )بش
 ، 2000( و عملکرد اقتصادی )رشد( )هانششووک و کیمکووش، 607-668 ،2008من، سُو  و

رو،  ؛ 1184-1208 بسووتیی و ارتبوواطی قووشی وجووشد دارد. بنووابراین ( هر12-17، 2001بووَ
( هستند که سنجۀ نتوواید )دهندۀ کیفیت آمشش: بروندادهای آمشششی، متغیرهای باشتاب

کنوود. درونوودادهای آمشششووی نیووز در ماینوودگی مین آنهووا را  المللیهای استاندارد بینآشمشن
(، دهنوودۀ اثوورات مدرسووه )اند  متغیرهووای باشتابمطالعۀ ما به سه دستۀ کلی تقسیر شده

دهنوودۀ اثوورات اقتصوواد ( ، و متغیرهووای باشتابدهندۀ اثوورات خووانشاده )متغیرهای باشتاب
لید آمشش: ما به صووشرت تشلی تابع (. بر این اساس، شکل کسیاسی منابع طبیعی )

ششد شیر تصریح می
(1)                   𝙛 𝞮     

هووا اثرگووذار بووشده امووا نیووز باشتووابی اش عووشاملی اسووت کووه بوور نتوواید آشمشن 𝞮که در آن، 
 اند. گیری نشدهانداشه

لیوود آمووشش: اسووت کووه تشث تشابووع گیری در مباحوو یکی اش مشکالت انووداشه 3شاییدرون
شمانی سووه منبووع عموودۀ ایجوواد آن محسووشب گیری و هرشده، خطای انداشهمتغیرهای حذف

یکوورد دادهمی یی کووه نسووبت بووه شووشند. اسووتفاده اش الیووشی اثوورات ثابووت در رو هووای تووابلش
هووای تصووادفی های ارش: افووزوده، متغیرهووای ابووزاری و آشمایشهووایی گووشن موودلرو: 

( برای غلبووه بوور ایوون مشووکل مووشرد تشجووه قوورار 2011، 4رد )وارگادا ی کمتری هامحدودیت
نشووده تشاند بووا کنتوورل اثوور متغیرهووای مشاهدهگیرد. به بیان دییر، الیشی اثرات ثابت میمی

برای کششرهای مشرد مطالعه، به کاهش اثر تشر: ناشی اش حذف متغیرهووای مهوور، خطووای 
 شمانی منجر ششد. گیری و هرانداشه

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 و مشاهدات نه. نمو3-4

در دو مشضووشع  1(کننده در آشمووشن تیمووز )نمشنووۀ مطالعووۀ مووا را کشووشرهای شوورکت
سال( و  14و  13سال( و هشتر ) 10و  9)آمششان دو پایۀ گهارم ریاضیات و علشم برای دانش

ای آمششان پایۀ گهارم آمووشش: مدرسووهدر مشضشع خشاندن برای دانش 2(آشمشن پرلز )
ای در اغلووب اند. با تشجه به طشل دورۀ شووش سووالۀ سووطح اول آمووشش: مدرسووههشکیل دادت

هووای ایوون سووطح اش آمووشش: شووکل گرفتووه ، بخش عمدۀ مطالعۀ ما بر اساس داده3 کششرها
است. هر گند امتیاشات آشمشن در پایۀ هشتر به دو سال ابتدایی دورۀ اول دبیرسووتان مربووشط 

ستفاده اش این امتیاشات در مدل بیشووتر بووه منظووشر ا ین دوره،ششد، به سبب تکمیل نشدن امی
بخشی اش اعتبار نتاید پایۀ گهارم صشرت گرفته است. به همین سبب و نیز به علووت اطمینان

ها در بسوویاری اش کشووشرهای مووشرد های تفکیکووی هوور یووک اش پایووهدسترسی نداشتن به داده
 1های مربووشط بووه سووطح ش دادها ز همچنانهای مربشط به پایۀ هشتر نیمطالعه، در رگرسیشن

آمشش: برای دروندادهای آمشششی اسووتفاده شووده اسووت. همچنووین، نمشنووۀ دییووری کووه بووه 
مشاشات نمشنۀ اول به منظشر اصال  نقص مشاهدات آشمشن پرلز در پایۀ هشتر مشرد اسووتفاده 

پیووزا  شنه در آشموو کنندسالۀ کششرهای شوورکت 15آمششان قرار گرفته، مربشط به امتیاشات دانش
 ( برای مشضشع خشاندن بشده است. )

دوره(،    6و    4،  6ترتیب  های برگزاری سه آشمشن تیمز، پرلز و پیزا )بووه بنابراین، با تشجه به دوره 
بشده و در این فاصله، دادۀ امتیاشات بوورای    2016تا    1995های  باشۀ شمانی مطالعه در فاصلۀ سال 

در    2015-2016و    2011،  2006-2007  ، 2001-2003،  1995دورۀ آشموووشن    /   سوووال   5
ریاضیات، علشم و خشاندن به عنشان متغیر بروندادی در معادالت رگرسیشن وارد شده اسووت. 

کششر در نظر گرفته شده است. به لحا» گسترۀ  79بر این اساس، پنل امتیاشات برای بالغ بر 
تیاشات وجشد نداشووته، امدر پنل  ای اش آنجغرافیایی، جز منطقۀ جنشب آسیا که هیچ مشاهده

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

) مووشش: آ بنوودیطبقه المللوویبین اسووتاندارد 2011 ۀنسووخ اسوواس بوور .3
) متحوود ملوول آمشششووی علمووی و فرهنیووی سوواشمان (

 ایهدور کشووشرها اغلووب در دبسووتان( )دورۀ  مووشش: آ 1 سووطح (،
       است. ساله شش
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کششر آسیای میانه )مانند  5کششر آسیای شرقی و پاسیفیک )مانند استرالیا و اندونزی(،  12
پای غربی )مانند آلمووان و انیلوویس(،  19آذربایجان و ترکیه(،  کشووشر اروپووای  14کششر ارو

ا و یکوو تحوودۀ آمرکششر آمریکای شمالی )شامل ایوواالت م 2شرقی )مانند آلبانی و روسیه(، 
کشووشر خاورمیانووه و  18کششر آمریکای التین و کارا یب )ماننوود بلیووز و شوویلی(،  6کانادا(، 

کششر جنشب صحرای آفریقووا )شووامل  3شمال آفریقا )مانند امارات متحدۀ عربی و ایران( و 
بی، بشتسشانا و غنا( در پنل امتیاشات حضشر داشووته اند. همچنووین، کشووشرها بووه آفریقای جنش

ها بووا یکوودییر هووای برگووزاری آشمووشن، مشضووشعات و پایووهو حضشر در دوره کتحا» مشارل
های متغیرهووای تشضوویحی بووا دادۀ امتیوواشات اند. به منظشر هماهنیی تشاتر دادهمتفاوت بشده

ایر؛ به این ترتیب که ابتدا پند سری داده برای گیری پند ساله استفاده کردهآشمشن، اش متشسط
. سوو،س، 2015و  2010، 2005، 2000، 1995ایوور  آوردهت حی بووه دسوو هر متغیر تشضی

شووده را بووه هوور گرفتهمیانیین ترین دادۀ(، نزدیووک465-488 ،2001پیرو رو: لی و َبرو )
ایوور. بوورای ماووال، بوورای امتیوواشات آشمووشن در سووال سال/دورۀ برگزاری آشمشن اختصاص داده

-2003متیوواشات آشمووشن در دورۀ ا یووا بوورای 1995شوودۀ گرفتههووای میانیین، اش داده1995
 است. استفاده شده  2000شدۀ گرفتههای میانیین، اش داده2001

 ها. متغیرها و داده4-4

(، متغیرهووای درونوودادی اش دو کانووال خووانشاده و مدرسووه  1)رابطووۀ  بر اساس تابع تشلید آمووشش: 
یعی کانال سشمی اسووت  طب  منابع  ساشند. اقتصاد سیاسِی متغیرهای بروندادی آمشش: را متأثر می 
تشانند متغیرهای بروندادی را تحت تأثیر قرار دهند. ایوون  که متغیرهای دروندادی به واسطۀ آن می 

است. گفتنی است که تمووامی  کانال به طشر اختصاصی در مطالعۀ حاضر معرفی و بررسی شده  
 اند. ه آوری شد ( جمع   1995  -2015ها برای متغیرها در باشۀ شمانی مطالعه ) داده 

 . متغیرهای بروندادی 1-4-4

شووشند و در مطالعووۀ مووا می ای که در سمت گپ روابووط رگرسوویشنی ظوواهرمتغیرهای وابسته
هووای تیمووز، گردند، شامل نمرات آشمشنآمشش: تلقی می گیری کیفیتای برای انداشهنماینده

. دادۀ امتیوواشات در نوودار بشدهپرلز و پیزا در ریاضیات، علشم و خشاندن در پایۀ گهارم و هشووت
گووزار:  500)بهترین( و میانیین  1000)بدترین( تا  0قالب معیار کارایی با دامنۀ مقیاس 
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المللی برای ارشیووابی های انجمن بینشده است. برای امتیاشات تیمز و پرلز اش مجمشعه داده
ان سوواشمان ششآموو دانش المللوویو پیزا اش نتاید برنامووۀ ارشیووابی بین 1(پیشرفت آمشششی )

استفاده شده است.  2(های اقتصادی و تشسعه )همکاری
 . متغیرهای دروندادی 2-4-4

شووشند، شووامل دو متغیوور متغیرهای مستقل که در سمت راست روابط رگرسوویشنی ظوواهر می
مخارج آمشششی دولت و انداشۀ کالس درس، دو نمایندۀ منابع مدرسووه، و درآموود خووانشار و 

مدرسه، و نسبت اهمیت درآمدهای حاصوول ن، دو نمایندۀ منابع غیردییالت والسطح تحص
اش منابع به اهمیت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد نمایندۀ اثرات رفتار دولت و نحشۀ مدیریت 

 اند.  رانت منابع طبیعی در اقتصاد بشده
 . متغیرهای دروندادی: منابع مدرسه1-2-4-4

یووک سووال تحصوویلی بوورای هوور یووک اش  جووۀتشسووط بشدمخووارج سوورانۀ آمشششووی دولووت )م
یان در سطش  مختلف( میدانش تشاند معیار مناسبی برای قضاوت دربووارۀ آمششان یا دانشجش

وضعیت منابع مالی بخش آمشش: و میزان اهمیت آن در اقتصوواد محسووشب شووشد. مخووارج 
سوومت و بیشتر د تشاند بیانیر اهمیت بیشتر آمشش: اش نظر دولت و رفاهتخصیصی باالتر می

بیشتر و بهتر( باشوود. ها به امکاناتآمششان و معلرعرضه و تقاضای آمشش: )دسترسی دانش
هووای ثابووت المللووی و قیمتآمشش: بوور حسووب دالر بین 1های این مخارج برای سطح داده

هووای بانووک جهووانی و پاییوواه داده 3(اش اطالعووات مؤسسووه آمارهووای یشنسووکش ) 2011
 ت. ی شده اسآورجمع 4()

اش متغیرهای دروندادی متداول منابع مدرسه است که بووا تشجووه بووه  5آمشش دانش و نسبت معلر 
آمششان و کیفیووت  آمشش یک معلر، انداشۀ کالس درس و اثر آن بر عملکرد دانش تعداد سرانۀ دانش 

و    دهندۀ اثوور مابووت نتوواید برخووی اش مطالعووات کوواربردی نشووان کنوود. گیری می آمشش: را انداشه 
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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س و اسوومیت تر کالس بر عملکوورد دانش ر انداشۀ کشگک دا معنی  ،  1آمووششان مدرسووه اسووت )ِگلووَ
رو،  2-16،  1979 کیوود بوور  465-488،  2001؛ لی و بووَ (. در عووین حووال، بووه دالیلووی گووشن تأ

یادگیری مبتنی بر کار گروهی در برخی کششرها )اش جمله کششرهای آسیای شرقی گشن ژاپوون و  
ت اندک مدیریتی و مزایای بسیار یادگیری مبتنی بر همکاری  کال س با مش کره(، انداشۀ بزرگ کال 

( یووا در برخووی مشضووشعات ماننوود خشانوودن یووا بعضووی اش  1-24،  2014،  2همراه است )شینییر 
های آغاشین مدرسه که نیاش بیشتری به رسیدگی فردی معلر وجشد دارد، تأثیر انداشۀ کالس بر  پایه 

هووای ایوون نسووبت بوورای  (. داده 2014، 3است )شنزنباخ  دار بشده نتاید اش اهمیت بیشتری برخشر 
 آوری شده است.  ( جمع ای اش اطالعات مؤسسۀ آمارهای یشنسکش ) آمشش: مدرسه   1سطح  

 مدرسه. متغیرهای دروندادی: منابع غیر2-2-4-4

یکرد برابری قدرت خریوود و مبتنووی بوور تشلید ناخالص داخلی سرانه، محاسبه    شده بر اساس رو
اجتموواعی  –به نمایندگی اش درآمد سوورانه، تووأثیرات وضووعیت اقتصووادی  2011ثابت ی ها قیمت 

اسووت.    بخشی آمشش: را بررسووی کوورده آمششان و کیفیت، کارایی و اثر خانشاده بر عملکرد دانش 
های  متشسووط سووال   انوود. هووای بانووک جهووانی برداشووت شووده های این متغیر اش پاییوواه داده داده 

ال به عنشان نمایندۀ سطح تحصیالت والدین، دومووین متغیوور بوورای  با سال به  25تحصیل افراد 
تشاند نمایندۀ سووطح  ای بر کیفیت آمشش: است. این متغیر می مدرسه بررسی تأثیرات منابع غیر 

های این متغیر بووا  (. داده 465-488،  2001تحصیالت معلمان نیز محسشب ششد )لی و َبرو،  
رو سکش، مجمشعه داده شن مارهای ی استفاده اش اطالعات مؤسسه آ    4لووی -های دستیابی آمشششی بووَ

 اند.    آوری شده جمع   5( های تشسعۀ انسانی ملل متحد ) و مجمشعه گزار: 
 دهندۀ اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی . متغیر بازتاب3-4-4

ر  بوو   بیعووی خووشد ها با درآموودهای منووابع ط این متغیر اختصاصی به منظشر بررسی اثر رفتار دولت 
عملکرد نظام آمشششی و به عنشان متغیری تشضیحی وارد روابط رگرسیشنی مووا شووده اسووت. ایوون  
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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متغیر مبتنی بر مبانی نظری و واقعیات اقتصادی، ترکیبی اش نسبت سهر رانووت منووابع طبیعووی اش  
تشلید ناخالص داخلی به سهر کل درآمدهای مالیاتی دولت اش تشلیوود ناخووالص داخلووی اسووت.  

در این شاخص ترکیبی، نمایندۀ اهمیت منابع طبیعی و درآمدهای ناشووی اش    ش  ر رانت ا سه 
نمایندۀ اهمیت منابع انسانی و درآمدهای ناشی اش آن در    آن، و سهر درآمدهای مالیاتی اش  

ن ) اقتصاد اسووت.  آمووششان در  (، عملکوورد دانش 847-859  ، 2001بوور اسوواس مطالعووۀ گالِفسووِ
تر است، نووشعی  برخشردار نامناسب طبیعی نسبت به کششرهای غیر ع اش مناب  کششرهای برخشردار 

رابطۀ داد و ستدی میان منابع طبیعی و منابع انسانی وجشد دارد و منابع طبیعی، منابع انسانی را به  
های مطالعووات مختلووف )بشرنهشرسووت و  رانند. همچنووین، بوور اسوواس یافتووه حاشیۀ اهمیت می 

( بین درآمدهای ناشی اش منابع  285-313 ، 2013، ؛ مک گرک 439-446، 2009همکاران، 
است.  عکس وجشد داشته  های برخشردار، رابطۀ ها( دولت منابع )عمدتًا مالیات و درآمدهای غیر 

تشانوود  های برخشردار، درآمدهای حاصل اش فرو: منابع طبیعی مووی در برخی اقتصاد به عبارتی 
بنابراین، شاخص ترکیبی ما بیانیر این اسووت  . رفته ششد بدیلی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گ 

منابع در اقتصادی بیشووتر  که هر گه اهمیت درآمدهای حاصل اش منابع نسبت به درآمدهای غیر 
باشد، انتظار کاهش کیفیت آمشش: به سبب اش دست رفتن اهمیت آن و به حاشوویه رانووده شوودن  

سشمی که متغیرهووای درونوودادی اش    ال اقع، کان منابع انسانی تشسط منابع طبیعی وجشد دارد. در و 
ساشند، کانال اقتصوواد سیاسووی منووابع طبیعووی  طریا آن متغیرهای بروندادی آمشش: را متأثر می 

هووای ایوون شوواخص ابووداعی، اش پاییوواه  است. داده است که در مطالعۀ ما معرفی و بررسی شده  
 است. ر محاسبه شده  یی ر بر یکد آوری و با تقسیر این دو سه ( جمع های بانک جهانی ) داده 

 . روابط رگرسیونی5-4
(، رابطۀ رگرسیشن کلی مطالعۀ خشد را به صووشرت شیوور 1با تشجه به تابع تشلید آمشش: رابطۀ )

ایر تعریف کرده
𝜶 𝞫 𝞫 𝞫 𝞮  )2( 

معرف هر یک اش مقاطع )در مطالعووۀ  یی اندیسهای دادۀ تابلشمطابا معمشل، در مدل
های شمانی هستند. با تشجه به متغیرهای مدل، معرف هر یک اش دوره ما کششرها( و اندیس 

 ایر صشرت تعریف کردهاین ( را به 2تر رابطۀ )شکل دقیا
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  = 𝝱 𝝱 𝝱 𝝱 𝝱 𝝴      )3( 

( به همووراه علووت حضووشر و 3، متغیرها، پارامترها و جمالت رابطۀ )(1شماره ) در جدول  
 نقش آنها در مدل مشخص شده است. 

 
 . تجزیه و تحلیل  5

پنوول انجووام گرفتووه اسووت.  روابط متقابل متغیرها مبتنی بر نتاید تخمین پنل امتیاشات آشمشن
که هر یک متناسب بووا دادۀ در دسووترس امتیوواشات تعووداد  دله استامتیاشات شامل شش معا

(. در واقع، پنل امتیاشات آشمووشن 2 شماره مشاهدات مختص خشد را دارد )ستشن اول جدول
شکل گرفته است.   3گرخشی و 2متشاشن، غیر1به صشرت کشتاه

 
 ( 3ها و تعاریف در رابطۀ ) کننده تعیین   ، متیازات شدۀ ا . متغیرها، پارامترها و جمالت رابطۀ رگرسیون تصریح ( 1شماره ) جدول  

ریف کنندهتعیین  متغیر / پارامتر/جمله  تع

itSCORE  :نتاید مدرسه( کیفیت آمشش(  امتیاشات آشمشن در کششرi  و شمانt )برای هر مشضشع درسی و پایۀ تحصیلی( 

itCSIZE  کششر انداشۀ کالس درس در  مدرسه(اثر مدرسه )منابعi  و شمانt 

itEXPPlogGED  آمشش در کششر مخارج سرانۀ دانش مدرسه(اثر مدرسه )منابعi  و شمانt )فرم لیاریتمیک( 

itlogGDPPC تشلید ناخالص داخلی سرانه در کششر  مدرسه(اثر خانشاده )منابع غیرi  و شمانt )فرم لیاریتمیک( 

itPAREDU سال به باال در کششر  25ل افراد های تحصیتعداد سال مدرسه(اثر خانشاده )منابع غیرi   و شمانt 

itRETAR 
اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی )نحشۀ مدیریت 

 رانت منابع طبیعی(
 به GDPسهر رانت منابع طبیعی اش 

 tو شمان  iدر کششر   GDPسهر کل درآمدهای مالیاتی دولت اش 

i𝜶 ی ۀ فردی  ثابت )عرض اش مبدأ( جملۀ  iدر کششر ناهمیشنی یا اثرات و
ی گی  های فردی()امکان وجشد تفاوت در و

5 𝞫, 4 𝞫, 3 𝞫, 2 𝞫, 1𝞫 ها(ضرا ب )شیب 
کنندۀ میزان و جهت اثرات متغیرهای تشضیحی بر متغیر پارامترهای تعیین

 بخشی آمشش:امتیاشات به نمایندگی اش کیفیت و اثر

ti𝞮 رسه در کششرنتاید مدبر نشده گیریهعشامل اثرگذار انداش جملۀ خطا i شمان و  t 

 
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ای اش مشخصات آماری متغیرهای مدل شووامل شووش متغیوور خالصه (2شماره )جدول 
 79متغیوور مسووتقل بوورای  5وابستۀ امتیاشات ریاضیات، علشم و خشانوودن گهووارم و هشووتر و 

. را در بر گرفته است 1995 - 2015در باشۀ شمانی   دوره/سال 5کننده در کششر مشارکت
 های انتخاب الگوی صحیح  یج آزمون. نتا1-5

یی، اجوورای آشمشنسنجی دادهدر مدل اقتصاد گیری دربووارۀ هووایی بوورای تصوومیرهووای تووابلش
گیری نقشووی مهوور در هووای تصوومیرانتخاب الیشی تخمینی مناسب، ضرورت دارد. آشمشن

بی مدل براش:   شر تشووخیصنظوو هووا بووه مکنند. بخش دییری اش ایوون آشمشنایفا می 1شدهخش
های احتمووالی مشجووشد در جمووالت اخووالل معووادالت رگرسوویشن ضوورورت دارد. بدرفتاری

کنند. نتوواید ها و نتاید معتبر ایفا میهای تشخیصی نقشی مهر در دستیابی به تخمینآشمشن
 ارا ه شده است.  (3) شماره ها در جدولاین آشمشن

 
 سال/دورۀ زمانی   5مشاهده و    316کشور،    79ل امتیازات؛  مستقل پن و  . مشخصات آماری متغیرهای وابسته  ( 2شماره )   جدول 

تعداد مشاهده  متغیر

() 
 بیشینه کمینهانحراف معیار میانگین

 نماد نوع

 وابسته
)امتیازات(

ریاضیات پایۀ   (4)181 50/491 68/72 224 618 

 621 264 92/71 94/473 206 (8ریاضیات پایۀ ) 

 590 197 23/72 10/489 180 (4یۀ وم پا)عل 

 597 244 38/63 06/481 206 (8)علوم پایۀ  

 581 302 21/61 46/507 158 (4)خواندن پایۀ  

 603 352 46/46 97/507 195 (8)خواندن پایۀ  

 مستقل 
 )توضیحی(

 315 25/8 90/0 51/5 97/9 

 313 24/17 99/5 43/8 97/44 

 316 00/10 76/0 69/7 72/11 

 316 99/9 25/2 86/1 95/13 

 316 02/2 04/10 0 32/104 

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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درصد(   5داری  های انتخاب الگوی صحیح )سطح معنی . نتایج آزمون ( 3)   شماره   جدول 

 ل امتیازات پن  موضوع  عنوان آزمون 
mat4  mat8 sci4 sci8 red4 red8 

F   پنل  پنل  پنل  پنل  پنل  پنل  لیشی یک کاسه یا پنل ا  1رلیم 
 اثرات ثابت  اثرات ثابت  اثرات ثابت  اثرات ثابت  اثرات ثابت  اثرات ثابت  اثرات ثابت یا تصادفی  2هاسمن 

نمایی  نسبت درست 
 (LR )3 

 همسان  ناهمسان  همسان  ناهمسان  ن ناهمسا  ناهمسان  تشخیص واریانس ناهمسانی   

 بسته خشد هر  بسته خشد هر  بسته خشدهر  بسته خشد هر  بسته خشد هر  بسته خشد هر  ی بستی شد هر تشخیص خ  4ولدریج 
 مانا در سطح  مانا در سطح  مانا در سطح  مانا در سطح  مانا در سطح  مانا در سطح  تشخیص ریشۀ واحد   5فیشر 

 . تفسیر نتایج تخمین مدل 2-5

امتیاشات بووا پووند متغیوور بستۀ یر وا نتاید تخمین نهایی مدل برای شش متغ (4شماره ) ولجد
نتاید تخمین ضرا ب متغیر نسبت سهر رانت منابع به  (5شماره )تشضیحی یکسان و جدول 

ها را برای هشت حالووت جوواییزین بووه منظووشر تحلیوول اسووتحکام اثوور اقتصوواد مالیاتسهر 
هووا بووا اسووتفاده اش رو: حووداقل مربعووات تخمین سیاسی منابع طبیعووی نشووان داده اسووت. 

 انجام گرفته است. 6(ممکن ) یافتۀتعمیر
 . حالت اصلی: شمول پنج متغیر توضیحی  1-2-5

داری نظری و عملی آن مووشرد ترین متغیری که معنیبا تشجه به سؤال و فرضیۀ  پ وهش، مهر
( و اثوور آن بووه نماینوودگی اش هووا )مالیاتسووهر تشجه بشده، نسبت سهر رانت منووابع بووه 

بخشووی عی بر نمرات آشمشن به نماینوودگی اش کیفیووت، کووارایی و اثربیع طاقتصاد سیاسی مناب
 ای است. نظام آمشش: مدرسه
و مقادیر احتمال به همراه عالمتشان تأ یدی بر شده با تشجه به آمارۀشدهضرا ب تخمین

ع طبیعووی در درآموودهای دولووت افووزایش هر گه سهر رانت منوواباست  فرضیۀ پ وهش بشده 
یابد. افزایش یک انحووراف معیوواری ایوون نسووبت )بووه انووداشۀ : کاهش میششآم یابد، کیفیت

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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واحدی در  53/6و  23/8، 22/6، 24/9، 00/5، 23/7ترتیب منجر به کاهش (، به04/10
ششد. امتیاشات ریاضیات گهارم و هشتر، علشم گهارم و هشتر و خشاندن گهارم و هشتر می

جهت افزایش وابستیی اقتصاد به درآمدهای  درری ای یک انحراف معیابه بیان دییر، تکانه
تشاند سووبب کوواهش ترتیب میحاصل اش منابع طبیعی و جانشینی آن با درآمدهای مالیاتی به

انحراف معیاِر امتیاشات ششد. بنووابراین،  14/0و  13/0، 10/0، 13/0، 07/0، 10/0به میزان 
منووابع ت به درآموودهای غیرسبع نن گفت که افزایش اهمیت درآمدهای حاصل اش منابتشامی

ها که داللت بر وابستیی بیشتر اقتصاد به این درآمدها دارد، سووبب بووه حاشوویه رفووتن دولت
شووشد و ایوون اموور بووه کوواهش گذاری روی منووابع انسووانی میآمشش: به عنشان عامل سوورمایه

 گردد. نجر میبخشی آن مکیفیت، کارایی و اثر
( بوورای خووارج آمشششووی دولووت )م سووه،اش دو متغیوور موورتبط بووا منووابع مدر

( گهووارم بووه لحووا» آموواری و عملووی ( و علووشم )ریاضوویات )
ترتیب منجر ( به90/0دار بشده است. افزایش یک انحراف معیارِی این متغیر )به انداشۀ معنی

شووشد. ضوورایب می رم گهاواحدی در امتیاشات ریاضیات و علشم  74/15و  15/17به افزایش 
دار نبشده است. در این حالت برای سایر امتیاشات آشمشن به لحا» آماری معنی

( به عنشان دومین متغیر منابع مدرسه هر گند برای ریاضیات، انداشۀ کالس درس )
دار بشده، به لحا» عملی تنهووا اری معنیعلشم و خشاندن گهارم و خشاندن هشتر به لحا» آم

( با انتظارات تطبیا داشته است. در تفسوویر ضوورا ب ندن گهارم )شاد خدر مشر
یکردهووای آمشششووی می این متغیر، تشجه به نکاتی گشن تفاوت  تشانوود در مشضشع، پایووه و رو

کیوود میگشا باشد. برای ماال، ضریب انداشۀ کالس در مشرد خشانوودن گهوو راه کنوود کووه ارم تأ
واحوودی در  49/7( منجر به افووزایش 99/5غیر )به انداشۀ متین کاهش یک انحراف معیاری ا

سوواشد. مشضووشع خشانوودن ای مابووت متووأثر میششد و کیفیت آمشش: را به گشنووهامتیاشات می
در آمووشش نیوواش دارد کووهنسبت به ریاضیات و علشم به تشجووه انفوورادی بیشووتر معلوور بووه دانش

دییر در تفسیر این ضرا ب، تشجووه  تۀنک های آغاشین اش اهمیت بیشتری برخشردار است. یهپا
دار میووان انووداشۀ کووالس و نتوواید ای معنوویبه استدالل محققانی است کووه بووه وجووشد رابطووه
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؛ 64-98، 2003؛ هانششووک، 1239-1285، 1،2000آمششان قا ل نیستند )هاکسبیدانش
 (.  2،2010ِجنسن

( بوورای امتیوواشات ، تحصوویالت والوودین )مدرسووهرتبط با منابع غیراش دو متغیر م
دار بشده است. بوورای ماووال، افووزایش ها به لحا» آماری و عملی معنیها و پایهتمامی آشمشن

و  46/37ترتیب اثوور افزایشووِی (، به25/2)به انداشۀ یک انحراف معیارِی تحصیالت والدین
ت همچنووین، تحصوویالضیات گهارم و هشتر داشته اسووت. واحدی بر امتیاشات ریا 15/23

میزان تحصیالت معلمان نیز محسشب ششد که اش ایوون منظوور، ای اش تشاند نمایندهدین میالو
 . ششدید میاثر مابت افزایش میزان تحصیالت معلر بر کیفیت آمشش: هر تأ 

 
درصد(   5داری  . نتایج تخمین ضرائب مدل اصلی )سطح معنی 4جدول  

 وابسته
    توضیحی

  |  | | |  | | 

  |  |  | |  | | 

  |  |  | |  | | 

  |   |  | |  |
 

 | 

  |  |  | |  | | 

 |  |  | |  |  | 

 ( است.مقادیر احتمال )بیانیر ، مشرب اش خط  لبقو اعداد    ٔۀمقدار آماربیانیر اعداد داخل پرانتز، 

 
 مدرسووه، تنهووامین متغیر منابع غیر( به عنشان دوتشلید ناخالص داخلی سرانه )

داری آماری و عملی برخشردار بشده اسووت. ( اش معنیتر )ریاضیات هش برای
واحوودی  75/16به افووزایش  (، منجر76/0افزایش یک انحراف معیارِی این متغیر )به انداشۀ 

 در امتیاشات شده است. 
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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نوودن رسیشن پنل امتیاشات  )غیوور اش خشا( برای هر یک اش روابط رگ جملۀ ثابت )
ای است کووه فووارغ اش نشدهار بشده است. این جمله باشتاب متغیرهای مشاهدهدشتر( معنیه

دهد. همچنین، هنیامی که دییر متغیرهای مدل، بخشی اش تغییرات امتیاشات را تشضیح می
ایش مقوودار عووددی است، انتظووار افووز تخمین شده نشدهمدل با متغیرهای تشضیحی مناسبی

   مناسب بر آن وجشد دارد. شضیحی نامتغیرهای ت ل بارجملۀ ثابت و تحمی
  1سنجی های استحکام. حاالت جایگزین؛ تحلیل5-2-2

به منظشر تشخیص مسیر درست انتقال آثار اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر کیفیووت آمووشش: و  
 ر متغی وو  ابع طبیعی به سهر مالیات بررسی استحکام نتاید مرتبط با ضریب نسبت سهر رانت من 

نسبت بووه فووروض مختلووف، تخمووین حوواالت جوواییزین بووا حووذف برخووی اش وو  د عالقهمشر
شمووان دو متغیوور اثوورات حووذف  هر 4تا  1های متغیرهای تشضیحی دنبال شده است. حالت

اثوورات حووذف یووک  8تووا  5های مدرسه( و حالت)یکی اش منابع مدرسه و یکی اش منابع غیر
 ا بررسی کرده است.  مدرسه( ریرابع غغیر )یا اش منابع مدرسه یا اش منمت

 
درصد(   5داری  . نتایج تخمین ضرائب متغیر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی در حاالت جایگزین )سطح معنی 5جدول  

 وابسته                    
    توضیحی| حالت 

 

1 
  

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6
    

7
    

8
    

 است.  هٔ مقدار آماربیانیر اعداد داخل پرانتز، 
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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، (5در جوودول شوومارۀ ) هووانسبت سهر رانت منابع بووه سووهر مالیاتبا تشجه به ضرا ب 
 1دار بووشده اسووت. تغیر به لحا» آماری و عملی معنیین مضریب ا هاتقریبًا برای تمام حالت

این امر بر پذیر: اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر کیفیووت آمووشش: داللووت دارد  تغییوور 
ساشد. بنابراین، فرضوویۀ الیشی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، کیفیت آمشش: را متأثر می

حی اسووتحکام داشووته و تشضوویی اش حذف متغیرهووای پ وهش نسبت به فروض مختلف ناش
البته شدت اثر برای ریاضیات و علشم نسبت به خشاندن بیشتر  بشده قابل پذیر: بشده است. 

اسووت. ی باالتر، به طشر نسبی برای هر سه مشضشع کاهش یافتووه که با حرکت به پایۀ تحصیل
بووه ی بیشتر بشده اسووت. همچنین، شدت اثر در سطش  آغاشین آمشش: نسبت به سطش  بعد

هووای ها به درآموودهای حاصوول اش منووابع، کیفیووت آمشش: یان دییر، وابستیی بیشتر دولتب
کام نتوواید، پرسووش اصوولِی آغوواشگِر کند. با تشجه به اسووتحسطش  آغاشین را بیشتر تهدید می

 تشاند سووببتغییر شیشۀ مدیریت رانت منابع طبیعی در اقتصاد میبحث پاسخی مابت دارد  
 ششد. شش: تغییر در کیفیت آم

هووا در دهندگی و شدت اثر ضریب نسبت سهر رانووت بووه مالیاتمقایسۀ قدرت تشضیح
شمووان انووداشۀ کووالس و حووذف هرهای  جاییزین با حالت اصلی نیز اهمیت دارد. با حالت

دهندگی و شوودت اثوور ایوون متغیوور نسووبت بووه ، قدرت تشضیح1تحصیالت والدین درحالت 
است. شدت اثر متغیر نمایندۀ اقتصاد سیاسی منابع فته زایش قابل تشجهی یاحالت اصلی اف

آمشش با حضشر مخارج آمشششی و درآمد سرانه در تمامی مشضشعات و طبیعی بر نتاید دانش
شمان انداشۀ کالس و تحصیالت والوودین شمان این دو و حضشر  هرها بیشتر اش حذف هرپایه

 3یالت والوودین در حالووت تحص مان مخارج آمشششی وشحذف هربشده است.  2در حالت 
دار نبشدن ضریب این نسبت برای ریاضیات هشتر، برای سایر امتیوواشات نسووبت به جز معنی

درت تشضیحی ضریب متغیر اقتصاد سیاسی منووابع طبیعووی به حالت اصلی سبب افزایش ق
ند سبب افووزایش هر گ 4شمان انداشۀ کالس و درآمد سرانه در حالت حذف  هرشده است. 

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

    است. شده مشخص * عالمت با  5 جدول  در نبشده، دارمعنی  ضریب این که  معدودی ارد مش .1
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یب این نسبت برای ریاضیات و علشم گهووارم شووده، در مووشرد سووایر امتیوواشات در ر ضرمقدا 
رت دییوور، قوودرت وضعیتی مشووابه بووا حالووت اصوولی یووا بوودتر اش آن مانووده اسووت. بووه عبووا

سیاسی منووابع طبیعووی بووا حضووشر   دهندگی و شدت اثر ضریب متغیر نمایندۀ اقتصادتشضیح
 شده است.     ین ب حضشر تحصیالت والد   درآمد سرانه بیشتر اش 

و انووداشۀ کووالس در  6، درآموود سوورانه در حالووت 5حذف تحصیالت والدین در حالت 
ها را غیر اش افووزایش قابوول سهر مالیاترانت به  ، نتاید تخمین ضرا ب نسبت سهر7حالت 

نوودک تشجه برای ریاضیات گهارم، برای سایر امتیاشات نسبت به حالت اصوولی بووه میزانووی ا
با حذف مخارج آمشششی، هر گند ضریب ایوون نسووبت بوورای  8حالت  . درتغییر داده است

ر گنوودانی ریاضیات گهارم عالمتی مابت و خالف انتظار داشته، برای سایر امتیوواشات تغییوو 
 نسبت به حالت اصلی نداشته است. 

 
 هاگیری؛ دستاوردها و رهیافت. نتیجه6

تووشان بخشووی اش تفوواوت یووا میآکووه این سؤال انجام شوود دادن به حاضر برای پاسخ  هٔ مطالع
هووا را بووا ای کششرهای برخشردار اش منابع طبیعی در ایوون آشمشنعملکرد نظام آمشش: مدرسه

یی بووه آنها اش رانت منابع طبیعی تشضیح داد. بووه منظووشر پاسووخ هٔ ادتشجه به گیشنیی استف گش
ش منووابع س ای دولووت و انووداشۀ کووالاین سؤال، عالوه بر متغیرهای متووداول مخووارج آمشششوو 

مدرسه، با تعریف شاخص »نسبت مدرسه، و درآمد سرانه و تحصیالت والدین اش منابع غیر
به عنشان باشتابی اش اثرات اقتصاد سیاسی منووابع ها« سهر رانت منابع طبیعی به سهر مالیات

بر مدیریت رانت منابع طبیعی و گنجاندن آن در تابع تشلید آمشش:، به کنترل اثرات تغییر در 
بخشووی آمووشش: پرداختووه شوود. کیفیووت آمووشش: اش طریووا امتیوواشات یفیت، کووارایی و اثرک

مشضشع ریاضیات، علشم و خشاندن در المللی تیمز، پرلز و پیزا برای های استاندارد بینآشمشن
مووشرد  1995-2015کننده در دورۀ شمووانی کشووشر مشووارکت 79پایۀ گهارم و هشووتر بوورای 

یکرد  سنجش یی و الیشی اثرات ثابت به عنووشان رو: متریووک هداد قرار گرفت. رو های تابلش
 مطالعه در تخمین ضرا ب تابع تشلید آمشش: در نظر گرفته شد. 
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دهد که اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بوور کیفیووت آمووشش: نشان میهای مطالعه یافته
کیفیووت  دولووت،درآموودهای بیعی در دار است؛ بنابراین، با افزایش سهر رانت منابع طمعنی

هووای مشجووشد در عملکوورد اثر قابلیت تشضیح بخشی اش تفاوت یابد و این آمشش: کاهش می
تووه شوودت و ضووعف ایوون اثوور بووا تشجووه بووه البهای آمشششی کششرهای مختلف را دارد. نظام

اسووت  شوودت اثوور بوورای ریاضوویات و علووشم نسووبت بووه مشضشع و سطح آمشش: متغیر بشده 
ت به پایۀ تحصیلی باالتر به طشر نسبی برای هوور سووه مشضووشع ا حرک بیشتر بشده اما ب خشاندن

در  کاهش یافته است. همچنین، شدت اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر  کیفیت آمووشش: 
هووا آغاشین آمشش: نسبت به سطش  بعدی بیشتر بشده است و وابستیی بیشووتر دولت سطش 

ای سووطش  آغوواشین را بیشووتر هوو شش: بخشووی  آمیت و اثربه درآمدهای حاصل اش منابع، کیف
هووا، در اغلووب مووشارد، کند. ضرا ب متغیر نسبت سهر رانت منابع به سهر مالیاتتهدید می

مدرسووه اش ی اش حذف متغیرهای نماینوودۀ منووابع مدرسووه و غیرنسبت به فروض مختلف ناش
ید اثر منفی افزایش وابستیی اق استحکام برخشردار بشده کیفیووت  ع برتصاد به رانت منابو مؤ

 آمشش: است. 
هووا های مالیاتی و انتقال وابستیی منابع درآمدی بشدجووۀ دولتمطالعه، اصال  سیاست

بر پایۀ منابع به درآمدهای بر پایۀ مالیات را بووه عنووشان  در کششرهای برخشردار اش درآمدهای
اش  شووی و همچنووین صوویانتراهکاری مؤثر، مفید و ضروری برای ارتقای کارایی نظووام آمشش

نسلی و کارآمد برای تصحیح راهبوورد رآمدهای حاصل اش منابع طبیعی به عنشان ثروتی بیند
یکرد در مشضشع کیفیت دهد. همچنین، به دلیل تشسعۀ اقتصادی پیشنهاد می نش بشدن این رو

ین تشسعۀ اقتصادی، تکرار این مطالعه به همراه کار بست آمشش: و اهمیت آن در مباحث نش
های نشآورانووه در مباحووث مربووشط بووه حووششۀ تر و رو: ی کاملهاداده رها وها، متغیشاخص

پ وهشوویران و  : جذابیت شیادی دارد. این امر در گرو تال گذاریاقتصاد آمشش: و سیاست
ای در حششۀ علر اقتصاد و آمشش: خشاهد بشد.  رشتهمندان به مطالعات بینعالقه
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 منابع
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