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   چکيده

 کشموراا  توسمه   و رشم   عوامم   ینتمر  مهم  خوب از  یحکمران شاخص
 بما  نفتی درآم اای از خیزنفت کشوراای برخورداری. شودمی محسوب

فقمر و   ی،اقتصماد  یینرش  پا یرنظ ااییچالش ب  دولت عملکرد بر تأثیر
 ام   . اسمت  شم    منجر قانون حاکمیت نبودفساد و  پاسخگویی، نبود
 حکمرانمی  شماخص  بمر  نفتی درآم اای تأثیر بررسی پژواش این اصلی
 ییتمابلو  امای داد  رایافمت  از استفاد  با اوپک عضو کشوراای در خوب
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خوب داشت   یشاخص حکمران بر داریمهناو  یاثر منف ینفت درآم اای
کنتمرل   اایشاخص بر نفتی درآم اای دارمهناو  یمنف یراز تأث یکحا و

 دیگمر،  سموی . از اسمت  ییو اعتمراض و پاسمخگو   یاسمی فسماد، ثبمات س  
 و منفمی  اثمر  قموانین  کیفیت و دولت اثربخشی روی بر نفتی درآم اای

 .است نبود  دارمهنا یراتتأث یناما ا ،داشت  مثبت اثر م اریقانون روی

 

 رایافمت  اوپمک،  نفتی، درآم  خوب، حکمرانی شاخص: یديکل واژگان

 .تابلویی اایداد 

 JEL :C33, H11, O53, Q32 بندیطبقه

 

 مقدمه. 1

 حمال  در کشموراای  اصملی  امای دغ غم   از یمافتگی توسه  و توسه  مسیر در قرارگرفتن

 از قمانون  حاکمیمت  نبود و فساد پاسخگویی، نبود و فقر اقتصادی، رش  نبود. است توسه 

 و توسه  مطالهات ،دیگر سوی از. ان مواج  آن با کشوراا این ک  است ااییچالش جمل 

 توسمه   و رشم   عوامم   ینتمر  مهم   از کم   اسمت  آن بیمانگر  جهانی اایسازمان آماراای

 انم  خوانم    توسمه   بنیمان  را خموب  حکمرانمی  چنانک  ؛است «خوب حکمرانی» کشوراا

 جوامع ک  است موضوعاتی ینتر مه  جمل  از حکمرانی کیفیت( 1388 نفری، و جاسبی)

 نظما   ک  دارن  تالش اموار  سیاسی مسئوالن و رابران. ان بود  مواج  آن با امروز ب  تا

 و خیمر  بم   دسمتیابی  را خمود  ام    اما حکوممت  تمامی. سازن  کارآم تر را شانسیاسی

 بسترسمازی  کم   استن  م عی ااحکومت تما . کنن می اعال  شهرون ان بیشتر مصلحت

 فمراا   را خموب  حکمرانی زمین  نهادی، و اجتماعی فردی، بهسازی طریق از تا کنن می

 بماب  در. دارد بررسمی  و بحم   بم   نیماز  ،ان یافت دست مه  این ب  ان از  چ  تا اما ؛کنن 

 جامهم   بین امکاری و تهام  خود ذات در حکمرانی گفت، بای  حکمرانی مهنایی داللت

 یما  اما پمویش  ب  حکمرانی. دارد را شهرون ان و دولت بین تهام  یا سیاسی نظا  و م نی

 و دولمت  روابم   نحمو   و قم رت  کماربرد  چگمونگی  جامهم ،  در گیمری تصمی  فرآین اای

 چگونگی با پیون  در حکمرانی بنیادین ای گون  ب . دارد اشار ( ااگرو  و افراد) شهرون ان

 کارشناسمان  طرفمی  از( 1390کبیمری، ) یابم  می مهنا پاسخگویی و تهام  ق رت، کاربرد

 در اصملی  متغیری را نفتی عظی  درآم اای دا  چن ین طول در سیاست، و نفت مسائ 

 بخمش  کم   کشموری  امر  در. انم  دانست  خیزنفت کشوراای تحوالت و ساختاراا بررسی



 

 شمود، ممی  تأمین نفتی درآم اای مح  از داخلی ناخالص تولی  و دولت درآم اای اصلی

. آیم  ممی  حسماب  بم   سیاست شرای  تحلی  در اساسی متغیری نفت ثروت تردی ، ب ون

 عظمی   منبمع  اوپمک  عضمو  کشموراای  در جهان نفت ذخایر درص  70 ح ود قرارگرفتن

 دسمت  در بمادآورد   ثمروت  ایمن  کم   جاآن از و کرد  فراا  کشوراا این برای را درآم ی

 مهم نی،  منمابع  کم   انگمامی . کنم   ایجاد حکمرانی در مهمی نقش توان می ،است دولت

 تغییمر  را گیمری تصممی   چارچوب مه نی درآم اای این باشن ، دولت ثروت اصلی منبع

 گذارنم ، ممی  تمأثیر  رسمی مقامات واقهی گذاریسیاست محی  بر فق  ن  آنها. دان می

 نهادامای  نوع اا ا ، گیریشک  در استقالل قبی ، از دولت دیگر اساسی اایجنب  بلک 

 متمأثر  نیز را اقت ار جایگا  و درآم زایی اایقابلیت ایجاد دورنمای ش  ، اقتباس سیاسی

 عامم   رانت، از حاص  درآم اای ب  اتکا رانتیر دولت نظری  در .(1388 کارل،) سازن می

. شمود ممی  دانسمت   جامه  و مرد  از آن نیازیبی و دولت سرشت کنن  تهیین و زیربنایی

 و گیرنم   مالیمات  امای دولمت  در سیاسی اایپویش ک  دارن  اعتقاد نظری  این اواداران

 فلسمف   و غیرعقالیمی  نفتمی،  امای دولمت  سماالری  دیموان . است متفاوت نفتی اایدولت

 نیازیبی. است نماین گی ن اشتن وجود برابر در مالیات نکردن دریافت اص  آن، وجودی

. اسمت  رانتیر اایرژی  غیردموکراتیک سرشت علت جامه ، از دولت درآم ی و اقتصادی

 بم   مهممی  بسمیار  عامم   حکمرانی در نفتی دالراای و نفت (426 ص: 1374 لوسیانی،)

 حکمرانمی  ضهیف عملکرد و فساد جنگ، افزایش در مهمی نقش ک  چرا ؛آین می حساب

 از سمو   یمک  حم ود  نفمت  تولی کنن   کشوراای امروز . کنن می بازی جهان سراسر در

 در مهممی  عامم   نفمت  1.(2008 راس،) دانم  می تشکی  را جهان در داخلی اایجنگ

 بم   بیشمتری  تمایم   کم   کشموراایی . اسمت بود  داخلی اایجنگ از توجهی قاب  ته اد

 داخلمی  ناخمالص  تولیم   از درصم   26 کم   ان بود  کشوراایی ان ،داشت  درگیری و جنگ

 بم   زدنداممن  پتانسمی   بما  امرا  .2 (2000 کالیر،) است داد  تشکی  نفتی مواد را اا آن

 کشموراای  از بسمیاری  در مؤسسمات  و دولت کیفیت بر سوء اثرات نفتی دالراای جنگ،

 خودکام  اایحکومت تحکی  را  در است ممکن نفت از حاص  درآم . دارن  تولی کنن  

 درآمم   جریمان . شمود  گرفتم   کمار  بم   نیسمتن ،  گوپاسخ مرد  ب  نسبت ک  دیکتاتوری و

 ایجماد  بودجم   مم یریت  سموء  و فسماد  برای را بیشتری فرصت نفت، از حاص  الهاد  فوق

 بما  مقایس  در اقتصاد و جامه  دولت، نظر از اغلب طبیهی منابع دارای کشوراای. کن  می

                                                           
1. Ross 
2. Collier  



 

 زنم گی  سمط   تواننم  ممی  طبیهی منابع. ترن ضهیف ن ارن ، ثروتی چنین ک  کشوراایی

 کم   است این ب  مح ود نخست درج  در مه ، این اما ،بخشن  بهبود را کشور یک مرد 

 توجیهمات  تمرین اصملی  از یکمی  1 (2012 سماترلن ، . )باشم   داشت  وجود خوب حکمرانی

 ایمن  ایمران  ویمژ   بم   نفت صادرکنن   کشوراای در دولت کارکردی نقش انحرا  منطقی

 بایم   را آن نحوی ب  و است کرد  دریافت زحمت ب ون را انگفتی درآم  دولت ک  است

 وظمایف  در انحمرا   ایجاد با آن صادرات از ناشی انگفت درآم اای و نفت. نمای  ازین 

 بیمان  بم   .(1383 نجفمی، ) کنم  ممی  فراا  را تولی  بخش و بازار تضهیف موجبات دولت

 ثروتمنم   امایی دولمت  بم   را نفمت  صمادرکنن    کشوراای نفتی درآم اای بر اتکا ،دیگر

 درآمم اای  اامیمت  دلیم   ب . کن می نیازبی اقتصادی رش  از را آنها و استکرد  تب ی 

 کشموراا  این ک  صادرات از درص  50 از بیش ک  اوپک عضو کشوراای و ایران در نفتی

 صمورت  امای بررسی پی در ک  آنجا از و درآم اا این از دولت عملکرد تأثیرپذیری و بود 

 تأثیرپمذیری  نبمود  یا تأثیرپذیری بررسی مورد در مطالهاتی کار پژواشگران توس  گرفت 

 نگرفتم   صمورت  اوپمک  عضمو  کشموراای  در نفتمی  درآم اای از خوب حکمرانی شاخص

 تمأثیر  مطالهم ،  ایمن  در دیگمر  سموی  از. اسمت  ضروری پژواش این انجا  بنابراین، است،

 بم ین  مقالم   ادام . شودمی بررسی خوب حکمرانی اایمؤلف  تمامی بر نفتی درآم اای

 شم    انجا  مشاب  مطالهات ،سپس شود،می بیان موضوع نظری مبانی ابت ا: است صورت

 و بحم   سرانجا  و م ل برآورد ،پژواش شناسیروش سرانجا  و ش   مرور رابط  این در

 .شودمی ارائ  گیرینتیج 
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 آن هایشاخص و خوب حکمرانی .2-1

 بانمک . است ش   واقع ج ی توج  مورد علمی محاف  در «خوب حکمرانی» بح  امروز 

 برخمی  در واشمنگتنی،  اجماع امان یا 2ته ی  اایسیاست اجرای در آنک  از پس جهانی

                                                           
1. Sutherland 

 قمرار  امایی سیاست از مجموع  یک تأثیر تحت توسه  اقتصاد عملکرد و نظری  بیست ، قرن آخر دا  دو طول در. 2
 بم   التمین  آمریکمای  در اما سیاسمت  ایمن . اسمت  نامیم    «واشمنگتنی  اجمماع » را آنهما  ویلیامسمون  جان ک  داشت 

 بم   ایمران  در. نامنم  ممی  «باز بازار اایسیاست» را آنها نظرانصاحب از خیلی اما مهروفن ، نئولیبرالیز  اای سیاست
 آزادسمازی : از عبارتن  سیاست این اصلی محوراای(. 154ص. 1385 یوسفی،) گوین  می «ته ی  اایسیاست» آنها

 .سازی خصوصی بر تأکی  و ارز قیمت کردن واقهی مالی، انضباط تجاری،



 

 را الز  شمرای   کشوراا آن در اادولت چون ک  رسی  نتیج  این ب  ،بود ناموفق کشوراا

. کننم   عم  موفق ااقیمت آزادکردن و بانک این اایتوصی  اجرای در توانن نمی ،ن ارن 

 دولتمی  بم   جهانی بانک اایتوصی  و ته ی  اایسیاست اجرای و پذیرش دیگر، بیان ب 

 مرحلم   نخسمتین  واقمع  در ایمن . نم ارد  وجمود  کشموراا  آن در دولمت  ایمن  ک  دارد نیاز

 دام   اواخمر  از  (.1390نمادری، ) اسمت  «خموب  حکمرانمی » ان یش  پی ایی و گیری شک 

 در مهتبمر  المللمی بمین  نهماد  این. کرد طرح را خوب حکمرانی بح  جهانی بانک ،1980

 عنموان  ب  را خوب حکمرانی بار نخستین برای نمود ، شرتمن 1989 سال در ک  گزارشی

 کرد  تهریف گوپاسخ اداری نظا  و اعتماد قاب  قضایی نظا  کارآم ، عمومی خ مات ارائ 

 نهادامای  و اشخاص از مته دی تهاریف خوب حکمرانی زمین  در.  1(1992، استو) است

 .ای  آورد  زیر در را تهاریف این از برخی ک  ش   ارای  المللی بین و ملی

 یمک  اجتمماعی  و اقتصادی منابع بخش اثر م یریت را خوب حکمرانی لیون 

 و جمو عم الت  گو،پاسخ شفا ، م یریتی چنین ک  ایگون  ب . دان می کشور

 2(2000 لیون. )باش  باز

 کم   دانم  ممی  حاکمیمت  اعمال در ج ی  پارادای  را خوب حکمرانی داروین 

. کنم   توصمیف  را آلایم    حاکمیت خاص، اایویژگی تجمیع با دارد سهی

 حماکمیتی  ایم ئولوژی  از ج ی ی مجموع  توانمی را خوب حکمرانی ظهور

 باوراای و اا  ای  گیریشک  سبب ک  آورد حساب ب  عمومی امور ادار  در

 3(1996 داروین. )است ش   جامه  کالن م یریت در کلی ی

 کم   دان می فرآین ی را حکمرانی بشر، حقوق ارش  کمیسر رابینسون ماری 

 را خمود  منمافع  پردازنم ، می عمومی مسائ  ب  دولتی نهاداای آن طریق از

 خوب حکمرانی و کنن می تضمین را بشر حقوق تحقق و کنن می م یریت

 از دور بم   و صمحی   شمک   بم   را یادش   اایفهالیت تهریف، این اساس بر

 4(2000 ااچر) .دا می انجا  قانون محوریت با و خطا

  امکاری و اقتصادی توسه  سازمان (OECD) توانمایی  را خموب  حکمرانی 

 محلمی  مختلف سطوح در تهادل ب  دستیابی برای مختلف اایمحی  با کار

 .دان می المللیبین و
                                                           
1. Stowe  
2. Lyon 
3. Darwin 
4. OHCHR 



 

 اجممرای و گیممریتصمممی  فرآینمم  مهنممای بمم  حکمرانممی ،دیگممر تهریممف در 

 امای حموز   در حکمرانمی  مفهو   آن اساس بر ک  ش   تهریف اای تصمی 

 خواام   کماربرد  محلمی  و ملی المللی،بین شرکتی، حکمرانی مانن  مختلفی

  1.داشت

  رویکممرد بمما ایمنطقمم  بانممک نخسممتین عنمموان بمم  آفریقمما توسممه  بانممک 

 اما حکوممت  سممی  سیاسمت  عنموان  ب  را خوب حکمرانی گرایی، چن جانب 

 شمفا   حکمرانمی  اممان  بانمک  این نظر از خوب حکمرانی. کن می مهرفی

 قابلیت شفافیت، پاسخگویی،» پیوست ا  ب  مبنای چهار اساس بر ک  است

 2(2002 کارلوس. )است استوار «مشارکت و بینیپیش

  پای ار انسانی توسه  و حکمرانی گزارش انتشار با مل  سازمان توسه  برنام 

(UNDP 1997)3 ایممن. داد شممک  حکمرانممی مفهممو  در را نمموینی ادبیممات 

 اقتصادی و سیاسی مقامات اجرایی، م یران گیریبهر  را حکمرانی سازمان

 .دان می کشور سطوح تما  امور ادار  برای

 نهادامایی  و اما سمنت  عنموان  ب  را حکمرانی جهانی بانک ،دیگر تهریف در 

 یمک  در عممومی  مصملحت  منظمور  ب  ق رت آنها توس  ک  کن می تهریف

 آن طریمق  از کم   اسمت  فرآین ی. 1 :برگیرن   در ک  شودمی اعمال کشور،

 توانمایی  و ظرفیمت . 2. شمون  می تفویض و نظارت انتخاب، ق رت، صاحبان

 احتمرا  . 3. درسمت  امای سیاسمت  اجمرای  و منابع کارآم  ادار  برای دولت

 را آنهما  میان اقتصادی و اجتماعی تهامالت ک  نهاداایی دولت، و شهرون ان

 4(2003 امکاران و کافمن. )کنن می ادار 

 جهانی بانک (World Bank 2005(
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 خموب  حکمرانمی  وضهیت اا صشاخ این اساس بر و کن یم یفشاخص تهر

و بم    2002-1996در دور   بمار یمک  سمال  دو امر  مختلف کشوراای در را

 یمن ا .دام  ممی  قمرار  ارزیمابی  ممورد  2007-2002صورت سماالن  در دور   

 :از عبارتن  ااشاخص

                                                           
1. UNESCAP 
2. Carlos 
3. UNDP  
4. Kaufmann et. al. 
5. World Bank 



 

 شمهرون ان  مشمارکت  میزان بیانگر شاخص این: پاسخگویی و اظهارنظر حق .1

 و انجممن  آزدی بیمان،  آزادی امچنمین  و خود دولت انتخابات در کشور ار

  1(2013)احم ا  و امکاران  .است اارسان 

 نبردامای  و خشمونت  احتممال  شماخص  ایمن : خشونت ع   و سیاسی ثبات .2

 و تروریسمتی  حمالت بروز احتمال جمل  از دولت، تغییر یا ایقبیل  و قومی

-بمین  شمرای   از تمابهی  ک  را کشوراا فراروی اایبحران و جنگ وقوع نیز

 .کش می تصویر ب  ،است ایمنطق  و المللی

 خم مات  عمومی، خ مات کیفیت شاخص، این در :دولت اثربخشی و کارایی .3

. اسممت نظممر ممم  سیاسممی فشمماراای از آنهمما اسممتقالل میممزان و شممهرون ی

 میمزان  و دولتمی  و عمومی اایمشیخ  اجرای و ت وین کیفیت ،امچنین

 کمانون  در شماخص  ایمن  در ،دارد اما سیاست این برابر در دولت ک  تهه ی

 شهرون ی و عمومی خ مات کیفیت چ  ار ،نتیج  در .گیردمی قرار ارزیابی

 امای ربم   و خم   و اما جنجال از دور ب  عمومی اایمشیخ  و باش  بهتر

 باشم ،  بیشمتر  آنهما  قبال در سیاسی نظا  تهه  و شون  اجرا و وضع سیاسی

 .(1390 ،ی)نادر است خوب حکمرانی در بهتری وضهیت بیانگر

 و مم او   تغییمرات  و یثبمات  بی ،مقررات و قوانین ته د: گذاریقانون کیفیت .4

 بیمانگر  موجمود  قموانین  نقمض  یا پوشش نبود و آنها اجرای ب  پایبن ی نبود

 .است گذاریقانون کیفیت

 و شممهرون ان توسمم  شمم  قائمم  احتممرا  میممزان مهممر : قممانون حاکمیممت .5

 اجمرای  قوانین، وضع ا   با ک  است نهاداایی برای کشور ار مردان دولت

 .ان ش   ایجاد اختالفات ح  و آنها

 و امتیمازات  از دولتمی  مقاممات  اسمتفاد   میمزان  گیریان از  از: فساد کنترل .6

 .شودمی حاص  وکالن خرد سط  در شخصی منافع برای دولتی امکانات

در  یممال  سمنجش حکمرانم    یبانک جهان ی د از باال اایشاخص ،واقع در .7

 دولمت  کشمور  یمک  در میمزان  امر  بم   ک  مهنا این ب . بود خواا  کشور ار

آن  امای ازین  و اضافی مقررات بیشتر، سیاسی ثبات کارآم تر، و پاسخگوتر

                                                           
1. Ahmadov et. al. 



 

 شمود ممی  گفتم   باشم ،  محم ودتر  فساد و ترگسترد  قانون حاکمیت کمتر،

 (1390شقاقی، و بشیری از نق )ب  است.  ترخوب حکمرانی

 

 طبيعی منابع وفور به سياسی اقتصاد رويکرد. 2-2

. کن می ایجاد باال اقتصادی رانت خودب خود طبیهی منابع وجود سیاسی، اقتصاد جنب  از

 خاصمی  امای گمرو   طبیهی، منابع صاحب اقتصاداای در ،پژواشگراناز  یبرخ ی  ب  عق

 قم رتی  چنمین  دارای عمومما   اما گمرو   ایمن  و شون می نوآوری رش  مانع ک  دارن  وجود

 منمابع  بخمش  بر مالیات از حاص  دولتی درآم اای از را خود منافع توانن می ک  استن 

 و خممواریرشممو  رواج باعمم  منممابع وفممور کمم  مهتق نمم  دیگممر برخممی. نماینمم  تممأمین

 و عممومی  کاالامای  در گمذاری سرمای  از اادولت مان ن غاف  و ناکارآم  اای بوروکراسی

 کم   اقتصماداایی  ،این. افزون بر شودمی تولی  رش  اایقابلیت افزایش برای اازیرساخت

 ایتوسمه   امای سیاسمت  از شمون ، ممی  منتفع اولی  مواد صادرات از حاص  درآم اای از

 کشمموراای در 1.(1997 ،)سمماچس و وارنممر  کننمم مممی پیممروی «واردات جممایگزینی»

 ،بنمابراین . شمود ممی  دولمت  نصمیب  مسمتقی   طمور ب  نفتی رانت اوپک، عضو صادرکنن  

 بسمتگی  آن کمردن ینم  از یدولت دربار  چگمونگ  ی رانت، ب  تصم ینا یداخل یام اایپ

 و قمانونی  نهاداای غیبت نیز و اجتماعی و سیاسی اایجناح و ااگرو  خواایسه . دارد

 شمود ممی  موجمب  بپردازنم ،  گروامی  منازعات ادار  و اختالفات فص  و ح  ب  ک  مهتبر

اممر   یمن از ا یو در دسترس باشن  و امگ آم  دست ب  آسانی ب  مالی منابع ک  انگامی

 یمب ترت یندشوار شود. بم   یاربس یاطالع داشت  باشن ، مقاومت در برابر خرج کردن، کار

 نفمع ذی اایگرو  زدوبن  نتیج  ک  تخصیصی اای تصمی بادآورد ،  یدر انگا  درآم اا

 و دولتمی  ااییاران قرارداداا و  یصمثال  در تخص ،باش  رسمی اایروی  و قوانین نقض و

 و ممالی  امای سیاسمت  علمت  ایمن  ب . است رایج بسیار بانکی، نظا  درون اعتبار تخصیص

 پیامم   نم رت  بم   یافتم  توسمه   کشموراای  خمال   بمر  توسمه ،  حال در کشوراای پولی

خواامان و   یمر )خ اسمت  بمود   ثباتیبی مه  عام  حتی مواردی در و داشت  کنن   تثبیت

 اصمالحات  بمرای  الز  اایانگیز  اجتماعی، و اقتصادی ااییناکارآم  .(1382، امکاران

  2.(2006 ،وروتا یلتون)ام بردمی بین از را اقتصاد وریبهر  و کارایی بهبود و اقتصادی

                                                           
1. Sachs & Warner 
2. Hamilton,& Ruta 



 

 خوب حکمرانی هایمؤلفه و نفتی درآمد. 2-3

 بم   قسممت  ایمن  در ک  ،استخوب شام  شش مؤلف   یحکمران ،ش  بیان ک  طورامان

 .شودمی پرداخت  اامؤلف  این با نفتی درآم اای ارتباط نظری بیان
 یهمی حاص  از منابع طب ی حج یدر مورد اثر مخرب درآم اا یانکار یرقاب غ شواا 

اممر در   یناست. ب  خصوص ا ی درآم اا قاب  ارا ینبرخوردار از ا یاز کشوراا یاریبر بس

 و 1970 دام   اواخمر  در نفمت  قیمت اایشو  از پسصادرکنن   نفت  یمورد کشوراا

 و سیاسمی  علمو   دانشممن ان ( 13871یبیمان، . )طباسمت  مشاا   قاب  1980 دا  اوای 

کمااش   یجم  و فسماد و در نت  جویان رانت رفتار ب  طبیهی منابع وفور ک  مهتق ن  اقتصاد

است الل کرد  است ک  ار نموع اسمتفاد  از    1(2003 باربیر.)شودمی منجردولت  یفیتک

 وی. شمود  جبمران  بایم   دیگمر  تولی ی اایو کااش آن با استفاد  در پروژ یهیمنابع طب

 طبیهمی  منابع از حاص  اقتصادی رانت توسه ، حال در کشوراای در ک  است کرد  بیان

 باعم   منمابع  رانمت  کشموراا،  بیشمتر و در  یابم  نممی  اختصاص تولی ی گذاریسرمای  ب 

 امای فهالیمت  کمااش  منابع، تخصیص در اختالل .شودمی آنها در ارتشا و فساد گسترس

 از اقتصمادی  رشم   کنم ی  و اجتمماعی  نمابرابری  افمزایش  اقتصادی، کارایی کااش مول ،

 طرفمی  از( 1392پمور، مممی  و. )تفکمرآزاد  اسمتن   جویان رانت رفتاراای اصلی پیام اای

 خصموص  در منفی رویکردی کلی طور ب  منابع، بالی و رانتیر دولت ااینظری  طرف اران

. ب  اعتقماد آنهما   ان کرد  اتخاذ دموکراسی بر طبیهی منابع فروش از حاص  اایرانت آثار

آن وجمود دارد.   یردموکراتیمک غ یتو ماا اادولت بودن رانتیر میان مهناداریرابط   یک

 یمت و درآمم  مسمتق  دولمت از جامهم  علمت ماا      یاقتصماد  نیمازی یبم  ،دیگمر  بیمان ب  

 از حاصم   درآمم   ب  ک  کشوری لوسیانی نوشت  ب . است رانتیر اایرژی  یردموکراتیکغ

است، ممکن اسمت مبمارز     یجهان متک دیگر نقاط ب  نفت مانن  زیرزمینی منابع فروش

 در امایی خواسمت   و تقاضما  اسمت  بهیم   ولمی  باشم ،  کرد  تجرب  را گراییق رت و جناح

 بمر  اعتقاد سیاسی متوندر  ،امچنین( 1379یانی،. )لوسباش  پذیرا دموکراسی از حمایت

 طمور  بم  . دارد نهمادی  کمارایی  بمر  ایبالقو  تأثیر طبیهی منابع ب  وابستگی ک  است این

 ؛تهامم  دو جانبم  وجمود دارد    یمک  یهمی و منمابع طب  ینهاد یفیتچارچوب ک ینب ،کلی

 و ببرد بین از اصالحات انجا  برای را حکومت انگیز  توان می طبیهی منابع ک  ایگون  ب 

گفمت   توانیم ،امچنین. برسان  آسیب خوب عملکرد با بروکراسی یک ایجاد ب  اینک  یا

                                                           
1. Barbier 



 

 طبیهمی  منمابع  از حاصم   درآمم اای  مطلوب نا م یریت باع  ضهیف نهادی کیفیت ک 

کوتما   یما و  ی)طموالن  سیاسمی  ثبات با رابط  در ( 2013 امکاران، و. )احم او  شودمی

 ان کرد  بیان طبیهی منابع سیاسی اقتصاد ااینظری (، سیاسی رابری زمان م ت ش ن

 غنمی  کشوراای یاسیدرج  ثبات س یبرا کنن  تهیین عام  یک طبیهی منابع ثروت ک 

در ق رت، رانت حاصم    مان نیباق یبرا یاسیرابران س یاصل یز و انگ بود منابع  یناز ا

بودجم    یمز رانت حاص  از منمابع باعم  تجه   ینچرا ک  ا است؛ یهیاز استخراج منابع طب

 کمااش  و اما ازین  تأمین طریق از  را سیاسی رابران مان ن ق رت ش   و شانس بر سر

 قم رت،  گمرفتن دسمت  ب  برای مخالف اایگرو  ینب ،حال این با. دا می افزایش مالیات

از  یغنم  یاقتصماداا  .1(2013 ،اسالکسمن  و)ان رسمون   شودمی ایجاد درگیری و شورش

بم    بخشمی ن تنموع  بم   تممایلی  و استن پاسخگو  یرغ یرابران یاکثرا  دارا یهیمنابع طب

 یتینارضما  ،نتیج  در ن ارن ، مرد  اقتصادی رفا  با مرتب  یعموم یاقتصاد و ارائ  کاالاا

 بم  . 3 (2005 ،ران) و2(2003 ،و فمرون  ین. )التآورن می مرد  ب  وجود یانرا در م یواقه

بم  شم ت    ی عضو اوپک و با وجمود منمابع عظم    یاز کشوراا  یجری کشور ن ،مثال عنوان

 اسمت  یمت جمر  و جنا  یحماد جوانمان و نمرا بماال     یکماری فقر، ب یاسی،س ثباتییدچار ب

 ایمن  از ام   کنگو دموکراتیک جمهوری و آنگوال در داخلی اایجنگ .4(2010 ،یا)اوگان 

 بم   ابمتال  مهمرض  در بیشتر طبیهی منابع از غنی کشوراای ک  کن می حمایت است الل

 یر)کماربون  دارنم   قمرار ( طبیهمی  منمابع  لحما   بم  ) خمود  فقیمر  امتایان ب  نسبت جنگ

 و نفتمی  رونمق : فراوانمی  مهممای » کتماب  در( 1385 خیرخواامان، . ) 5(2011 وامکاران

 اایرا علت آشوب ینفت یدرآم اا ویژ  ب  یهیرانت حاص  از منابع طب «ینفت اایدولت

( یو انم ونز  یجریم  ن یمر، الجزا یران،صادرکنن   نفت )ونزوئال، ا یدر اکثر کشوراا یاسیس

 متممایزی  نوع نفت، درآم  ب  وابستگی» ک  است این وی یاصل یداشت  است. ادعا یانب

-مشخص  از. کن می تشویق را اارانت سیاسی توزیع ک  آوردمی وجود ب  نهادی بستر از

و عمم    یاراست ک  حوز  اخت ینفت یب  دالراا یمال یاتکا اایی،دولت چنین اصلی اای

 ییو امزممان اقتم ار )توانما    دا یدولت )قلمرو و درج  دخالت در اقتصاد( را گسترش م

 ایمن  بم   کنم ،  ممی  یفتحوالت( آن را تضمه  یرکارآم  مس یتبر جامه  و ا ا یرگذاریتأث

                                                           
1. Andersen & Aslaksen 
2. Fearon & Laitin  
3. Ron.  
4. Ogundiya 
5. Carbonnier et. al. 



 

 دولتی اای مقا . ار زمان رودیم ینکسب درآم  دولت از ب دیگر اایتوانمن ی ک  دلی 

 ای،فزاینم    نحمو  بم   تما  کننم  ممی  پیم ا  عادت شون ، مواج  دولتی مطالباتبا فشاراا و 

و  یمت ظرف ،یجم  در نت ،نماینم   خموب  حکمرانی و کشورداری جایگزین را عمومی مخارج

 .«کنن می تریفادار  کشور را دائما  ضه یدولت برا یتصالح

 

 پژوهش پيشينه. 3

 یمادی منابع اثرات ز ینوفور ا یهی،از منابع طب یغن یدر کشوراا ش ، بیانک   طور امان

 یمن مطالهات اثمرات ا  از برخی ک  حالی کشوراا خواا  داشت. در ینا یبر اوضاع حکمران

 حکمرانمی  شماخص  دو یا یک بر را پژواش یننظر گرفت  در ا در دیگر یراایوفور و متغ

 پرداخت  حکمرانی اایشاخص یاثرات آنها بر تمام یب  بررس یول ،ان کرد  بررسی خوب

 اشمار   زمینم   ایمن  در گرفتم  ب  چن  مورد از مطالهمات صمورت   ،حال این با است، نش  

 .  شود می

کم  نفمت عامم      یاسمت دانشممن ان نفمت و س   یادعما  ی( ب  بررسم 2004) 1اسمیت

 امای داد  از منظمور  ایمن  بمرای . اسمت  پرداخت  است، داخلی اایجنگ و رژی  ثباتی یب

 روش بما  و کمرد   اسمتفاد   1999 -1960 دور  بمرای  توسه  حال در کشور 107 تابلویی

 را داخلمی  امای جنگ نفتی درآم اای ک  است رسی   نتیج  این ب  لجستیک رگرسیون

 .است ن اد  افزایش

و دور   یالمت ا 50 یانم از  دولمت و فسماد را بمرا     ین( رابط  ب1998) 2نلسون و گوئ 

 طمور بم   LIMDEP یوتریکمامپ  افزارنر  از استفاد  با آنها. ان کرد  بررسی 1983-1987

 امای  یافت  ان ،نظرگرفت  در مقطهی صورت ب  ا  و پان  صورت ب  ا  را ااداد  ج اگان 

 .است داشت  فساد بر مثبت اثری تلک  ان از  دو دا  می نشان آنها

وفمور منمابع    ینارتبماط بم   -ثمروت  ینحسم  عنموان  با ایمطاله  در( 2008) 3نیلسون

سمال و از روش حم اق     35ب  م ت  تابلویی اای داد و فساد، با استفاد  از م ل  یهیطب

رسان ن  یبموجب آس ینفت یاست ک  درآم اا رسی   نتیج  این ب  یافت ی مربهات تهم

 .  شودیم یب  دموکراس

                                                           
1. Smith.  
2. Goel & Nelson. 
3. Nilsson.  



 

و  یدموکراسم  یهمی، منمابع طب  ینرابطم  بم   پژواشی در(، 2009) 1اادلر و بهاتاچری

 124 یبمرا  و تابلویی اایداد  2004-1980. دور  مورد مطاله  ان کرد  یفساد را بررس

 منمابع  رانمت  ک  ان رسی   نتیج  این ب  اابازی نظری کشور بود  است. آنها با استفاد  از 

منابع  یکدموکرات کشوراای در یهنی. است دموکراتیک نهادی کیفیت ب  وابست  فساد و

بم  فسماد    یهیمنابع طب یردموکراتیکغ یدر کشوراا ین ارد، ول یرفساد تأث یرو یهیطب

 . ان ش   منجر

بم  عنموان    یا،و آسم  یقما بمر فسماد در آفر   یهیاثر منابع طب ی( ب  بررس2010) 2باربیر

 نشمان  وی امای  یافتم  اسمت.   پرداختم   2003-1970وابست  ب  نفت در دور   یکشوراا

 بود  است.  یهیک  در بلن م ت فساد وابست  ب  منابع طب دا  می

 بررسمی  بم   دولمت  ان از  و فساد عنوانپژواشی با  در( در 2010) 3امکاران و آروات 

 ی)سازمان توسه  اقتصماد  OECD کشوراای .ان پرداخت  فساد و دولت ان از  بین ارتباط

-1996 دور  در( ینالتم  یکمای آمر یدر حال توسمه  )کشموراا   ی( و کشوراایو امکار

 بم  ( 1997) اوانمگ  و گرانجمر  روش از استفاد  با آنها. ان  گرفت  قرار یمورد بررس 2003

 سیاسمت . اسمت شم    فسماد  باعم   نمونم   دو ار در دولت ان از  ک  ان رسی   نتیج  این

 کمارایی  و شمفافیت  و گمویی پاسخ وجود چرا ک  با ،است خوب حکمرانی آنان پیشنهادی

 .  یاب می کااش فساد دولت،

 دولمت،  ثبمات  و فسماد  نفمت،  رانمت  عنوان با ایمطاله  در( 2011)4و بروکنر  آرزکی

 2005-1992 دور  درکشمور   30 یبمرا  ن اپ م ل از استفاد  با را عوام  این بین ارتباط

 قابم   طمور بم   نفتی رانت در افزایش ار ک دا   آنها نشان می اای یافت . ان کرد  یبررس

 ؛دا می افزایش دارد، نفت تولی  در باالیی سه  دولت ک  کشوراایی در را فساد توجهی

فسماد بم     یشافمزا  یمن ا ،اسمت  کمتر نفت تولی  در دولت مشارکت ک  کشوراایی در اما

 مراتب کمتر است. 

. ان پرداخت  یاسینفت و ثبات س ین( ب  مطاله  رابط  ب2012) 5اسالکسن و ان رسون

 یبررسم  نم  اپ مم ل  از اسمتفاد   بما  و سیاسمی  رابمری  600 زمان م ت برایکشور 152

                                                           
1. Bhattacharyya & Hodler.  
2. Barbier. 
3. Arvate, et.al.  
4. Arezki & Brückner.  
5. Andersen & Aslaksen.  



 

اثر مثبمت   یاسیبر طول م ت س یاست ک  درآم  نفت ینا   آم دست ب  یج و نت ان  کرد 

 .است داشت  داریمهناو 

 بما  دموکراسمی،  و فسماد  دولت، ان از  عنوان با ای( در مقال 2012) 1امکارن و کوترا

 امای بم  روش داد   2008-1995 امای سال بین کشور 82 از ساالن  اایداد  از استفاد 

در  یشکم  افمزا   دام   ممی  نشمان  آنهما  اای یافت . ان پرداخت  اتباط این بررسی ب  تابلویی

اگر سط   ،در مقاب  ،شودیباع  کااش فساد م یدموکراس یشان از  دولت ب  شرط افزا

 .شودیباش ، ان از  دولت باع  فساد م یینپا یدموکراس

 بمرای  را دولمت  کمارایی  و نفتمی  درآم اای بین رابط (، 2013) امکاران و احم او 

و ترکمنسمتان(   ی قزاقسمتان، روسم   یجمان، )آذربا خمزر  دریمای  حموز   منتخب کشوراای

 تابلویی اایداد  یکردو با استفاد  از رو 1996-2011. دور  مورد مطاله  ان کرد  یبررس

 یاثمر منفم   ینفتم  یک  درآم اا ان رسی   نتیج  این ب  چن گان  خطی رگرسیون م ل و

 دولت دارد.   ییبر کارا

دور   یبرا خیزنفت کشوراای در را فساد و نفتی درآم  بین ط برا ،(2014) 2مه وی

آنهما   پمژواش  یجکرد  است. نتما  ینفت بررس ی کنن  کشور تول 39 یبرا 1997-2013

 .است خیزنفت کشوراای در باال فساد وجود از حاکی

بما   یفیتو ک ینفت یدرآم اا ی عنوان تحل با پژواشی در (1391) امکاران و رنجبر

 را ان از  ینهاد یفیتو ک ینفت یاوپک(، ارتباط درآم اا یکشوراا یرش  )مطاله  مورد

 اسمتفاد   با و بود  اوپک عضو کشور 13 برای  2010-2000 مطاله  مورد دور . ان گرفت 

 منفمی  رابط  از حاکی نتایج. است گرفت  صورت بررسی طرف  دو مربهات ح اق  روش از

 .است بود  نهادی کیفیت و نفتی درآم اای بین

 را گیریمالیات و طبیهی منابع وفور بین ارتباط( 1392) چائیدر  اسمهی  و صامتی

 م ل یک قالب در 1387-1357 دور   در یرانکشور ا یبرا آنها پژواش. ان کرد  بررسی

 نفتمی  منابع از ناشی بادآورد  اایروتک  ث دا  می نشانمطاله   اای یافت و بود  خطی

 .دا  یم کااش را گیریتمالیا ب  نیاز

 امای شماخص  تممامی  بمر  را نفتمی  درآمم اای  تمأثیر  شم   انجا آنجا ک  مطالهات  از

 کشموراا  توسمه   در شماخص  ایمن  اامیمت  دلیم   بم   و ان نکرد  بررسی خوب حکمرانی

 .دشو می احساس بررسی این ضرورت

                                                           
1. Kotera.et. al. 
2. Mahdavi 



 

 آن برآورد روش و مدل. 4

 حکمرانمی  شماخص  بر نفتی درآم اای تأثیر برآورد و سازیم ل منظور ب  بخش این در

 سمری  آمارامای  تلفیق. کنی می استفاد  تلفیقی اایداد  اقتصادسنجی رویکرد از خوب،

 امای مم ل  بمرآورد  برای را سودمن ی اطالعات توان می تنها ن  مقطهی آماراای با زمانی

 امای اسمتنباط  توانم  ممی  آمم    دسمت  ب  نتایج مبنای بر بلک  کن ، فراا  اقتصادسنجی

 بم  ( )1989) 2کلومارکن و( 2003) 1اسیائو. آورد عم  ب  توجهی درخور گذاریسیاست

 بمرش  بما  امای مم ل  بر تابلویی اایم ل مزیت ک  ان کرد  بیان (32005 بالتاجی از نق 

 تبیمین  در بیشمتری  پمذیری انهطما   دارای اما مم ل  این ک  است این در محض مقطهی

 امای م ل توانمی روش این از استفاد  با ،امچنین. استن  زمان طول در فردی رفتاری

 بیشمتر  آزادی درج  و متغیراا بین کمتر خطیا  کرد، تصری  را تریکام  و ترپیشرفت 

 (.2005 بالتاجی) است پان  اایم ل اایمزیت دیگر از

 

 مدل يحتصر .4-1

 یخموب در کشموراا   یبر شاخص حکمران ینفت یدرآم اا یرتأث یبررس ،مقال  این ا  

خوب شمام  شمش شماخص     یحکمران ،ش  بیان ک  ورط امان. استمنتخب عضو اوپک 

 یانگینم ،ینامچن ،کنی یم یرا بر شش شاخص بررس ینفت یدرآم اا یرک  ما تأث بود 

خوب در نظر  یش   را حساب کرد  و ب  عنوان شاخص حکمران یانساد  شش شاخص ب

( و 2013)احمم او  و امکماران،    پیشمین . با توج  ب  مطالهمات انجما  شم      گیری یم

 :ای  گرفت  نظر در را یرز م ل پژواشاا ا  

GGit =0 - OIRit - GSit + FDIit+it                                                     (1)  

 :آن در ک 

 4
GG: فساد، کنترل شاخص شش نیانگیم ک  خوب یحکمران شاخص 

 و پاسمخگویی  و اعتمراض  م اری،قانون قوانین، کیفیت دولت، اثربخشی

 ،سیاسی ثبات

 5
OIR:  ینفت درآم، 

                                                           
1. Hsiao 
2. Klevmarken  
3. Baltagi 
4. Good Governance 
5. Oil Rent 



 

 GS:  دولت ان از، 

 FDI: و یخارج  یمستق یگذار یسرما 

 it  استجزء اخالل  . 

 

 انیم ب ینظمر  مبانی لحا  ب  وابست  ریمتغ با مستق  یراایمتغ مثبت ای یمنف رابط 

 یتمام بر راایمتغ نیا ریتأث ک  پژواش ا   ب  توج  با ،نیامچن. ان ش   انتخاب ،ش  

ب  ش    یتصر م ل در بنابراین،. است ش   گرفت  نظر در ا  خوب یحکمران یاامؤلف 

CC بیم ترت بم   ،GG شاخص یجا
GE ،(فسماد  کنتمرل  شماخص )1

 اثربخشمی  شماخص )2

PS ،(دولت
RQ ،(سیاسمی  ثبمات  شماخص )3

RL ،(قموانین  کیفیمت ) 4
 و (مم اری قمانون ) 5

6
VA(پاسخگویی و اعتراض  )ش  خواا  برآورد م ل 7 ،مجموع در پس .گیردمی قرار. 

 

 تجربی نتايج و هاداده. 5

 متغيرها معرفی. 5-1

 عضو منتخب کشور 11 خوب حکمرانی شاخص بر نفتی درآم اای تأثیر پژواش این در

 الجزایمر  نیجری ، اکوادور، ونزوئال، قطر، کویت، لیبی، آنگوال، ایران، عربستان، شام  اوپک

 صمورت  ب  تابلویی اایداد  از استفاد  با را 2011-1996 دور  در عربی متح   امارات و

 بم   توجم   بما  پمژواش  ایمن  در اسمتفاد   ممورد  متغیراای. دکر  ی خواا سازیم ل ایستا

 در کم   انم  شم    انتخماب ( 2013 امکماران،  و احم او ) گرفت  صورت تجربی مطالهات

 کنتمرل  مؤلفم   شمش  شام  ک  خوب حکمرانی شاخص. ای  پرداخت  آنها مهرفی ب  ادام 

 ثبمات  و پاسمخگویی  و اعتمراض  مم اری، قمانون  ین،قموان  یفیمت دولمت، ک  یاثربخش فساد،

 بمین  اخمتال   کم   اسمت شم    بیان GDP از درص ی عنوانب  نفتی درآم . است سیاسی

 انم از  . گیمرد ممی  ان از  را تولی  ک  اایازین  و جهانی قیمت ب  خا  نفت تولی  ارزش

 دولمت،  درآمم اای  کم   بم   نفتی درآم اای نسبت جمل  از مختلفی اایروش از دولت

 بم   جماری  مخمارج  ،GDP بم   عمرانمی  مخارج ،GDP ب  بودج  کسری ،GDP ب  مالیات

                                                           
1. Control of Corruption 
2. Government Effectiveness 
3. Political Stability 
4. Regulatory Quality 
5. Rule of Low 
6. Voice & Accountability  



 

GDP بم   دولمت  نهایی مصرفی مخارج و GDP   نظمری  و کمیجمانی )آیم  ممی  دسمت  بم 

 اسمتفاد   GDP بم   دولمت  کم   مخمارج  نسمبت  شماخص  از پمژواش  این در ک  ،(1388

 بم   و GDP از درصم ی  صمورت  بم   ام   (FDI) خارجی مستقی  گذاری  سرمای. ای  کرد 

 ورود بما  ک  است جهت آن از متغیر این اامیت. است ش   م ل وارد برونزا متغیر عنوان

 و شود منتق  توان می ا  م یریت اجرایی شیو  تکنولوژی، بر عالو  خارجی اایسرمای 

 .دا می قرار تأثیر تحت را دولت عملکرد طریق این از

 

 هاداده توصيف. 5-2

 بم   توانم  ممی  مطاله  این در استفاد  مورد متغیراای از توصیفی اایآمار  برخی بررسی

 جم ول  در. نمای  شایانی کمک اوپک عضو کشوراای گرو  وضهیت شناخت و نتایج فه 

 .ان ش   ارائ  توصیفی اایآمار  برخی ،1

 
 OPEC (2011-1996) عضو کشورهای از توصيفی هایآماره. 1 جدول

 متغير ميانگين ميانه بيشينه کمينه

31/5 25/64 16/16 06/21 OIR 

01/5 50/42 93/13 99/15 GS 

62/4- 17/40 57/1 56/2 FDI 

50/3 00/92 00/29 96/37 CC 

500/6 50/98 00/31 95/36 GE 

00/3 00/87 50/26 68/36 PS 

00/3 59/77 90/26 21/35 RL 

50/3 00/82 00/26 59/32 RQ 

87/2 00/79 50/23 70/24 VA 

59/5 75/78 87/26 01/34 GG 

 .WGI و WDI از ش   استخراج آماری اایداد : مأخذ
 

 گمرو   در نفتمی  درآمم   مقم ار  بیشترین شود،می مشاا   1 ج ول در ک  طورامان

 2008 سمال  در عربسمتان  کشمور  بم   مربموط  ک  بود  دالر 25/64 اوپک عضو کشوراای

. اسمت  1998 سمال  در اکموادور  کشمور  بمرای  دالر 31/5 نفتی درآم  کمترین. است بود 

 اسماس  بمر . اسمت  دالر 06/21 مطالهم   ممورد  کشوراای نفتی درآم  میانگین ،امچنین

 در آنگموال  کشمور  ب  مربوط ک  است 50/42 دولت ان از  رینتبیش مطاله  مورد اایداد 



 

. اسمت  1996 سمال  در ونزوئال کشور برای 01/5 دولت ان از  کمترین و بود  2000 سال

 مقم ار  بیشمترین  ش  بررسی کشوراای گرو  در خارجی مستقی  گ اریسرمای  لحا  ب 

 در آنگوال کشور برای ا  FDI مق ار کمترین و 1999 سال در آنگوال کشور برای 17/40

 و 2009 سمال  در قطمر  کشمور  بمرای  92 فساد کنترل ان از  بیشترین. است 2005 سال

 ممورد  اایداد . است بود  2000 سال در آنگوال کشور ب  مربوط 5/3 آن مق ار کمترین

 را آن مق ار کمترین و قطر کشور برای 50/98 را دولت اثربخشی مق ار بیشترین بررسی

 ثبمات  شماخص  حم اکثر . دانم  می گزارش 2000 سال در آنگوال کشور ب  مربوط 50/6

 3 شماخص  ایمن  کمین  و 2009  سال برای و 87 میزان ب  قطر کشور ب  متهلق سیاسی

 خموب  حکمرانی دیگر اایمؤلف  از. است 1998 سال در آنگوال کشور ب  مربوط ک  بود 

 و 59/77 آن مقم ار  بیشمترین  بررسمی  ممورد  کشموراای  گمرو   در کم   است قانونم اری

 و 2010 ،2009 امای سمال  در  ونمزوئال  کشمور  و 2009 سمال  در قطمر  کشور ب  مربوط

 2001 سمال  در عربمی  متحم    اممارات  کشمور . است 3 یهنی مق ار کمین  دارای 2011

 ،امچنمین  اسمت،  داشمت   بررسی مورد کشوراای بین در را قوانین کیفیت مق ار بیشین 

 میمزان  حم اق   و حم اکثر . است 1998 سال در لیبی کشور ب  متهلق آن مق ار کمترین

 اسمت  بمود   87/2 و 79 ترتیب ب  دموکراسی عبارتی ب  یا پاسخگویی و اعتراض شاخص

 میمزان  کمترین و داشت  2011 سال در عربی متح   امارات کشور را مق ار بیشترین ک 

 در. اسمت  داشمت   2008 سمال  در لیبمی  ،بررسمی  ممورد  کشوراای بین در را دموکراسی

 در شم    عنموان  شماخص  شش ساد  میانگین ک  خوب حکمرانی شاخص لحا  ب  نهایت

 آن میمزان  کمترین و 2010 سال در قطر کشور برای آن میزان بیشترین ش  ، نظرگرفت 

 .ان بود  59/5 و 75/78 ترتیب ب  ک  است داشت  2009 سال در آنگوال کشور را

 

   یتجرب يج. نتا5-3

 مم ل  تصمری   قسممت  در ش  ارائ  اایم ل برآوردو  ااآزمون بررسیقسمت ب   ینا در

 .ای  پرداخت 

 

 

 

 



 

 متغيرها پايايی آزمون. 5-3-1

. گیرنم   قمرار  آزممون  ممورد ( یمایی )پا مانمایی  لحما   بم   اما  ددا بای  م ل برآورداز  پیش

(، 2002) 1چمو  و لمین  لوین، آزمون: از عبارتن  تابلویی یداد  م ل در مانایی اای آزمون

 و پمرون  فیلیمپس  بمرای  فیشر آزمون ( و2000) 3یتونگ(، بر2003) 2ینپسران و ش ی ،ا

 اایداد  واح  ریش  اایآزمون مزایای از یکی. یافت تهمی  فولر دیکی برای فیشر آزمون

 یمع اسمتان ارد و نرممال بمودن توز     یزممان  یسمر  ییمانا اایآزمون با مقایس  در تابلویی

آزممون   و LLC امای مقالم  از آزممون   یمن در ا (.2007 و امکاران ی)بالتاجاست یمجانب

اسمتفاد  شم   اسمت.     یراما متغ یمایی پا بررسمی  بمرای پمرون   یلیپسآزمون ف یبرا یشرف

 H0در صمورت رد   و اسمت واحم    یشم  صفر ار دو آزمون وجمود ر  ی ک  فرض است گفتنی

صورت خالصم  در جم ول    ب  را ااداد  پایایی آزمون نتایج. شودمی یی تأ یراامتغ مانایی

مشمخص اسمت، تمما      2در جم ول   ییمانا اایآزمون نتایجک  از  طورامان. ای  آورد  2

 .استن ( یا)پا مانا درص  5 مهناداری سط  در ااداد 

 
 متغيرها برای واحد ريشه آزمون نتايج .2 جدول

 رهايمتغ LLC آزمون PP-FISHER آزمون

  t آماره احتمال z آماره احتمال

0.027 36.5344 0.00 5.43- GG 

0.00 41.9975 0.00 7.20- OIR 

0.00 50.9215 0.00 7.50- GS 

0.00 54.0138 0.00 4.20 - FDI 

0.00 105.226 0.00 8.10 - CC 

0.00 75.4020 0.00 8.98- GE 

0.00 115.151 0.00 6.39- PS 

0.00 82.8672 0.00 14.62- RQ 

0.00 110.963 0.00 14.58- RL 

0.00 48.2966 0.00 10.43- VA 

 Eviews افزازنر  از استفاد  بااین پژواش  اای یافت : مأخذ

 

                                                           
1. Levin, Lin and Chu (LLC) 
2. Im, Pesaran and Shin 
3. Breitung 



 

 هاسمن آزمون و گروه اثرات داریمعناآزمون  .5-3-2

 کن ،یم یرویپ 1یافت تجمیع مربهات ح اق  یا پان  روش از م ل اینک  بررسی منظور ب 

 بم   و تأیی شم    م ل بودن پان  آن H0 ی ک  در صورت رد فرض گیردمی انجا  Fآزمون 

 نشمود،  رد آزممون  صفر فرضی  اگر و شودمی پرداخت  ثابت اثرات یا تصادفی اثرات برآورد

 اسمتفاد   م ل برآورد برای یو از روش ح اق  مربهات مهمول یی ش  م ل تأ بودنتلفیقی

 :است یرآمار  ب  صورت ز ینا .شودمی
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 عرض برابری با رگرسیون برازش از حاص  پسمان اای مجذور مجموع RSSr آن، در ک 

 بما  رگرسمیون  بمرازش  از حاصم   پسممان اای  مجذور مجموع RSSur ،(مقی ) مب أاا از

 T و توضمیحی  متغیراای ته اد K مقاطع، ته اد N ،(نامقی ) مختلف مب أاای از عرض

 رد صمورت  در و بمود   مبم أاا  از عمرض  برابری آزمون این صفر فرضی . است زمانی دور 

 .(2005 بالتاجی، یستن برابر مختلف واح اای مب أ از عرض H0 فرضی 

 آزممون  آممار  . گیمرد ممی  انجما   تصادفی اثرات تهیین برای یزپاگان ن روش  ب آزمون

 :  شودمی تهریف صورت این ب  و بود  یک آزادی درج  با دو-کای توزیع دارای
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 بمر  دلیلی H0 فرضی  رد صورت در و است تصادفی اثرات ودنب آزمون این صفر فرضی 

 وجمود  و مم ل  بمودن ترکیبی تأیی  از پس .2(2003 گرین) ن ارد وجود تصادفی اثرات رد

 ثابمت  اثمرات  اایروش از یک ک ا  ک  شودمی مطرح اساسی پرسش این تصادفی، اثرات

 رایافمت  در بمرآورد  روش تهیمین  بمرای  ااسممن  آزممون  بمرد   کار ب  بای  را تصادفی یا

 فرضمی   و تصمادفی  اثمرات  روش آزممون  این صفر فرضی . رودمی کار ب  تابلویی اای داد 

 آزادی درجم   با دو-کای توزیع دارای (H) آزمون این آمار  .است ثابت اثرات روش مقاب 

K (توضیحی متغیراای ته اد )است.             

                                                           
1. Pooled Least Square 
2. Green.  



 

𝐻 =  
�̂�𝐹𝐸 − �̂�𝑅𝐸(𝐺𝐿𝑆)

𝑉𝐴𝑅 (�̂�𝐹𝐸) − 𝑉𝐴𝑅 (�̂�𝑅𝐸(𝐺𝐿𝑆)

 

 

 روش ننم   برآوردک �̂�𝑅𝐸(𝐺𝐿𝑆) و ثابمت  اثمرات  روش امای ننم   برآوردک �̂�ک  طوری  ب

 بمرد   کمار  بم   تصمادفی  اثمرات  برآورد روش H0 فرض رد صورت در. است تصادفی اثرات

 .  شود می

 
  معادله هفت برای هاآزمون نتايج. 3 جدول

 هاسمن آزمون پاگان -بروش آزمون F آزمون آزمون نوع معادله

 

(1) 

 

 0.60 552.65 331.58 آماره مقدار

prob 0.0000 0.0000 08962 

 تصادفی اثرات تصادفی اثرات پان  مدل

 

(2) 

 

 0.64 520.39 165.65 آماره مقدار

prob 0.0000 0.0000 0.8872 

 یتصادف اثرات یتصادف اثرات پان  مدل

(3) 

 2.57 496.32 174.87 آماره مقدار

prob 0.0000 0.0000 0.4629 

 یتصادف اثرات یتصادف اثرات پان  مدل

(4) 

 1.10 504.54 129.71 آماره مقدار

prob 0.0000 0.0000 0.7778 

 یتصادف اثرات یتصادف اثرات پان  مدل

(5) 

 2.31 431.17 112.52 آماره مقدار

prob 0.0000 0.0000 0.5108 

 یتصادف اثرات یتصادف اثرات پان  مدل

 

(6) 

 

 18.99 473.12 128.22 آماره مقدار

prob 0.0000 0.0000 0.0003 

 ثابت اثرات یتصادف اثرات پان  مدل

(7) 

 0.71 181.66 14.10 آماره مقدار

prob 0.0000 0.0000 0.8708 

 یتصادف اثرات یتصادق اثرات پان  مدل

 Stata افزارنر  از استفاد  با پژواش این اای یافت : مأخذ



 

 ترتیمب  بم   اما مهادلم  . است ش   ارائ  مهادل  افت برای ااآزمون یجنتا ،3ج ول  در

 شاخص اول مهادل  در وابست  متغیر ک  استن م ل  ی در بخش تصر ش  ارائ  اایم ل

دولمت، ثبمات    یکنترل فسماد، اثربخشم   ترتیبب  دیگر یاامهادل  برای و خوب حکمرانی

 نتمایج  بم   توجم   بما . اسمت  ییو اعتراض و پاسمخگو  یقانونم ار ین،قوان یفیتک یاسی،س

 اثمرات  وجمود  پاگمان  روش  ب آزمون. است ش   تأیی  اام ل یپان  بودن تمام ،3 ج ول

 نتمایج  ،ایم   داد  نشان 3ک  در ج ول  طور امان ؛دا می گزارش اام ل برای را تصادفی

کرد  است و  یی م ل تأ 6 یرا برا یتصادف اثرات برآوردبردن روش  کارب  ااسمن آزمون

داد   یجم  درونزا بود ، وجمود اثمرات ثابمت را نت    یرمتغ یتنها در م ل شش  ک  قانونم ار

 قاب  بیشتر ارچ  برای است، ش   یینارائ  ش   ته اایم ل برآورداست. حال ک  روش 

 سمریالی  خودامبسمتگی  و واریمانس  امسمانی  تشخیصمی  اایآزمون نتایج، بودن اعتماد

 .گیردمی انجا 

 

 تشخيصی هایآزمون .5-3-3

 برآورداا ک  ارچن  آن، نظرنگرفتن در و سریالی خودامبستگی مشک  وجود صورت در

 تمورش  اممرا   بم   رگرسیون ضرایب از ناکارایی برآورداای باع  ولی ،سازگارن  امچنان

 ودنبم  صمفر  فرضمی   بما  (2002) وولم ری   آزممون  از بررسمی  بمرای . شمود ممی  خطااا در

 یبررسم  یمانس وار یآزمون امسمان  ،یناست. امچن ش   استفاد  سریالی خودامبستگی

 . است ش  

 وجمود  بم   صمفر  فرضمی   رد بما  و بمود   واریمانس  امسانی نیز آزمون این صفر فرضی 

 امای آزممون  یجنتما  ،4 جم ول  در. بمرد  خمواای  پمی  درمم ل  واریانس ناامسانی مشک 

 واریمانس  ناامسمانی  وجمود  ،آم   دست ب  یجتوج  ب  نتا با .است ش   گزارش تشخیصی

 بجمز  اما مم ل  تمامی برای ا  سریالی خودامبستگی. است ش   تأیی  اام ل تمامی در

 گزارش ش   است. ،4 م ل

 

 

 

 

 



 

 تشخيصی هایآزمون نتايج. 4 جدول

 
 .است آمار  احتمال مق ار پرانتز داخ  داع ا* ،Stata افزارنر  از استفاد  با پژواش این اای یافت : مأخذ

  

 برآورد نتايج .5-3-4

 اخمالل  اجزای بین خودامبستگی وجود و واریانس ناامسانی مشکالت وجود ب  توج  با

بما در نظمر گمرفتن     و GLSدر نظرگرفتم  شم   بم  روش     امای مم ل  اا،م ل تمامی در

رفع مشمک    ازپس  برآورد یینها یجنتا ،5. در ج ول ان ش   برآورد گفت ، پیشمشکالت 

در  آمم    دسمت  بم   یجارائ  ش   است. با توجم  نتما   یو خودامبستگ یانسوار یناامسان

و  یمنفم  یاثمر  یخوب است، درآمم  نفتم   یوابست  شاخص حکمران یرمهادل  اول ک  متغ

 یببما ضمر   یمز دولمت ن . انم از   اسمت  داشت  شاخص این بر درص  06/0 میزان ب  دارمهنا

 در اما دولمت  بودن بزرگ بنابراین،را کااش داد  است.  یدرص ، حکمران 27 یرگذاریتأث

 نظرگرفت  در دیگر یرآنها داشت  است. متغ یبر حکمران یمنف یریتأث خیزنفت کشوراای

 شماخص  بما  مثبتمی  رابط  برونزا متغیر این ک  بود  خارجی مستقی  گذاریسرمای  ش  ،

 ،بنابراین. است ش   گزارش درص  19 میزان ب  تأثیرگذاری این و داشت  خوب حکمرانی

 :است یرب  صورت ز ش  برآوردم ل 

FDIGSOIRGG 19.027.006.050.37  (1   )                                    
                                            

 :است عبارت دو  مهادل  ش  برآوردم ل  ،5 ج ول ب  توج  با

FDIGSOIRCC 12.038.010.063.41  (2      )                              
                                              

 ب  منفی رابط  فساد کنترل با اوپک منتخب کشوراای گرو  در نفتی درآم  ،بنابراین

 کنتمرل  بما  نیز دولت ان از  ،شودمیک  مشاا    طور امان. است داشت  درص  10 میزان

 شماخص  دولمت  شم ن بمزرگ  یهنمی  اسمت،  داشت  درص  38 میزان ب  منفی رابط  فساد

 گونم  اما امان ،داشت  مثبت رابط  فساد کنترل با  FDI.است داد  کااش را فساد کنترل

 . نیست دارمهنارابط   ینا ،است نمایان 5 ج ول در ک 



 

 :است ش   ی صورت تصر ینا ب  برآوردسو  پس از  م ل

FDIGSOIRGE 30.031.005.048.40  (3          )                         
                                                

 یاثربخشم  بمر  داریمهنا یرتأث یم ل درآم  نفت یندر ا آم   دست ب  یجتوج  ب  نتا با

 ضریب و دارد دولت اثربخشی بر داریمهناو  یمنف یردولت ن اشت  است. ان از  دولت تأث

 اثربخشمی  خمارجی،  مسمتقی   گمذاری سرمای . است ش   بیان درص  31 آن گذاریتأثیر

 .دا می افزایش درص  30 میزان ب  را دولت

 :شودمی یانصورت ب ینم ل چهار  ب  ،5 ج ول در آم   دست ب  نتایج اساس بر

FDIGSOIRPS 64.067.018.026.40  (4            )                       
                                              

 18 یمزان بم  م  یاسمی بر ثبمات س  ینفت درآم  دارمهناو  یاثر منف دان   نشان اا یافت 

درصم  بما ثبمات     67 یرگمذاری تأث یببما ضمر   یاما ان از  دولت رابط  مثبتم  است؛درص  

درص  باع   64 یزانم ب  FDI ،شودمیمالحظ   5ک  در ج ول  طور دارد. امان یاسیس

 .است ش   یاسیکااش ثبات س

 تصمری   صمورت  بم ین  تموان یم ل پنج  را م ،5 ج ول در ش   بیان نتایج اساس بر

 :کرد

FDIGSOIRRQ 20/039.001.089.26  (5     )                                
                                          

 نشمان  5ک  در جم ول   طور اما امان ؛دارد قوانین کیفیت با منفی رابط  نفتی درآم 

بم    ینقموان  یفیمت . ان از  دولت باع  کمااش ک ستین دارمهنارابط   ینداد  ش   است، ا

 یشرا افمزا  ینقموان  یفیمت درصم  ک  20 یزانم ب   FDI یاز طرف و ش  درص   39 یزانم

 داد  است. 

 بما  ،اسمت  پمژواش ک  م ل شش   یبرونزا با شاخص قانونم ار یراایمتغ ینب ارتباط

 :کرد عنوان زیرب  صورت  توانمی را 5 ج ول در ش   شگزار نتایج ب  توج 

FDIGSOIRRL 14.031.001.046.30  (6                  )                
                                                

 قانونمم اری  بما  مثبتی رابط  نفتی درآم  شود،می مشاا   5ک  در ج ول  طور امان

 کم   دا  مینشان  یج. نتاستین دارمهنادرص   90 ینانارتباط در سط  اطم یناما ا ؛دارد

 مثبمت  ایرابطم   نیز FDI. دا می کااش را قانونم اری درص  31 میزان ب  دولت ان از 

 .است داشت  قانونم اری با مهنیبی اما



 

 در متغیراممای تممأثیر کمم  بممود  وابسممت  دیگممر یراممایاز متغ ییو پاسممخگو اعتممراض

 مم ل  بلم قا در ارتبماط  ایمن . اسمت  ش   گزارش 5 ج ول در آن روی بر ش   نظرگرفت 

 :دشو می تصری  زیر صورت ب  افت 

FDIGSOIRVA 01.021.007.050.28  (7             )                      
                                              

درصم    07/0 یمزان ب  م ییباع  کااش اعتراض و پاسخگو یدرآم  نفت ،م ل این در

. است داد  کااش را شاخص این درص  21 تأثیرگذاری ضریب با دولت ان از . است ش  

دارد،  ییبا شماخص اعتمراض و پاسمخگو    یمنف رابط  FDI شودیک  مشاا   م طور امان

 .است نش   گزارش دارمهنارابط   یناما ا

 
 واريانس ناهمسانی و خودهمبستگی رفع از پس نهايی برآورد نتايج .5 جدول

 

 ريمتغ

 

 (1) مدل
 (GGوابسته  ري)متغ

 (2) مدل
 (CCوابسته ري)متغ

 (3) مدل
 (GEوابسته  ري)متغ

 (4) مدل
 ( PSوابسته ري)متغ

 بيضرا
 انحراف

 اريمع
 بيضرا

 انحراف

 اريمع
 بيضرا

 انحراف

 اريمع
 بيضرا

 انحراف

 اريمع

 از عرض

 مبدأ
50/37 47/2 63 /41 86/2 48/40 71/3 26/40 25/2 

OIR 
*06/0- 03/0 *10/0- 05/0 05/0- 05/0 *18/0- 08/0 

GS 
*27/0- 09/0 *38/0- 17/0 *31/0- 14/0 *67/0 23/0 

FDI **19/0 10/0 12/0 11/0 **30/0 18/0 **64/0- 36/0 

 

 ريمتغ

 (5) مدل
 (RQ وابسته ري)متغ

 (6) مدل
 (RL وابسته ري)متغ

 (7) مدل
 (VA وابسته ري)متغ

.. 

 بيضرا
 انحراف

 اريمع
 بيضرا

 انحراف

 اريمع
 بيضرا

 انحراف

 اريمع

 از عرض

 مبدأ
 وو 81/1 50/28 06/3 46/30 93/2 89/26

OIR 01/0- 03/0 01/0 04/0 *07/0- 03/0  

GS 
*39/0- 12/0 *31/0- 12/0 **21/0- 11/0  

FDI 
*20/0 09/0 14/0 14/0 01/0- 12/0  

 دارمهنادرص   5*در سط   ،Stata افزارنر  از استفاد  با پژواش این محاسبات: مأخذ

 .است دارمهنادرص   10سط   در ** و

 



 

 هاپيشنهاد ارائهو  گيرینتيجه. 6

 یبرا آن مؤلف خوب و شش  یرا بر شاخص حکمران ینفت یدرآم اا یرتأث مطاله  این در

 بمرای . ی داد قرار بررسی موردرا  2011-1996دور   یمنتخب عضو اوپک برا یکشوراا

 بما  مقایسم   در تمابلویی  امای داد . کردی استفاد   ییتابلو اایداد  رایافت از منظور این

 اای آزمون اساس بر پژواش ین. در ادان می ارائ  را بهتری نتایج زمانی سری و مقطهی

 یکم  دارا  6مهمادالت بجمز مهادلم      یتمام یبرا یاثرات تصادف با برآوردروش   ش  انجا 

وجمود مشمکالت    یصمی تشخ امای آزممون  نتمایج  امما  ؛است ش   یی اثرات ثابت است، تأ

 نتیجم   ش  ، ارائ  اایم ل در را اخالل اجزای ینب یو خودامبستگ یانسوار یناامسان

 گمرفتن  نظمر  در بما ( یافتم  تهممی  )ح اق  مربهات  GLS برآورداز روش  بنابراین، ؛دادن 

 درآمم اای  کم   دام  ممی  نشان اام ل برآورد یج. نتاکردی استفاد   ،ش  بیان مشکالت

و اعتمراض و   یاسمی خموب، کنتمرل فسماد، ثبمات س     یحکمرانم  امای شماخص  روی نفتی

 دولمت  اثربخشی شاخص رویدیگر،  سویاست. از  داشت  دارمهناو  یاثر منف ییپاسخگو

. انم  نبمود   دارمهنما امما   ،داشمت   مثبمت  اثر قانونم اری روی و منفی اثر قوانین کیفیت و

 کشموراا  ایمن  حکمرانمی  بمر  سوئی آثار خیزنفت کشوراای در نفتی درآم اای بنابراین،

 ینفتم  ی عظم  یک  درآم اا ی دل ینب  ا خیزنفت کشوراای در دولت ان از . است داشت 

 آن تمأثیرات  کم   اسمت  منطقی و بود بزرگ  یاربس یطبیهطور  ب  است،دولت  یاردر اخت

 تأییم   را نکتم   ایمن  ام   اما برآورد یجباش  ک  نتا یادب  مراتب ز یدولت اایشاخص روی

اثمر   یاسمی خوب بجمز ثبمات س   یحکمران اایشاخص تمامی روی متغیر این. است کرد 

سمبب   یماد بادآورد  آن ام  بم  مقم ار ز    یداشتن درآم اا یارداشت  است، در اخت یمنف

 و دولمت  کمارایی  کمااش  و دولتمی  فسماد  بمرای  را زمین  و ش  بزرگ ش ن ان از  دولت 

 عنموان بم   خمارجی  مسمتقی   گمذاری سمرمای  . است کرد  فراا  مقررات و قوانین کیفیت

 مم یریت  اجرایمی  شمیو   و تکنولموژی بما ورود   یداخلم  یماز مورد ن ی سرما یناز تأم ینوع

 ثبمات  و امنیمت  اما است، داد  افزایش را خوب حکمرانی و قوانین کیفیت نهادی، کیفیت

 .است یافت  کااش خارجی اایسرمای  واردش ن طریق از سیاسی

 دا می نشان اوپک عضو کشوراای برای ش  ارای  اایبرآورد م ل یجنتا ،مجموع در

 :ک 



 

 است، داشت  منفی اثر خوب حکمرانی اایشاخص بیشتر روی نفتی درآم اای .1

 بم   مالیماتی  درآم اای ب  مهطو  بای  اقتصادی سیاستگذاران توج  روی، ب ین

 .شود کشوراا این در مرد  از دولت استقالل کااش و نفتی درآم اای جای

 تأییم   خموب  حکمرانمی  اایشاخص روی کشوراا این در دولت ان از  سوء آثار .2

 درآم اای اختیار کااش طریق از دولت ان از  کااش لزو  ،بنابراین ،است ش  

 .شودمی مشاا   دولت توس  نفتی

 آنهما  و داشت  مثبت اثر دولتی اایشاخص روی خارجی مستقی  گذاریسرمای  .3

 امای سمرمای   تمأمین  ب  نیاز زمان در توان می بنابراین، است، بخشی   بهبود را

 .گیرد قرار سیاستم اران توج  مورد داخلی

 

 عظمی   درآمم اای  وجود مناسب، اایسیاست وجود با شود تأکی  است الز  انتها در

از  یکمی کم  کشمور نمروژ بم  عنموان       طمور  اممان . شود تب ی  خیر یک ب  توان می نفتی

 رانت نروژ، دولت. است بود  موفق بسیار زمین  این در نفت، صادرکنن   اصلی یکشوراا

 تمأمین  در گمذاری سمرمای   صمر   کم   کن می نگه اری دولتی نفتی صن وق در را نفتی

 .شودمی خارجی بهادار اوراق و بازنشتگان اجتماعی

 

منابع. 7  

 ،رشم   و فسماد  خموب،  حکمرانی (.1390) .وحی  شهری، شقاقی و عباس بشیری 

 و اقتصمادی  ماانامم   دو .خوب( یب  مقول  حکمران یاقتصاد یکردی)رو اقتصادی

 .69-81 صص، 48 شمار  نه ، سال. بازرگانی

 یم  خموب بمر پا   یحکمرانم  یالگمو  طراحی(. 1388) .ن ا ،نفری عب ال  و ،جاسبی 

 صصم ، 16 شممار   چهمار ،  سال. ایران م یریت علو  فصلنام . باز سیست  نظری 

117-85. 

 ،سمال دو ، شممار     .جامهم   و اقتصماد . منمابع  بمالی (. 1385) .جهفر خیرخوااان

 .افت 

 ،نمرا  و نفتمی  رونمق  (.1382) .حمی رضما  شمرکاء،  رانبمراد  و جهفر خیرخوااان 

، 16 شممار   ایمران،  اقتصمادی  اایپژواش فصلنام . اوپک کشوراای در ان از پس

 .101-132 صص



 

 ،(. 1391) .فضمیلت  محسمنی،  و مری  ش،بخفرح ؛مرتضی سامتی، ؛امایون رنجبر

 مموردی )مطالهم    اقتصمادی  رشم   بما  کیفیمت  و نفتمی  درآمم اای  رابط  تحلی 

 و کمار  از حمایمت  ملمی،  تولیم   ایمنطقم   امایش اولین(. اوپک عضو کشوراای

 .گز بن ر واح  اسالمی آزاد دانشگا . ایرانی سرمای 

 ،فساد و ان از  دولمت در   وابستگی(. 1390) ین سک ی،و سجود سی کمال صادقی

 -203 ص، 285 شممار  . ی،اقتصماد  -یاسیاطالعات س ی نشر ی،اسالم یکشوراا
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 ،بمر   یهمی وفور منابع طب یرتأث (.1392) .نجم  چایی،در  ی اسمه و مجی  صامتی

 فرضمی   بمر  تأکیم  ( با 1357-1387دور  ) یط یراندولت در ا یمال ااییاستس

، 3 شممار   اول، سال. یو اقتصاد یمال اایسیاست لنام فص. طبیهی منابع نفرین

 .53 -70 صص

 ،رستا  سایت وب(. 1387) .محم  طبیبیان. 

 ،نفتمی  امای دولمت  و نفتمی  امای رونق فراوانی؛ مهمای(. 1388) .لین یتر کارل .

 .ینشر ن :تهران خیرخوااان، جهفر ترجم 

 ،یرسمال  دکتمر   .خموب  حکمرانی شناختی جامه  تبیین(. 1390) .افشار کبیری 

 .م رس یتدانشگا  ترب .تهران .شناختی جامه 

 ،بم   گمرایش  و دولمت  مالی بحران: نفتی ثابت درآم (. 1374) .جیاکومو لوسیانی 

 .423-462 صص، 2 شمار . دو  سال خاورمیان  مطالهات فصلنام . دموکراسی

 ،سیاسمی  -اقتصمادی  تحلیم  (. 1392) .سمیاب  پمور، ممی و حم علیم متفکرآزاد 

 امای پمژواش  فصملنام  . اقتصمادی  رشم   بر طبیهی منابع وفور تأثیرگذاری موانع

 .97-124 صصاول، شمار  اول،  سال. کاربردی

 ، افمزار نمر   کماربرد (. 1389) .مجیم   فشماری،  و سیاب پور،ممی ؛پرویز محم زاد 

 چما   .اقتصمادی  علو  دانشک   و نورعل  تانتشارا:تهران. اقتصادسنجی در استاتا

 .اول

 ،و اسمال  . اجممالی  نقم   و مهرفی حوب، حکمرانی .(1390) .مه ی محم  نادری 

 .69-94 صص یک، شمار . یریتیم  اایپژواش

 ،در ایمران  اقتصمادی  امای سیاست بر نفتی درآم اای تأثیر .(1383) .کر  نجفی 

 تهران دانشگا . ارش  کارشناسی نام پایان. 70 و 60 دا 
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