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  :چكيده
دستيابي به اهداف هزاره توسعه از قبيل رشد اقتصادي پايدار، كاهش فقر و 

گــذاران در اغلــب  هــاي سياســتاولويــت ءافــزايش توســعه انســاني جــز

يكي از اين اهداف، بهبود وضعيت توسعه انساني اسـت كـه   . كشورهاست

العه قصد اين مط. گرددعنوان شاخصي براي مقايسه سطح رفاه استفاده مي به

هاي ساليانه كشورهاي منتخب عضو منا درطي دوره دارد تا با استفاده از داده

هـاي پانـل پويـا و برآوردگرهـاي روش     كارگيري داده و با به 2012-2000

عوامل مؤثر بر توسعه انسـاني در ايـن   ) GMM(گشتاورهاي تعميم يافته 

منظور متغير مربوط بدين . كشورها را با تأكيد بر حجم تجارت بررسي كند

به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در 

  .جداگانه برآورد گرديده است مدل لحاظ شده و سه مدل

اي آرالنو و مرحله GMM، n نتايج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر

مثبـت و  ها، تجارت تأثير نشانگر اين است كه در تمامي مدل) 1991(باند 

كه اگـر واردات سـرانه، صـادرات     به طوري ؛معنادار بر توسعه انساني دارد

عنوان متغير توضيحي در نظر گرفته شود،  سرانه و تجارت سرانه در مدل به

ترتيـب   دالري اين متغيرها، شـاخص توسـعه انسـاني بـه     10000با افزايش 

تـايج ارائـه   بر اساس ن. واحد افزايش خواهد يافت 0.025و  0.024، 0.029

گـذاري مسـتقيم   شده، مخارج آموزشي، مخارج بخش سـالمت  و سـرمايه  

  . خارجي نيز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انساني دارند
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Abstract: 

In many countries, achieving to the millennium 
development goals, such as sustainable economic 
growth, poverty reduction and human development 
enhancement are their important priorities. One of these 
goals is to improve the human development index that is 
used to compare the level of welfare. This study, using 
the annual data of selected MENA countries from 2000-
2012 and by applying Dynamic Panel Data and GMM 
estimators, wants to determine the factors that affect on 
human development. For this purpose, trade variable 
(percapita import, percapita export and per capita trade) 
has been used in three separated models. 
The results of the model with n-step GMM estimator of 
Arellano and Bond (1991) indicate that in all models, 
trade has positive and significant impact on human 
development. 
If percapita import, export and trade are considered as 
explanatory variables in the model, the increase of $ 
10,000 in these variables, will increase human 

development index by 0.029, 0.024, and 0.025 
respectively. 
Based on the results, educational expenditures, per 
capita health expenditure and foreign direct investment 
have also positive and significant effects on human 
development. 

 
Keywords: Human Development, International Trade, 
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  مقدمه -1
تـوان از  كـه مـي  ديدگاه مرسوم ايـن بـود    1990تا قبل از سال 

گيري و مقايسه عنوان شاخصي براي اندازه حجم توليد سرانه به

هاي توسـعه سـازمان   برنامه. سطح رفاه در كشورها استفاده كرد

نام شـاخص    الحق شاخص جديدي بهبه رهبري محبوب 1ملل

را معرفي كردند كـه بـرخالف شـاخص قبلـي      2توسعه انساني

گيـري رفـاه   عالوه بر درآمد، آموزش و سالمت را نيز در اندازه

بر اساس اين ديدگاه، درآمد افراد ثروت واقعـي  . دانددخيل مي

جامعه تلقي شده و هدف اصلي در اين مطالعه توسعه خالقيت 

ني و توانمندسازي محيطي است كه افراد بتوانند از زندگي طوال

رو، اگرچـه رشـد    از ايـن . و توأم با سـالمتي برخـوردار باشـند   

باشد، امـا هـدف نهـايي    اقتصادي به عنوان ابزار توسعه مهم مي

تواند نقش مهمي را عبارت ديگر، درآمد باال زماني مي به. نيست

  .ايفا كند كه كيفيت زندگي افراد را بهبود بخشد

هاي توسـعه  امهبا توجه به اهميت اين شاخص، هر ساله برن

سازمان ملل گزارش توسعه انساني خود را ارائه كرده و ضـمن  

هاي جديـد، كشـورها را بـر اسـاس شـاخص      پيشنهاد شاخص

ايـن سـازمان در مطالعـات    . كنـد بندي ميتوسعه انساني تقسيم

متعدد، عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انساني و اهميت تجارت 

نظير اوكراين، الئوس،  در توسعه انساني را در كشورهاي متعدد

  . مولداوي و تركمنستان بررسي كرده است

بحث استاندارد بـراي بيـان ارتبـاط    اساس اين مطالعات،  بر

 باشد بدين صورت ميتوسعه انساني  سطحمثبت بين تجارت و 

بر سطح زندگي افراد اثر گذاشـته   ،كه تجارت با افزايش درآمد

 هـاي فرصـت  ،ه نوبه خودرشد درآمد بزيرا  .بردو آن را باال مي

بهتري را موجـب  بخش سالمت هاي  آموزشي و مراقبتبخش 

تري از طـرف   شده و منجر به عرضه خدمات اجتماعي مطلوب

انسـاني را   توان اثر تجارت بر روي توسـعه مي. گردددولت مي

همان  ،اثرات مستقيم. مستقيم تقسيم كردبه اثرات مستقيم و غير

 افزايش درآمد ناشي از افزايش تجارت است كه به نوبـه خـود  

اثرات . شود سعه انساني منجرهاي بعدي در توتواند به بهبودمي

از طريق گسترش تعامالت فرهنگي و گسترش  ،غيرمستقيم نيز

تجـارت  . باشـد كننـدگان مـي  تنوع كاالهاي در دسترس مصرف

                                                   
1. United Nations Development Programme (UNDP) 
2. Human Development Index (HDI) 

وانـه بازارهـاي داخلـي    انواع جديدي از كاالها و خـدمات را ر 

. باشدنيز مي هاي بخش سالمت مراقبتكند كه شامل كشور مي

افـراد يـك كشـور را     راين عوامل سالمتي، تغذيه و طـول عمـ  

افزايش داده و باعث بهبود شاخص توسـعه انسـاني آن كشـور    

  .)876-868: 2006 ،3س و كويين ليوانيديو( شودمي

با وجـود  طرح كرد كه گونه متوان بدينمسئله تحقيق را مي

توانـد مـانع آن   دهد، ميمي ارتقااينكه تجارت توسعه انساني را 

ها و محصوالت داخلي كه به واسطه تجارت در  بنگاه. نيز بشود

ـ  معرض رقابت با رقباي خارجي قـرار مـي    ويـژه در  هگيرنـد، ب

نخواهند بـود و امـرار معـاش     هاي فقير، قادر به مقاومتكشور

از . شودها با تهديد جدي رو به رو ميافراد شاغل در اين بخش

قابـل   طور هب ،سازي تجاري و گسترش تجارتآزاد سوي ديگر،

هاي گمركـي  تواند درآمدهاي مالياتي دولت و تعرفهتوجهي مي

ه ئكاهش درآمد دولت نيز بر كيفيت و كميت ارا. را كاهش دهد

 اثـر  غيـره  و سـالمت  ومي دولتـي ماننـد آمـوزش،   خدمات عم

. دهـد  انسـاني را كـاهش مـي    كل شاخص توسعه گذاشته و در

توانـد  همچنين گسترش تجارت و رشـد سـريع اقتصـادي مـي    

  .ي بر محيط زيست داشته باشدئاثرات سو

رو، با توجه به اهميت توسعه انساني و اثرات بـالقوه   از اين

انسـاني، سـؤال تحقيـق بـدين      مثبت و منفي تجارت بر توسعه

روي تواند ميدر كل  چه اثري  تجارتشود كه  صورت بيان مي

آن را شود يـا  آيا باعث بهبود آن مي. توسعه انساني داشته باشد

بدين منظور در راستاي پاسخگويي بـه ايـن    ؟بدتر خواهد كرد

 2000-2012كشور عضو منـا طـي دوره    18سؤال از آمارهاي 

ثر تجارت، مخارج بخش سالمت و آموزش بر استفاده شده و ا

در اين مقالـه، بعـد از   . توسعه انساني در آنها مطالعه شده است

بيان مباني نظري تحقيق و ادبيات موضوع، مـدل مـدنظر ارائـه    

ها، مدل مـذكور بـا اسـتفاده از     شده و بعد از آزمون مانايي داده

نيـز  در پايـان  . تكنيك پانل ديتـاي پويـا بـرآورد خواهـد شـد     

  .گردد هاي سياستي تحقيق بيان مي پيشنهادات و توصيه

دليل انتخاب كشورهاي عضو منا نيـز شـرايط خـاص ايـن     

باشد كه به لحاظ اقتصادي و ساير موارد تـا حـدود   كشورها مي

  . زيادي شبيه به ايران هستند

                                                   
3. Davies & Quinlivan (2006) 
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  مباني نظري تحقيق -2
ي را ترديد، مباني نظري كه ارتباط بين تجارت و توسعه انسان بي

دهد، در ادبيـات مربـوط بـه توسـعه انسـاني انـدك و        نشان مي

تـرين ايـن    يكـي از مهـم  . محدود به چند پژوهش خاص است

و گـزارش  ) 2006(كـوين ليـوان    ها، مطالعه ديويس وپژوهش

باشد كه در آنها اثـر   مي) 2006(توسعه انساني آسيا و پاسيفيك 

شد اقتصـادي  تجارت بر توسعه انساني از طريق حلقه واسطه ر

فرض بر اين اسـت كـه تجـارت ابتـدا     . توضيح داده شده است

منجر به رشد اقتصادي شده و رشد اقتصادي نيز به نوبـه خـود   

ــود در توســعه  ــد شــد بهب يكــي از . انســاني را موجــب خواه

. باشـد  هاي تشكيل دهنده توسعه انساني درآمد سرانه مـي  مؤلفه

ارت، از ايـن كانـال   لذا ارتقاي رشد اقتصادي منتج شده از تجـ 

در ادامه سطح درآمد . تواند بر توسعه انساني تأثيرگذار باشدمي

مطلوب افراد، اجازه دسترسي بهتر آنها را به امكانات آموزشـي  

  .كند و بهداشتي فراهم مي

بـا  ) عـالوه بـر سـرمايه   (هاي مبتني بر منابع انسـاني   تئوري

نـدك و  وضعيت كشورهاي در حال توسعه كه داراي سـرمايه ا 

نيروي انساني فراوان هستند، ولي سرمايه انساني آنها نه توسعه 

شـود،  يافته است و نه به صورت مطلـوب بـه كـار گرفتـه مـي     

در دهه   2رومر). 11: 1978 1آدپوجو،(سازگاري بيشتري دارند 

در ايـن تئـوري،   . هاي رشد درونـزا را مطـرح كـرد    مدل 1980

سرمايه به مفهوم عـام شـامل سـرمايه انسـاني تعريـف شـد و       

تكنولوژي و سرمايه انساني هر دو به عنوان متغيرهـاي درونـزا   

پس از آن نيز نقش و اهميت . در مدل رشد در نظر گرفته شدند

تأكيد قـرار گرفـت تـا     نيروي انساني در توسعه به تدريج مورد

برنامـه   1990اينكه مفهوم توسعه انسـاني در گـزارش توسـعه    

3متحد توسعه سازمان ملل
بـه كـار    4الحـق  و محبوب سن توسط 

هاي سـاالنه توسـعه سـازمان     از آن پس، در گزارش. گرفته شد

HPIهـاي   متحد براي ارزيابي توسعه انساني از شـاخص  ملل
5، 

HDI
GDIو  6

سواد، سالمت، آموزش، طول شامل متغيرهاي  7

                                                   
1. Adepoju  
2. Romer 
3. United Nations Development Programme 
4. Amartya Sen and Mahboub Al-Haq 
5. Human Poverty Index 
6. Human Development Index  
7. Gender-related Development Index 

ها جايگـاه   در اين شاخص. عمر، جنسيت و درآمد استفاده شد

در اثـر ايـن   . نيروي انساني به عنوان عامل توسعه ارتقاء يافـت 

كه در دهـه   8تحوالت، رويكرد انسان محوري يا قابليت انساني

، 9)12 :1997سـن،  (بـود  توسط آمارتيا سن مطرح شده  1980

. معرفي شد ورت يك رويكرد جديد توسعهبه ص 1990در دهه 

بر اساس اين رويكرد، جايگاه انسان از عامل توسعه بـه فاعـل   

اي كه نـوع نگـرش بـه انسـان بـه       توسعه ارتقاء يافت، به گونه

عنوان عامل اقتصـادي و ارزيـابي رفتـار وي بـه وسـيله سـطح       

در اين دگرگوني به .  مطلوبيت، منابع و درآمد دچار تحول شد

ها و اعمال انسان به عنوان محـور   دهاي مبتني بر خواستكاركر

ــاركت    ــكن، مش ــالمت، مس ــورداري از س ــامل برخ ــعه ش توس

  . توجه شد...  اجتماعي و

 علـت  كـه  است اين انساني ي توسعه سرمايه نظريه اساس

 بـازدهي  ميـزان  در خاطر اختالف به افراد درآمدي هاي تفاوت

 مهمتـرين  از انسـاني  ي توسـعه سـرمايه   نظريه امروزه .آنهاست

 مـابين  اخـتالف  نظريـه  ايـن  در. است درآمد هاي توزيع نظريه

 افـراد  در اسـت كـه   آموزشـي  ميـزان  بـه  وابسـته  درآمـدها 

 انساني ي توسعه سرمايه پردازان نظريه .است شده گذاري سرمايه

و  دانـش  مهـارت،  صـورت  بـه  منابع توسعه انساني كه معتقدند

 كيفيـت  توليـدات،  سـطح  .است يافته تجسم افراد در تخصص

 تصميمات از بسياري و داده افزايش را درآمد و ميزان خدمات

برخي به اعتقاد . سازد مي متأثر زندگي هاي زمينه كليه در را ها آن

 پيشـرفته  كشـورهاي  بـين  اخـتالف  تـرين  پردازان مهم از نظريه

اسـت   انساني ي از سرمايه ناشي درآمد كم كشورهاي و صنعتي

 تشـكيل  از كـه  هنگامي). 3-182: 1381و آهنچيان، متوسلي (

 هاي گذاري كه سرمايه است زماني شود مي صحبت انساني منابع

 فداكاري صورت به چه و تحصيلي مخارج صورت به چه(مالي 

و  تغييـرات  تـا  پذيرفتـه  صورت )رفته دست از هزينه فرصت و

 و تغييـرات  ايـن  .وجود آورد به فرد افعال و افكار در تحوالتي

 انفكـاك  غيرقابـل  و شـده  متبلـور  افـراد  درون در كه تحوالت

   :تا سازد مي قادر آنان را باشد مي

 درآمـدهاي  كننـد؛  توليد بهتري يا و بيشتر خدمات و كاالها

 تـر  عاقالنـه  را خـود  درآمـدهاي  آورنـد؛  دست به باالتري پولي

                                                   
8. Human capability 
9. Sen (1997) 
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 و درآمـدها (ببرنـد   بيشـتري  لـذت  زنـدگي  از كننـد؛  مصـرف 

  ).31 :1375عمادزاده، ) (غيرمادي هاي مندي رضايت

بكر دو تن از اقتصاددانان بزرگ هستند  تئودر شولتز و گري

كه تئوري منابع انساني را از مراحل كالسيك و ابتدايي خود به 

 نشـان  هـا  آن. حالت پيشرفته و تحليلي امروزي ارائـه نمودنـد  

 آموزش و انباشت كمترا طريق از تنها نه انساني منابع كه اند داده

 لـيكن  آيـد  مـي  وجـود  بـه  نيـز  ديگـر  شمار بي هاي راه از بلكه

 بـه  زير موارد انساني، منابع در گذاري انواع سرمايه ترين متداول

  فنـي  مـدارس  دبيرسـتان،  راهنمـايي،  دبستان، :آيند مي حساب

 مدرسـه؛  از قبـل  هـاي  آمـوزش  عـالي؛  تحصـيالت  و اي حرفه

 بـراي  مهاجرت التحصيلي؛ فارغ و دانشگاه از بعد هاي آموزش

 بهداشـت  و تندرسـتي  از مراقبـت  بـاالتر؛  درآمدهاي و مشاغل

 كار تقاضاي و عرضه از كافي اطالعات آوردن بدست عمومي؛

 نـوع  اين كه شوند مي متذكر اقتصاددانان از بسياري .خدمات و

 و الينفـك  جـزء  و نامحسـوس اسـت   و لمس غيرقابل سرمايه

 طور به دهد كه مي تشكيل را انسان بدن و و مغز روح از بخشي

 بـين  تفـاوت . شود نمي  جدا وي از اي لحظه و با اوست مداوم

 اين است كه اين مادي سرمايه و منابع و و منابع انساني سرمايه

 خريد قابل بازار در واقعي سرمايه كاالهاي مانند به سرمايه نوع

 كـه  خـدماتي  براي مطمئناً اما. نيست گذاري قيمت و فروش و

 در بـازار  قيمتـي  دهد، بايسـتي  مي ارائه انساني و منابع  سرمايه

 است اي اجاره همان قيمت اين حقيقت در و باشد داشته وجود

 دسـتمزد،  و حقـوق  صورت به اين خدمات از استفاده براي كه

رضـايتمندي   بـا  تـوأم  مزايـا  ديگـر  و كـارآفريني  هـاي  پـاداش 

 .شـود  مـي  پرداخت ها  توانايي اين احراز نتيجه در فرد العاده فوق

 خدمات ارائه زمان ليكن است دوام با اي سرمايه انساني سرمايه

 و نگهداري به نياز نيز منابع انساني. باشد محدود مي سرمايه اين

 ماننـد  تـا  تعـويض دارد  و تـرميم  تعميـر،  لـزوم  صـورت  در

 نـوع  ايـن . نگيرد قرار اتالف مورد يا و بيكار مادي هاي سرمايه

 تطبيق تكنولوژيكي تغييرات با را خود نتواند نيز چنانچه سرمايه

  ).  34 :همان(شود  خارج مي رده يا دور از استهالك از قبل دهد

رابطه بين تجـارت و توسـعه انسـاني را بـدين      1مال هوترا

عالوه بر منـافع مسـتقيم تجـارت بـراي     " :كندگونه تشريح مي

توانـد بـا   توسعه انساني به شكل رشد اقتصـادي، تجـارت مـي   

                                                   
1. Malhotra (2005) 

گسترش بازارها براي كاالها و خدمات و با ايجاد درآمد ثابـت  

تجـارت  . تـر كنـد  براي خانوارهـا، انتخابـات افـراد را گسـترده    

هاي افراد منجر بـه ارائـه نيـروي كـار     همچنين با بهبود توانايي

مـال هـوترا،   ( "تر و ماهرتر خواهـد شـد  تر، آموزش ديده لمسا

اي مهـم بــراي انتقــال   الملـل وســيله  تجـارت بــين . )35: 2005

لذا گسترش تجارت، كشورهاي در حال توسعه . آوري است فن

ــي ــادر م ــره  را ق ــه به ــا ب ــد ســازد ت . وري بيشــتري دســت يابن

 هاي فراواني وجود دارند كه از طريـق آنهـا گسـترش    مكانيسم

. تواند انتقال تكنولـوژي را تسـهيل نمايـد    الملل مي تجارت بين

اول اينكه تمـاس بـا نماينـدگان خـارجي از طريـق صـادرات       

دوم، . تر دانش فني خارجي منجر گردد تواند به انتقال سريع مي

ــه محصــوالت خــارجي از طريــق واردات،  دسترســي بيشــتر ب

ـ  سازي را در داخل كشور امكان پذير مي مشابه هـر دوي  . دنماي

آوري و در نتيجه  ها به اين معني است كه انتقال فن اين مكانيسم

وري عوامل توليد و دستيابي به رشد اقتصـادي در   افزايش بهره

يك بخش تا حد زيادي به حجم تجـارت خـارجي در داخـل    

همچنين اين امكـان وجـود دارد كـه    . همان بخش بستگي دارد

ديگر را نيز از طريق وري در بخش  تجارت در يك بخش، بهره

بـراي مثـال واردات   . روابط برون داد و درون داد افزايش دهـد 

اي و تجهيــزات توليــدي و صــنعتي  هــاي واســطه بيشــتر نهــاده

هـاي   هـا و فنـاوري   تواند باعث افزايش دستيابي به پيشرفت مي

خارجي گردد كه در اين كاالها نمود يافته است و موجب توليد 

اهميت نسـبي صـادرات و واردات در   . محصوالت نهايي گردد

براي مثـال،  . هاي موجود بستگي دارد انتقال فناوري به مكانيسم

هاي خارجي به كار گرفته شده در  واردات، در كسب تكنولوژي

تواند نقش اساسي در مشابه سـازي   محصوالت مهم است و مي

تواند تماس بيشتري بـا   از سوي ديگر صادرات مي. داشته باشد

اطالع  ي هشبك الملل، تجارت بين. ن خارجي ايجاد كندنمايندگا

ـ      وجــود  هرسـاني گسـترده و كارآمـدي از تعــامالت فـردي را ب

ـ   آورد كه در مي منـابع اقتصـادي و    ي هنهايت به تخصـيص بهين

مانند آنچـه در نظـام اقتصـادي     .انجامد هاي فردي مي مطلوبيت

ـ     ي هجوامع پيشرفته رخ داده كه رقابت موجـب تخصـيص بهين

وري ناشي  افزايش كارايي و بهره همچنين،. منابع گرديده است

منفعت كل اجتمـاعي را افـزايش    گسترش تجارت خارجي،از 

سدربم و ( شود دهد و سبب باال رفتن سطح زندگي مردم مي مي
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توانـد  انساني مي رابطه بين تجارت و توسعه .)17: 2003، 1تيل

ه بخـش اصـلي   خالصه شود كه داراي س) 1(صورت نمودار  به

. الملل، توسعه انساني و رابطـه بـين آن دو   تجارت بين. باشد مي

زنجيره ارتباطي فرضي بدين صورت است كه تجـارت باعـث   

رشد اقتصادي شده و آن هم به نوبه خـود بـر توسـعه انسـاني     

توسعه انساني نيز در ادامه باعث گسـترش  . بود اثرگذار خواهد

عليـت  ) 1(اس نمـودار  بنـابراين، بـر اسـ   . تجارت خواهد شـد 

  .باشد دوطرفه بين تجارت و توسعه انساني برقرار مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  تجارت و توسعه انساني ):1(نمودار 

  .16، 2006پاسيفيك،  -گزارش توسعه انساني آسيا: مأخذ

  

داليل زير تجارت بر توسعه انسـاني   توان گفت كه به در كل مي

  .اثر مثبت دارد

گســترش تجــارت و آزادي تجــاري صــنايع داخلــي را وارد  -

هاي كاراي خارجي كرده و آنها را مجبور  عرصه رقابت با بنگاه

پـذيرتري را در سـطح دنيـا    كند تا توليدات كاراتر و رقابـت مي

اي وارداتي هاي واسطهگسترش تجارت هزينه نهاده. توليد كنند

هـاي  شود تـا كشـور بـه تكنولـوژي    را كاهش داده و باعث  مي

ليـدي دسـت يابـد و    هـاي تو جديد در رابطه با كـاهش هزينـه  

كيفيت كاالهاي توليدي خود را براي رقابت بـا سـطح جهـاني    

  .ارتقا دهد

گــذاري تجــاري در راســتاي آزادســازي آن، هزينــه  سياسـت  -

                                                   
1. Soderbom and Teal (2003) 

كننـدگان  زيـرا ايـن مصـرف   . دهدكنندگان را كاهش ميمصرف

هاي قيمتي را با كيفيت پايين محصـول  هستند كه بهاي حمايت

كاهش دادن موانع تجاري، تنـوع  . زندپرداو قيمت باالي آن مي

هـا را بـراي مصـرف    و كيفيت توليدات را بـاال بـرده و قيمـت   

اين عامـل اثـر رفـاهي قـوي را بـراي      . دهدكنندگان كاهش مي

 .كنندگان در پي خواهد داشتمصرف

هـا   شود تا برخي از بنگـاه با اينكه گسترش تجارت باعث مي -

رآيند توليد خارج شوند، در صحنه رقابت با رقباي خارجي از ف

هـاي جديـدي را ايجـاد    هاي كاراتر رشد كرده و شغل اما بنگاه

خواهند كرد و با دسترسي به بازارهاي خارجي باعث بهبود در 

 . سطح توسعه انساني خواهند شد

هاي اميد به زندگي، آمـوزش،   روند شاخص) 1(جدول شماره  

-1384ره طـي دو را توليد ناخالص داخلـي و توسـعه انسـاني    

شـود،   طور كه مشـاهده مـي   همان. دهد نشان مي ايراندر  1380

روند صـعودي   ،به جز شاخص آموزش ،ها تمامي اين شاخص

 .دارند

  روند شاخص توسعه انساني در ايران ):1(جدول 

  سال
شاخص اميد 

  به زندگي

شاخص 

  آموزش

شاخص توليد 

  ناخالص داخلي

شاخص 

  توسعه انساني

1380  730 /0  77 /0  687 /0  729 /0  

1381  741 /0  82 /0  697 /0  741 /0  

1382  749 /0  73 /0  68 /0  719 /0  

1383  75 /0  74 /0  70/0  732 /0  

1384 76 /0  75 /0  71 /0  736 /0  

هاي برنامه سازمان ملل از سال  اقتباس و تلخيص از گزارش: مأخذ

 .242: 1382ريزي كشور،  ، سازمان مديريت و برنامه2005الي  2003

  

  مروري بر پيشينه پژوهش -3
در طي دهه اخير مطالعات داخلي و خارجي متعددي در رابطـه  

  .با توسعه انساني، رشد اقتصادي و تجارت انجام شده است

  

  مطالعات داخلي 3-1

در ايران چندين مطالعه در رابطه با توسعه انساني انجـام شـده   

بيشتر اين موضـوعات بـه بررسـي و مقايسـه وضـعيت      . است

هاي مختلف كشور پرداختـه   توسعه انساني در ايران و در استان

رژيم تجارت 

  المللي بين

تجارت و  توسعه انساني

 جريان سرمايه

پايداري، توانمندسازي، 

  برابري و بازدهي

اشتغال و 

  دستمزدهاي واقعي

 

ــادي و   ــاختار اقتص س

 )-يا(+ رشد اقتصادي 

  درآمد

چارچوب 

 گذاري داخلي سياست
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  : باشند اين مطالعات به شرح زير مي. است

 هـاي  شـاخص  بررسـي  بـه  گالسـكو  دانشگاه در نوربخش

 پيشـنهادي  شـاخص  .پـردازد  تعديل شده مـي  انساني ي توسعه

 ي توسعه هاي از شاخص هايي شاخص اساس بر نامبرده توسط

 كشـورهاي  شـاخص  اسـاس  ايـن  بر و شد گذاري پايه انساني

 دانمارك و اول ي رتبه حائز كانادا كه نموده بندي رتبه منتخب را

   .)589-605: 1998نوربخش، (بوده است  بيست ي رتبه داراي

را  هــاي ايــران شــاخص توســعه انســاني در اســتاننيســي      

بهبـود شـاخص    با وجودمحاسبه كرده و نتيجه گرفته است كه 

سال گذشـته، امتيـاز    15ها در طي توسعه انساني در همه استان

هاي با كمترين و بيشترين ميزان شاخص توسـعه انسـاني    استان

  .)55-62: 1389نيسي، (است  تغيير نكرده  تقريباً

را  وسـعه انسـاني در ايـران   وضـعيت ت  و همكـاران  صادقي    

وضعيت توسعه انساني اكثر  كه ندا بررسي و به اين نتيجه رسيده

بهبـود   1375نسـبت بـه سـال     1380هاي كشور در سال استان

ها نيز نشـان   بررسي ابعاد توسعه انساني براي استان. يافته است

بهبـود   1380در سـال   HDIترين عامل افزايش  دهد كه مهم مي

وضـعيت تحصـيلي افـراد و امكانــات بهداشـتي كشـور اســت      

  ).283-304: 1386 و همكاران، صادقي(

 تحت گزارشي ارائه با كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان

 جمهـوري  منـابع انسـاني   توسـعه  ملـي  گـزارش  اولين"عنوان 

 اساس بر .است انجام داده را مطالعه ترين جامع "ايران اسالمي

 منابع توسعه شاخص روند گذشته ي دهه چهار طي مطالعه اين

 توسـعه  بـه  پـايين  انساني توسعه افزايش از حاكي انساني ايران

 شاخص ارزش در گرفته تغييرات صورت .است متوسط انساني

 رشـدي معـادل   بـا  1374 سال تا 1339 سال از انساني توسعه

 بـا  مقايسـه  در ايـران  حيـث  اين از و است بوده همراه 452/0

 عربسـتان  مصر، تركيه، كشورهاي توسعه منابع انساني شاخص

 با مقايسه در بوده اما برخوردار بيشتري رشد از عراق و سعودي

. اسـت  داشـته  كمتـري  رشد مالزي و جنوبي ي  كره كشورهاي

 758/0به  462/0هاي اخير از ميزان  دههاين شاخص طي  يكنل

 انسـاني  توسـعه منـابع   ملـي اولـين گـزارش   (ارتقا يافته است 

  ). 20: 1378ايران،  اسالمي جمهوري

 با اسـتفاده از شـاخص توسـعه انسـاني     و همكاران يرزيا

را  هاي استان آذربايجـان شـرقي   يافتگي شهرستان درجه توسعه

كـه   توان گفـت مي بر اساس نتايج اين مطالعه،. اند بررسي كرده

هـاي   از شاخصهاي استان به لحاظ برخورداري  ميان شهرستان

-ها قابل رتبه توسعه تفاوت اساسي وجود دارد و اين شهرستان

بندي در سه گروه برخوردار، نيمه برخوردار و محـروم هسـتند   

 كه با گذشت زمان بر ميزان برخورداري آنها افزوده شده اسـت 

  .)75-95: 1389و همكاران،  يرزيا(

ـ  خـود  تحقيقـاتي  مقالـه  و همكـاران در  معمارنژاد      عنـوان  اب

 هاي سال در ايران اقتصادي رشد بر صادراتي تنوع اثر بررسي"

 اقـالم  بررسـي  بـا  ")1358-1385( اسـالمي  انقـالب  از پـس 

 تركيب بررسي و متفاوت شاخص سه قالب در كشور صادراتي

 كـه  رسيدند نتيجه اين به اقتصادسنجي هاي روش با و صادرات

 كه بوده برخوردار تنوع باالي درجه از غيرنفتي صادرات تركيب

 و صادرات سازي متنوع و است شده اقتصادي رشد باعث خود

 بيـان  ايشـان  .انـد  كرده حركت همسو صورت به اقتصادي رشد

 اعمال چگونگي به بستگي صادرات سازي متنوع نتايج كه كردند

 صـادرات  بخـش  در مناسـب  هـاي  سياست تدوين و داشته آن

 بـه  را اقتصادي رشد و درآمد افزايش ثباتي، بي كاهش تواند مي

  .)85-100: 1381و همكاران،  معمارنژاد( باشد داشته دنبال

بـا   را هـا شاخص توسعه انساني اسـتان و همكاران  صادقي

نتايج اين محاسبات  .ندا محاسبه كردهبندي فازي استفاده از رتبه

، اسـتان تهـران   هـاي مـورد مطالعـه   دهـد كـه در دوره  نشان مي

-هاي كردستان و سيستان و بلوچسـتان پـايين  انباالترين و است

همچنين . اندترين مقدار شاخص توسعه انساني را كسب نموده

بنـدي و روش محاسـبه توسـعه     اين مطالعه ايراداتي را به رتبـه 

: 1389وهمكاران،  ادقيص(انساني سازمان ملل وارد كرده است 

153-129( . 

مـالي،   توسـعه "عنـوان   بـا  اي مقالـه  و همكاران در عصاري

 و اوپك عضو نفتي كشورهاي مقايسه :اقتصادي رشد و انساني

 تعميم گشتاورهاي روش از استفاده با ،"توسعه حال در غيرنفتي

 ميـان  ارتبـاط  بررسـي  بـه  2007 تا 1990 زماني دوره در يافته

 رابطـه  مطالعه، اين در .اند پرداخته اقتصادي رشد و مالي توسعه

 در و نفتـي  درآمدهاي به توجه با اقتصادي رشد و مالي توسعه

 دو اوپـك  عضـو  كشـورهاي  بـراي  گـذاري  سرمايه گرفتن نظر

 كانال از اقتصادي رشد بر مالي توسعه تأثير نسبي ضعف فرضيه

 سـاير  بـا  مقايسه در اوپك عضو كشورهاي در سرمايه انباشت
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 ايـن  در گـذاري  سـرمايه  نفـع  بـه  مالي توسعه اينكه و كشورها

 حاصل نتايج. گيرند قرار مي بررسي مورد است، نبوده كشورها

 اقتصـادي  رشد بر مالي توسعه منفي تأثير بر دال تحقيق، اين از

 رابطـه  همين كه حالي در است اوپك عضو نفتي كشورهاي در

و  عصـاري (است  مثبت غيرنفتي، توسعه حال در كشورهاي در

  .)1-25: 1389همكاران، 

اي  يسهبررسي مقا"اي با عنوان  در مقاله همكارانو  افشاري

گـذاري دولـت بـر     هاي مصرفي و سرمايه اثر اندازه بهينه هزينه

 مطالعه كشـورهاي توسـعه يافتـه و در   (شاخص توسعه انساني 

روش گشـتاورهاي تعمـيم يافتـه دو     با استفاده از "حال توسعه

 30بـراي   هـاي تركيبـي   در چارچوب داده) GMM(اي  مرحله

هاي  در بازه سال حال توسعه كشور در 34كشور توسعه يافته و 

ثير اندازه دولت بر شاخص توسـعه  أبررسي ت، به 2009-1980

هـاي دولـت بـر     هزينهاثر با مقايسه  .اند پرداخته) HDI(انساني 

HDI     ،مؤلفـان   در كشورهاي توسـعه يافتـه و درحـال توسـعه

در سـطوح متفـاوت    HDIهاي دولت بـر   اثر هزينهدريافتند كه 

هـاي   نـدازه بهينـه سـهم هزينـه    ا. يافتگي، متفاوت اسـت  توسعه

مصرفي در توليد ناخالص داخلي در كشورهاي توسـعه يافتـه،   

كـه،   حـالي  باشـد؛ در  بزرگتر از كشورهاي درحـال توسـعه مـي   

اي در كشـورهاي درحـال توسـعه،     هـاي سـرمايه   افزايش هزينه

-50: 1391افشـاري و همكـاران،   ( خطي با شيب مثبت است

37.(  

كشور در  144 هاي با استفاده از داده حضارمقدمو  احمدي

و بـا بـه كـارگيري     2002-2011حال توسـعه در دوره زمـاني   

بـه بررسـي اثـر تجـارت بـر توسـعه انسـاني         Stataافـزار   نرم

ـ  نشـانگر نتايج حاصل شده، . پرداختند ثير مثبـت آزادسـازي   أت

گذاري مستقيم خارجي بر روي  ري و افزايش حجم سرمايهتجا

شاخص توسعه انساني در ايـران و سـاير كشـورهاي در حـال     

  .)27-39: 1392، حضارمقدمو  احمدي(بود توسعه 

بررسـي اثـر رشـد    "اي با عنوان  و همكاران در مقاله مكيان

: تجارت بر رشد توسعه انساني در كشورهاي منتخـب آسـيايي  

بـا   را اثر رشـد تجـارت بـر توسـعه     "هاي تابلويي رهيافت داده

براي كشورهاي منتخب  استفاده از رشد شاخص توسعه انساني

هاي تـابلويي   بدين منظور، از الگوي داده. مطالعه كردندآسيايي 

سيستمي براي بررسي رابطه بين رشد تجارت  GMM و روش

نمونـه مـورد    ه وو رشد شاخص توسعه انسـاني اسـتفاده شـد   

بر . بود 1975-2009كشور منتخب طي دوره  16مطالعه شامل 

تجارت بـر ارتقـاي شـاخص    ، رشد به دست آمده اساس نتايج

ثير مثبـت و معنـادار   أتوسعه انساني و در نتيجه رفاه اجتماعي ت

  ). 55 -70: 1391و همكاران،  مكيان( داشته است

نقش صادرات "اي تحت عنوان  حاجي در مقالهو  كميجاني

ــره ــران  وري و  در به ــي از اي ــواهد تجرب ــادي، ش ــد اقتص  "رش

متغيــر  دوانــد كــه بــين ايــن  اي را انجــام و نشــان داده مطالعــه

چگونه رابطه مثبت و معنـاداري وجـود   ) وري صادرات و بهره(

  .)1-12 :1391حاجي، و  كميجاني(دارد 

تأثير شاخص "اي تحت عنوان  مقاله اسدي و اسماعيلي در 

 -در قالـب مـدل مـاركوف    توسعه انساني بـر رشـد اقتصـادي   

انـد كـه توسـعه     اي را انجـام و نشـان داده   مطالعـه  "سوئيچينگ

انساني در زمان رونق اقتصادي، بر رشد اقتصادي تأثير منفـي و  

در زمان ركود تأثير مثبت دارد و از طرفي پايداري ركود بيشـتر  

  .)1-16 :1392اسدي و اسماعيلي، (است از رونق 

تحليل اثرات "اي در خصوص  لعهمتفكرآزاد و همكاران مطا

همزمان آزادي اقتصـادي، توسـعه انسـاني و آزادي سياسـي در     

اند كـه   را انجام داده و نتيجه گرفته "كشورهاي منتخب اسالمي

آزادي اقتصادي و توسعه انساني چگونه بر روي هم اثر مستقيم 

  ).1-18: 1392متفكرآزاد و همكاران، (و متقابل دارند 

  

  مطالعات خارجي  3-2

كننده تفاوت موجود در توسعه انساني بين عوامل تعيين 1آريماه 

رسـد كـه رشـد    مطالعه كرده و بـه ايـن نتيجـه مـي     كشورها را

وي همچنـين نشـان   . اقتصادي اثر مثبت بر توسعه انسـاني دارد 

دهد كه محيط اقتصاد كالن در هر كشور، عامل اساسي براي مي

ر شـاخص توسـعه انسـاني بـين     توضـيح اختالفـات موجـود د   

  ).165-173: 2002آريماه، (كشورهاست 

2هنهام
 ايالت در انساني ي توسعه هاي شاخص ي محاسبه به 

 بررسـي  بـه  نگارنـده . پـردازد  مـي  در آمريكا غربي ويرجينياي

                                                   
1. Arimah (2002) 
2. Hanham (2000) 
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 زنـدگي بـراي   بـه  اميـد  و فقـر  آمـوزش،  درآمد، هاي شاخص

 نهايـت  در و پرداختـه  غربـي  ويرجينيـاي  مختلـف  هاي بخش

 بـا شـاخص   بخشـي  نمايـانگر  اول ي كند رتبـه  مي گيري نتيجه

است و مناطق  635/0 -719/0هاي  ارزش به باال توسعه انساني

هاي  باشد و بخش مي 287/0 -504/0ارزش با رتبه آخر داراي 

-70: 2000هنهام، (دارند  517/0 -633/0مياني ارزشي معادل 

1.(  

اي كه در مـورد  در مطالعه 1المللي نيوزلندآژانس توسعه بين

الملـل در توسـعه انجـام داده اسـت،     نقش ارتقاي تجارت بـين 

توانـد فقـر را كـاهش دهـد، امـا      كند كه تجـارت مـي  اشاره مي

پي خواهد داشت كه شـرايط   تجارت زماني نتايج بهتري را در

. اقتصادي و حكمراني مناسب و قاطع نيز وجود داشـته باشـند  

ي تأثيرگذاري تجارت بر توسعه اقتصادي و عبارتي ديگر، برا به

هاي سياسي و هاي داخلي قوي، قابليتانساني، بايستي ظرفيت

كننـده وجـود داشـته    هاي نهادي حمايتگذاري و سيستم قانون

  ).26-30: 2006المللي نيوزلند، آژانس توسعه بين(باشند 

از ديـدگاه  ) 2006(پاسـيفيك  -گزارش توسعه انساني آسـيا 

آسيا و پاسيفيك، تغييرات الزم در سيسـتم تجـارت   كشورهاي 

تواند به واسطه آن تجارت مي جهاني را مطالعه كرده است كه به

. عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف هزاره توسعه تلقي شـود 

كند كه  اين مطالعه به تجربيات متعدد كشورهاي عضو اشاره مي

ا گسترش تجارت از طريق آن بتوان استراتژي را تدوين نمود ت

  . را با كاهش فقر و افزايش توسعه انساني همگام كرد

اثـر تجـارت بـر توسـعه اجتمـاعي       2ليـوان  ديويس و كوين

را گيري شده است، كشورها كه با شاخص توسعه انساني اندازه

ـ كنبررسي مي -2002كشـور را در دوره   154ايـن مطالعـه   . دن

از روش گشتاورهاي مورد بررسي قرار داده و با استفاده  1975

طور مثبـت   تعميم يافته به اين نتيجه رسيده است كه تجارت به

اشكال اصلي . بر رفاه اجتماعي و توسعه انساني تأثيرگذار است

صـورت پانـل    اين مطالعه اين است كه در آن، مـدل نهـايي بـه   

كـه مـدل مـذكور ماهيتـاً      در حـالي . ايستا بـرآورد شـده اسـت   

پويا با پانل ايسـتا و ناديـده گـرفتن    تخمين مدل پانل . پوياست

 دار تـورش  شود تا برآوردگرهاي پويايي موجود در آن باعث مي

                                                   
1. New Zealand Agency For International Development 
(NZAID) 
2. Davies & Quinlivan (2006) 

. ناسازگار شده و قابليت اطمينان به نتايج حاصله كـاهش يابـد  

سازي مقاله بيشتر توضيح داده شده است اين امر در بخش مدل

  ). 868-876: 2006ديويس و كوين ليوان، (

گـذاري را بـر   اثر تجارت و سرمايه در پژوهشي 3آندرسون

رشد جمعيـت و توسـعه انسـاني در ايـاالت متحـده امريكـا و       

و در  2000و  1990هاي سرشماري سال مكزيك بر اساس داده

توسعه انساني بـه عنـوان شـاخص كيفيـت      نظرگرفتن شاخص

بر اساس نتايج اين مطالعه افـزايش  . زندگي بررسي كرده است

ــرمايه ــارت و س ــذاري تج ــاجرت  گ ــت و مه ــد جمعي ــر رش ب

هـايي  منطقـه، پيشـرفت   در هـر دو . اي داشـته اسـت  تأثيرعمده

دركيفيت زندگي مشاهده شده است اما در منطقه مكزيك رابطه 

گذاري وجـود  بين توسعه انساني و تجارت و سرمايهمعناداري 

  .)1-128: 2007آندرسون، (داشته است 

رابطه بين ، 1975-2005در طي دوره  4گوندوز و همكاران

بنـدي   كشور بـا طبقـه   106تجارت و توسعه اجتماعي را براي 

درآمدي مختلف بررسي كرده و دريافتند كـه ايـن رابطـه تنهـا     

براي كشورهاي با سطح درآمد باال و بـاالتر از متوسـط برقـرار    

  ). 1648-1651: 2009گوندوز و همكاران، (است 

 در تعـديل  هـاي  سياسـت  ارزيـابي  بـه  اي مطالعه در 5سانتز

 صادرات بر تجاري آزادسازي آثار قالب در دومنيكن جمهوري

سـاالنه   هـاي  داده از اسـتفاده  بـا  هـا  پرداخـت  تـراز  و واردات و

 نتـايج  .پـردازد  مي ARDL رويكرد بر مبتني و) 2000-1960(

 معناداري جهش داراي تجاري آزادسازي كه است آن از حاكي

 رشد بر آن تبع به و است بوده كشور اين واردات و صادراتبر 

داشـت   خواهـد  مـدت  بلند در اي مالحظه قابل اثر آن اقتصادي

  .)168-179: 2003سانتز، (

بـا عنـوان   ) 2006(گزارش توسعه انسـاني كشـور الئـوس    

، نيـز رابطـه صـادرات،    »الملـل و توسـعه انسـاني    تجارت بـين «

واردات و توسعه انساني در اين كشـور را مـورد مطالعـه قـرار     

هد و ضمن بررسي رابطـه تجـارت و توسـعه انسـاني، بـه      دمي

طور بالقوه براي افزايش و ارتقاي  بررسي منابع و توليداتي كه به

 .پردازد باشند، ميتوسعه انساني مفيد مي

                                                   
3. Anderson (2007) 
4. Gunduz et al. (2009) 
5. Santz (2003) 
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 متنـوع  "عنـوان  بـا  خود تحقيقاتي مقاله در 1لهنمان و هرزر

 دهـد؟  مـي  انجام اقتصادي رشد براي كاري چه صادرات سازي

 و داگـالس  كـاب  توليـد  تابع از استفاده با "تجربي تحليل يك

 متنـوع  بـر  مبتنـي  رشـد  فرضيه بررسي به زماني سري رويكرد

 جمعـي  هم الگوي از استفاده با شيلي كشور در صادرات سازي

 حـداقل  الگـوي  و (ECM) خطـا  تصحيح الگوي جوهانسون،

 كـه  كردنـد  بيان آنها. پرداختند)  (DOLSپويا معمولي مربعات

 جملـه  از صادرات جانبي اثرات دليل به صادرات سازي متنوع

 روي توانـد  مـي  صـادرات  حين يادگيري و عمل حين يادگيري

 سـازي  متنوع كه كردند بيان همچنين. بگذارد اثر اقتصادي رشد

 اقتصادي رشد با مستقيمي و مثبت رابطه دو هر عمودي، و افقي

 تعـداد  افـزايش  اثـر  كـه  بـود  ايـن  آنهـا  جديد يافته يك. ددارن

 رشـد  بـر  )افقـي  سـازي  متنـوع  عنوان به(صادراتي  هاي بخش

 كـل  در صـنعتي  صـادرات  سـهم  افـزايش  از تـر  مهم اقتصادي

 و هـرزر (اسـت  ) عمـودي  سـازي  متنـوع  عنـوان  به(صادرات 

  .)1825-1838: 2006لهنمان، 

حميد اثر تجـارت بـر توسـعه اجتمـاعي را در كشـورهاي      

اين مطالعه . بررسي كرده است 2منتخب عضو كنفرانس اسالمي

همان روش ديويس و كوين ليوان را اتخاذ كرده و با استفاده از 

ــه 1980-2005هــاي داده ــا ب كــارگيري روش گشــتاورهاي  و ب

تعميم يافته به ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه در نمونـه مـورد        

توانـد توسـعه   بررسي، تجارت تنها از طريق كانال درآمدي مـي 

بخشد و بر ساير عوامل مؤثر بر آن نظير طـول   انساني را بهبود

: 2011حميد، (تأثير بوده است  عمر، نرخ باسوادي و آموزش بي

268-253.(  

توان گفت كه نتايج مطالعات انجـام شـده نشـان     در كل مي

دهد كه باال بودن حجـم تجـارت و سـطح توليـد ناخـالص       مي

داخلي در كشورها منجـر بـه بهبـود وضـعيت توسـعه انسـاني       

 .كشورهاي مورد مطالعه شده است

   
  برآورد مدل و تجزيه و تحليل نتايج -4

در اين تحقيق، براي مطالعه عوامـل مـؤثر بـر توسـعه انسـاني،      

مخارج آموزشي و بخش سـالمت نيـز    ،عالوه بر حجم تجارت

                                                   
1. Herzer and Lehnman (2006) 
2. Organization of Islamic Conference 

گيري سطح توسعه انساني، از  براي اندازه. شوددر نظر گرفته مي

اندازه گيري حجم تجـارت نيـز   شاخص توسعه انساني و براي 

از سه شاخص حجم صادرات سرانه، حجـم واردات سـرانه و   

در . مجمــوع صــادرات و واردات ســرانه اســتفاده شــده اســت

كشور  18راستاي پاسخگويي به سؤال مورد بررسي از آمارهاي 

استفاده شـده و اثـر تجـارت،     2000-2012عضو منا طي دوره 

سـعه انسـاني در آنهـا    آمـوزش بـر تو   مخارج بخش سالمت و

ــز  . مطالعــه شــده اســت ــق ني ــن تحقي ــه شــده در اي مــدل ارائ

باشـد و از طريـق  آزمـون مانـايي      گشتاورهاي تعميم يافته مي

ها، مدل مذكور با استفاده از تكنيك پانل ديتاي پويا برآورد  داده

شود كه تجارت اثرات باوقفه بـر   بنابراين فرض مي. خواهد شد

دين مفهوم كه ورود كاالهاي با تكنولـوژي  توسعه انساني دارد ب

باال همانند وسايل پزشكي و آموزشي براي چندين سال متوالي 

عبـارت ديگـر،    بـه . بر ارتقاي توسعه انساني مؤثر خواهـد بـود  

)توسعه انساني هر كشور  )tiHDI, يك تابع باوقفه توزيعي، از ،

)تجارت سرانه همان كشور  )tiTRADE, خواهد بود، يعني:  

)1         (

itkti

k

k

ittiti

titi

TRADE

TRADETRADE

TRADEHDI

ελβα

ελλ

βα

++

=+++

++=

−

∞

=

−−

∑ ,

0

2,

2

1,

,,

...)

(

  

به ترتيب نشانگر  tو iنشان دهنده جزء خطا،  εكه به طوري

عــددي بــين صــفر و يــك  λكشــور و دوره زمــاني اســت و

  . باشد مي

را ) 2(هاي هندسي باوقفـه، معادلـه    روش استاندارد مدلمطابق 

    ضـرب شـده و از آن كسـر    λيك زمان به عقـب بـرده و در  

  .شوددر اين صورت معادله زير حاصل مي. شودمي

)2           (        
1,,,

1,,

)1( −

−

−++−

=−

tititi

titi

TRADE

HDIHDI

λεεβλα

λ
  

مخـارج  در ادامه ساير عوامـل مـؤثر بـر توسـعه انسـاني نظيـر       

ــرانه   ــتي س tiH(بهداش ــي  ), ــارج آموزش tiEDU(، مخ و ) ,

عنـوان   گذاري مستقيم خارجي نيز به شكل تفاضلي و بهسرمايه

  .گرددمتغير توضيحي وارد مدل مي

)3       (
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شود كه در ادامه فرض مي
iitit

U µν مي باشد كـه در آن  =+

i
µ    ــور ــر كش ــژه ه ــده وي ــاهده نش ــأثيرات مش ــوده و  1ت ب

, 1it it i tν ε λε −= همچنـين فـرض شـده اسـت كـه     . است−

),0( 2

µσµ ≈
i

)0,(و  2

νσν ≈it     اسـت كـه از هـم مســتقل

رو معادلـه   از ايـن . باشـند بوده و بين خودشان نيز مسـتقل مـي  

  .صورت زير خواهد بود پاياني به

)4    (

tititi

titititi

tititi

UFDIFDI

EDUEDUHH

TRADEHDIHDI

,1,,

1,,1,,

,1,,

)(

)()(

)1(

+−

+−+−

++−+=

−

−−

−

γ

ϕφ

βλαλ

  

صـورت پانـل    معادله فوق ماهيت پويـا دارد و تخمـين آن بـه    

. ديتاي ايستا، مشكالت خاص خود را به همراه خواهد داشـت 

tiHDIدليل وجود همبسـتگي بـين    زيرا به ,iη،1و  , −tiHDI 
شـود تـا   وده و باعـث مـي  بهمبسته  iηبا اثرات ويژه فردينيز 

,1دارمتغير وابسته وقفه −tiHDI، بـا   )4( در سمت راست معادله

)معادله جمله اخالل )
it

U ايـن عامـل موجـب     .همبسته باشـد

دار و   تـورش  و اثـرات ثابـت   OLSبرآوردگرهـاي شود كه  مي

 .دنناسازگار باش

با فرض اينكه همبستگي پياپي در اجزاي خطا وجود نداشته و 

زاي ضـعيف باشـند،    متغيرهاي توضيحي مدل به صورت بـرون 

  .توان شرايط گشتاوري زير را بيان كرد مي

)5(  

[ ]
Tt

sForHDI tiitsti

,...,3

;20)( 1,,

=

≥=−Ε −− νν
 

)6(  

[ ]
Tt

sForX tiitsti

,...,3

;20)( 1,,

=

≥=−Ε −− νν
 

بـا  . باشـد  هر يك از متغيرهاي توضيحي مدل مي Xكه در آن

هـاي  تخمين زننده) 1991(استفاده از اين شرايط، آرالنو و باند 

GMM در مرحله اول فـرض  . كننداي را پيشنهاد ميدو مرحله

شود كه اجزاي خطا در طي زمان و براي تمام مقاطع مستقل مي

در مرحلــه دوم، پســماندهاي . باشــند ن مــيو واريــانس همســا

دست آمده از مرحله اول براي بدست آوردن تخمين سازگار  به

كواريانس، بدون در نظر گـرفتن فـروض    -از ماتريس واريانس

بنـابراين  . شـود ها استفاده مـي مستقل بودن و همساني واريانس

                                                   
1. Unobserved Country-Specific Effects 

طور مجانبي نسبت به تخمين زننـده   اي بهمرحلهزننده دوتخمين

  . اي بسيار كارا استمرحلهتك

بستگي به اعتبار فرض  GMMهاي سازگاري تخمين زننده

كـار   عدم همبستگي پياپي اجزاء خطا و معتبر بودن ابزارهاي به

هاي پيشـنهاد شـده   براي بررسي اين مسئله از آزمون. رفته دارد

) 1998(و بلوندل و بانـد  ) 1995و 1991(توسط آرالنو و باند 

در ايـن مطالعـه، بـراي بررسـي معتبـر بـودن       . شوداستفاده مي

هاي گشتاوري و ابزارهاي بـه كـار رفتـه در معادلـه     محدوديت

تحـت  . شـود اسـتفاده مـي   2تخمين زده شده از آزمون سـارگان 

هاي گشتاوري و ابزارهـاي  فرضيه صفر اين آزمون، محدوديت

تحت ايـن فـرض، آمـاره سـارگان     . باشندبه كار رفته معتبر مي

PKبا درجه آزادي  2χيعتوز تعـداد   Pدارد كـه در آن   −

  .رتبه ابزاري است Kپارامترهاي تخمين زده شده و

  

  هاي تحقيق داده 4-1

كشورهاي مورد مطالعه در اين تحقيـق شـامل امـارات متحـده     

يمن، ايـران، عـراق، بحـرين، الجزايـر، ليبـي،       عربي، عربستان،

مراكش، اردن، مصر، تونس، لبنان، مالت، عمان، قطر، سـوريه و  

ها و اطالعات مربوط به آنهـا طـي دوره    باشند و داده كويت مي

استخراج ) 2012(از پايگاه اطالعاتي بانك جهاني  2012-2000

صـورت   ها و متغيرهاي مدل بـه  در اين تحقيق، داده. شده است

  .اند زير تعريف شده

HDI : هـاي توسـعه   شاخص توسعه انساني كه توسط برنامـه

  .شود سازمان ملل ارائه مي

TRADE :     متغير مربوط به تجارت كه در ايـن تحقيـق بـا سـه

شاخص حجم واردات سرانه، حجم صادرات سـرانه و حجـم   

  . ظ شده استتجارت سرانه در مدل لحا

H :بر حسـب برابـري قـدرت     3مخارج سرانه بخش سالمت

  .و به دالر) 4PPP(خريد 

EDU :ــه صــورت درصــدي از درآمــد  مخــارج آموزشــي و ب

  ). GNI%(ناخالص ملي 

FDI :ــات ورودي ســرمايه ــذاري مســتقيم خــارجي جريان گ

                                                   
2. Sargan 
3. Per Capita Health Expenditure 
4. Purchasing Power Parity 
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  ).GDPاز  يدرصد(

1, −tiHDI :سطح توسعه انساني با يك وقفه تأخير .  

هـا و اطالعـات مـورد اسـتفاده در مـدل از پايگـاه        تمامي داده 

  .استخراج شده است) 2012(اطالعاتي بانك جهاني 

  

  تجزيه و تحليل نتايج 4-2

ورد مدل، ابتدا آزمون ريشه واحد براي بررسي مانايي آقبل از بر

شـود تـا معادلـه بـرآوردي      نامانايي متغيرهاي مدل انجام مييا 

هـاي  براي اين كار، آزمون. نباشد 1)ساختگي(رگرسيون كاذب 

در ايـن بخـش،   . تعبيه شده است Eviewsافزار  متعددي در نرم

فيشر اسـتفاده شـده و نتـايج     2از آزمون ديكي فولر تعميم يافته

اظ شـده در مـدل   آزمون ريشه واحد براي تمامي متغيرهاي لح

  .گزارش شده است )2(در جدول 
  نتايج آزمون مانايي): 2(جدول 

 وضعيت  متغير  سطح  نتيجه

I(0) 
71.21  

* )0.00(  

مقدار با وقفه 

شاخص توسعه 

  انساني

با عرض از 

 مبدأ و روند

I(0) 
54.7  

* )0.00(  

مخارج سرانه 

بخش سالمت 

)PPP US $(  

با عرض از 

 مبدأ و روند

I(0) 
60.65  

* )0.00(  

مخارج آموزشي 

)%GNI(  

با عرض از 

 مبدأ و روند

I(0) 
47.9  

* )0.01(  

گذاري  سرمايه

  مستقيم خارجي

با عرض از 

 مبدأ و روند

I(0) 
31.48  

* )0.02(  

حجم صادرات 

  سرانه

با عرض از 

 مبدأ و روند

I(0) 
123.199  

* )0.00(  

حجم واردات 

 سرانه

با عرض از 

 مبدأ و روند

I(0) 
56.98  

* )0.00(  

حجم تجارت 

 سرانه

با عرض از 

 مبدأ و روند

  درصد 5رد فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد در سطح معناداري *: 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

توان مشاهده كرد كه تمامي متغيرهـاي مـدل در سـطح    مي

در ادامـه مـدل   . رو ريشه واحد ندارند متغيرها مانا بوده و از اين

                                                   
1. Spurious 
2. Fisher-ADF Test Statistic 

در اولـين  . هاي مختلفي برآورد خواهد شـد  با روش) 4(شماره 

. صـورت اثـرات ثابـت تخمـين زده خواهـد شـد       گام مدل بـه 

دليل پويا بودن ساختار مـدل ايـن    طور كه قبالً ذكر شد، به همان

با اين حال براي . دار و ناسازگار خواهند بود برآوردگرها تورش

-مقاله آورده شـده  در GMMمقايسه نتايج آن با برآوردگرهاي 

مدل مذكور عـالوه بـر روش اثـرات ثابـت بـا اسـتفاده از       . اند

-مرحله nاي و اي، دومرحلهتك مرحله GMMبرآوردگرهاي 

براي بررسي اثـر تجـارت بـر    . شوداي آرالنو و باند برآورد مي

توسعه انساني سه متغير حجم صادرات سرانه، واردات سرانه و 

عنوان متغيـر توضـيحي در    سرانه بهمجموع صادرات و واردات 

شـود كـه صـادرات سـرانه     ابتدا فـرض مـي  . گيرد مدل قرار مي

در ايـن حالـت   . عنوان متغير توضيحي در مـدل لحـاظ شـود    به

  .خواهد بود) 3(صورت جدول  نتيجه برآورد مدل به

دهـد كـه حجـم    برآورد مدل با روش اثرات ثابت نشان مي

ر بر توسعه انسـاني دارد و بـه   صادرات سرانه اثر مثبت و معنادا

دالر افزايش در حجم تجارت سرانه، با ثابـت   10000ازاي هر 

بودن ساير عوامل و در بلندمدت، شاخص توسعه انسـاني  بـه   

مقـدار بـا وقفـه شـاخص     . يابدواحد افزايش مي 0.018اندازه 

توسعه انساني اثر مورد انتظـار و معنـادار بـر شـاخص توسـعه      

واحـدي در شـاخص    0.1كـه افـزايش    طـوري   به. انساني دارد

توسعه انساني در سال قبل، شـاخص توسـعه انسـاني در دوره    

  .واحد افزايش خواهد داد 075/0جاري را 

زن روش گشـتاوري   به لحاظ كارايي و سـازگاري، تخمـين  

    اي آرالنـو و بانـد بهتـرين نتـايج را ارائـه     مرحله nتعميم يافته 

برآوردگر حجم تجارت سـرانه   بر اساس خروجي اين. كندمي

اثر مثبت و به لحاظ آماري معنادار بر شاخص توسـعه انسـاني   

با ثابت بودن سـاير عوامـل و در بلندمـدت، بـا افـزايش      . دارد

دالري در حجم تجارت سرانه، شاخص توسعه انساني  10000

مخارج بخش سالمت سرانه نيـز  . افزايش خواهد يافت 0.024

كه افـزايش   به طوري. توسعه انساني دارد اثر مثبت و معنادار بر

دالري مخارج بخش سالمت سرانه، توسعه انساني را به  1000

نتايج همچنين اثر مثبت و . دهدواحد افزايش مي 0.0031اندازه 

گذاري مسـتقيم خـارجي بـر     معنادار مخارج آموزشي و سرمايه

نتـايج حاصـل از آزمـون    . كنندسطح توسعه انساني را تأييد مي
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 10دهـد كـه در سـطح معنـاداري حتـي       سارگان نيز نشان مـي 

هـاي  درصد، فرضيه صـفر مبنـي بـر معتبـر بـودن محـدوديت      

تـوان  گشتاوري و متغيرهاي ابزاري لحاظ شده در مدل را  نمي

  .رد كرد
عنوان متغير  حجم صادرات سرانه به(نتايج برآورد مدل  ):3( جدول

  )توضيحي

A-B n-
step 

GMM 
estimator  

A-B two-
step 

GMM 
estimator  

A-B one-
step 

GMM 
estimator  

 
Fixed 
effect 

  

  متغير

-  -  -  
0.06  

* )0.00(  
  عرض از مبدأ

0.8  
* )0.00(  

1.09  
* )0.00(  

1.03  
* )0.00(  

0.75  
* )0.00(  

مقدار با وقفه 

شاخص 

  توسعه انساني

0.0000031  
* )0.00(  

0.000002  
* )0.00(  

0.0000024  
*** )0.09(  

0.0000002  

 )0.45(  

مخارج سرانه 

بخش 

سالمت 

)PPP US 

$(  

0.003  
* )0.00(  

0.0017  

)0.31(  

0.00051  

)0.53(  

0.0012 -  

)0.21(  

مخارج 

آموزشي 

)%GNI(  

0.000215  
* )0.00(  

0.0002  
** )0.04(  

0.00016  

)0.13(  

0.000013-  

)0.72(  

گذاري  سرمايه

مستقيم 

  خارجي

0.0000024  
* )0.00(  

0.0000023  
* )0.00(  

0.00000251  
* )0.00(  

0.0000018  
** )0.03(  

حجم 

صادرات 

  سرانه

-  -  -  0.87  
ضريب تعيين 

  تعديل شده

9.73  
©)0.21(  

76  
© )0.18(  

72.5  
© )0.54(  

-  
  Jآماره 

  سارگان
ترتيـب در   نشان دهنده رد فرضيه صفر و معناداري ضـرايب بـه   ***و ** ،*

  .درصد است 10و  5، 1سطح معناداري 
هـاي گشـتاوري و    نشان دهنده عدم رد فرضيه معتبـر بـودن محـدوديت    ©

  .درصد است 1متغيرهاي ابزاري در فرايند برآورد مدل در سطح معنادري 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

گيـري  حال اگر متغير تجارت با حجم واردات سرانه اندازه

توان با استفاده از برآورد مدل بـا اثـرات ثابـت نتيجـه     شود، مي

گرفت كه تجارت اثر مثبت و معنادار بر سطح توسـعه انسـاني   

در بلندمدت و با فرض ثابـت بـودن سـاير عوامـل، اگـر      . دارد

دالر افزايش يابد، شاخص توسعه انساني  10000واردات سرانه 

، GMMدر بـين براوردگرهـاي   . يابـد واحد افزايش مي 0.021

اي آرالنو و باند بر ساير برآوردگرها ترجيح مرحله nبرآوردگر 

بـرآورد   87/0را  λزيرا اين برآوردگـر ضـريب   . شودداده مي

  .رسد كرده كه نسبت معقولي به نظر مي
عنوان متغير  حجم واردات سرانه به(نتايج برآورد مدل  ):4( جدول

  )توضيحي

A-B n-
step 

GMM 
estimator  

A-B two-
step 

GMM 
estimator  

A-B one-
step 

GMM 
estimator  

 
Fixed 
effect 

  

  متغير

-  -  -  
0.08  

*)0.00(  
  عرض از مبدأ

0.78  
* )0.00(  

0.97  
* )0.00(  

1.1  
* )0.00(  

0.75  
* )0.00(  

مقدار با وقفه 

شاخص 

  توسعه انساني

0.0000051  
*)0.00(  

0.0000036  
*)0.00(  

0.0000017  
***)0.08(  

0.0000011  
***)0.06(  

مخارج سرانه 

بخش 

سالمت 

)PPP US 

$(  

0.00045  

)0.43(  

0.00071  

)0.21(  

0.00026  

)0.27(  

0.001 -  
***)0.07(  

مخارج 

آموزشي 

)%GNI(  

0.0004  
*)0.00(  

0.00032  
*)0.00(  

0.00025  
**)0.01(  

0.00003  

)0.53(  

گذاري  سرمايه

مستقيم 

  خارجي

0.0000029  
* )0.00(  

0.000002  
* )0.00(  

0.0000023  
* )0.00(  

0.0000021  
* )0.00(  

حجم واردات 

  سرانه

-  -  -  0.81  
ضريب تعيين 

  تعديل شده

9.52  
©)0.47(  

83.9  
© )0.53(  

86.3  
© )0.41(  

-  
  Jآماره 

  سارگان
ترتيـب در   نشان دهنده رد فرضيه صفر و معناداري ضـرايب بـه   ***و ** ،*

  .درصد است 10و  5، 1سطح معناداري 
هـاي گشـتاوري و    نشان دهنده عدم رد فرضيه معتبـر بـودن محـدوديت    ©

  .درصد است 1متغيرهاي ابزاري در فرايند برآورد مدل در سطح معنادري 

 هاي پژوهش يافته: مأخذ

دگـر، واردات سـرانه بـر توسـعه     بر اساس نتايج اين برآور 

در بلندمدت و با فـرض ثابـت   . انساني اثر مثبت و معنادار دارد

دالر  10000بــودن ســاير عوامــل، اگــر حجــم واردات ســرانه 

. واحد افزايش خواهد يافت 0.029افزايش يابد، توسعه انساني 

هاي موجود در مدل نيز اثرات مورد انتظـاري را بـر   ساير متغير

مخـارج آموزشـي اثـر مثبـت بـر توسـعه       . ني دارندتوسعه انسا
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مخـارج  . انساني دارد، اما اين اثر به لحاظ آماري معنادار نيست

گذاري مستقيم خارجي نيـز در نمونـه   بخش سالمت و سرمايه

كـه   مورد بررسي اثر مثبت بر توسعه انساني دارنـد، بـه طـوري   

را دالري مخارج سرانه بهداشتي توسعه انسـاني   1000افزايش 

 . دهدواحد افزايش مي 0.0051

درصدي در خالص جريانـات ورودي   10همچنين افزايش 

توسعه انساني ) GDPدرصد از (گذاري مستقيم خارجي سرمايه

عالوه براين، معتبـر بـودن   . واحد افزايش خواهد داد 0.004را 

هاي گشتاوري و متغيرهاي ابـزاري لحـاظ شـده در    محدوديت

  .درصد نيز رد نخواهد شد 10ري مدل حتي در سطح معنادا

شـود كـه مجمـوع صـادرات و واردات     سرانجام فرض مي

در اين حالـت  . عنوان شاخصي از تجارت مطرح باشد سرانه به

. خواهـد بـود   5صورت جـدول   نتايج حاصل از برآورد مدل به

همانند دو حالت قبلي، در اين قسمت نيـز حجـم تجـارت بـر     

بـر  . اظ آمـاري معنـادار دارد  توسعه انساني اثر مثبـت و بـه لحـ   

اي آرالنـو و بانـد،   مرحلـه  GMM  ،-nاساس نتايج برآوردگـر 

كه با افـزايش   تجارت اثر مثبت بر توسعه انساني دارد، به طوري

 0.025دالر در حجم تجارت سرانه، توسعه انساني بين  10000

گذاري مستقيم خارجي، همچنين سرمايه. افزايش خواهد يافت

مخارج آموزشي و سالمت نيز اثرات مثبت و معنادار بر توسعه 

دالري مخـارج بخـش سـالمت     1000با افزايش . انساني دارند

  . واحد افزايش خواهد يافت 0.0026سرانه توسعه انساني 

-درصدي در خالص جريانات ورودي سـرمايه  10افزايش 

مخـارج آموزشـي    و) GDPدرصد از (گذاري مستقيم خارجي 

و  0.0033ترتيـب   نيز، توسـعه انسـاني را بـه   ) GNIدرصد از (

مقـدار باوقفـه شـاخص توسـعه     . دهـد  واحد افزايش مي 0.05

انساني نيز بر توسعه انساني سال جاري اثر مثبت و معنادار دارد 

و باال بودن سطح توسعه انساني در سال قبل، باعث خواهد شد 

بر اسـاس نتـايج    .انساني باال باشدتا در سال جاري نيز توسعه 

واحـد   0.1برآوردي اگر سـطح توسـعه انسـاني در سـال قبـل      

افزايش يابد، اين امر سطح توسـعه انسـاني در سـال جـاري را     

آزمون سارگان نيز معتبر بودن . واحد افزايش خواهد داد 0.081

هاي گشـتاوري لحـاظ شـده در    متغيرهاي ابزاري و محدوديت

  .كندمدل را تأييد مي

عنوان متغير  حجم تجارت سرانه به(نتايج برآورد مدل  ):5(جدول    

  )توضيحي

A-B n-
step 

GMM 
estimator  

A-B two-
step 

GMM 
estimator  

A-B one-
step 

GMM 
estimator  

 
Fixed 
effect 

  

  متغير

-  -  -  
0.07  

*)0.00(  
  عرض از مبدأ

0.81  
* )0.00(  

1.09  
* )0.00(  

1.00  
* )0.00(  

0.78  
* )0.00(  

مقدار با وقفه 

شاخص 

  توسعه انساني

0.0000026  
*)0.00(  

0.0000035  
*)0.00(  

0.0000032  
***)0.08(  

0.0000012  

 )0.31(  

مخارج سرانه 

بخش 

سالمت 

)PPP US 

$(  

0.005  
***)0.07(  

0.0018  

)026(  

0.00036  

)0.51(  

0.0017 -  

)0.16(  

مخارج 

آموزشي 

)%GNI(  

0.00033  
*)0.00(  

0.00025  
*)0.00(  

0.00019  
***)0.08(  

0.000016  

)0.35(  

گذاري  سرمايه

مستقيم 

  خارجي

0.0000025  
* )0.00(  

0.0000021  
* )0.00(  

0.0000022  
* )0.00(  

0.0000028  
* )0.00(  

حجم تجارت 

  سرانه

-  -  -  0.83  
ضريب تعيين 

  تعديل شده

9.2  
©)0.16(  

69.5  
© )0.35(  

65.37  
© )0.51(  

-  
  Jآماره 

  سارگان
ترتيـب در   نشان دهنده رد فرضيه صفر و معناداري ضـرايب بـه   ***و ** ،*

  .درصد است 10و  5، 1سطح معناداري 
هـاي گشـتاوري و    نشان دهنده عدم رد فرضيه معتبـر بـودن محـدوديت    ©

  .درصد است 10متغيرهاي ابزاري در فرايند برآورد مدل در سطح معنادري 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
  

   گيري نتيجهبحث و  -5
عنـوان نمـادي از شـاخص     با توجه به اهميت توسعه انساني به

گيري رفاه، مطالعاتي در زمينه عوامل مؤثر بـر آن در دنيـا   اندازه

در راستاي ايـن مطالعـات، پـژوهش حاضـر     . انجام شده است

كننده توسعه انساني بـا تأكيـد بـر    كوشيده است تا عوامل تعيين

براي ايـن  . منا را بررسي كند حجم تجارت در كشورهاي عضو

 2000-2012هاي مربوط به اين كشورها طـي دوره  منظور داده

آوري شـده و بــا توجـه بـه ماهيــت مـدل، مـدل نهــايي      جمـع 
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تخمـين مـدل بوسـيله    . صورت پانل پويا برآورد شـده اسـت   به

ــاي  ــه  GMMبرآوردگره ــك مرحل ــهت   nاي واي، دو مرحل

باشـد كـه بـراي بـرآورد      مـي ) 1991(اي آرالنـو و بانـد    مرحله

متغير مربوط به تجـارت بـه   . هاي پانل پويا مناسب هستند مدل

سه صورت حجـم واردات سـرانه، صـادرات سـرانه و حجـم      

تجارت سرانه در مدل آورده شد و سه مـدل جداگانـه بـرآورد    

دار بودن برآوردگرهاي اثرات ثابت  دليل تورش به. گرديده است

در بين . در فرايند تخمين، نتايج آنها قابليت اطمينان پاييني دارد

 مرحلـه   nاي واي، دومرحلـه تك مرحله GMMبرآوردگرهاي 

اي مرحلـه GMM ،  nنيـز برآوردگـر  ) 1991(اي آرالنو و باند 

دليل كاراتر بودن آن، مناسب تشـخيص   به) 1991(آرالنو و باند 

هـا،  گـر در تمـامي مـدل   بر اساس ايـن برآورد . داده شده است

بــه . تجــارت تــأثير مثبــت و معنــادار بــر توســعه انســاني دارد

كه اگر حجم واردات سـرانه، صـادرات سـرانه و حجـم      طوري

عنوان متغير توضيحي لحاظ شـود، بـا    تجارت سرانه در مدل به

دالري اين متغيرهـا، شـاخص توسـعه انسـاني      10000افزايش 

. احد افزايش خواهد يافـت و 0.025و  0.024، 0.029ترتيب  به

مخـارج آموزشــي، مخــارج سـرانه بخــش ســالمت و خــالص   

گذاري مستقيم خارجي نيز اثر مثبـت،   جريانات ورودي سرمايه

  . مورد انتظار و معنادار بر توسعه انساني دارند

همچنين مقدار شاخص توسعه انساني دوره قبل بر توسـعه  

ـ  . انساني در دوره جاري اثر مثبت دارد اال بـودن توسـعه   زيـرا ب

 انسـاني در دوره قبـل، شــرايط مسـاعدي بــه لحـاظ درآمــدي،    

شود تا در دوره كند و باعث ميآموزشي و سالمتي را فراهم مي

الزم بـه يـادآوري   . بعد سطح شاخص توسعه انساني باال باشـد 

اســت كــه بــر اســاس آزمــون ســارگان، متغيرهــاي ابــزاري و  

هـا معنـادار و   مـدل هاي گشتاوري مدنظر در تمامي محدوديت

  .اندمعتبر تشخيص داده شده

توان پيشنهادات زير را ارائـه   در پايان بر اساس نتايج تحقيق مي

  :كرد

ــرات   - ــار اث گســترش تجــارت و آزادســازي تجــاري در كن

نامطلوب، اثرات مثبت بسـياري را در پـي خواهـد داشـت بـه      

شرطي كه در يك محدوده زمـاني مشـخص و مبتنـي بـر كـار      

ترتيب نمونه خـوب و بـد    ويتنام و آرژانتين به. باشد كارشناسي

بــر اســاس نتــايج ايــن تحقيــق، . بــراي ايــن موضــوع هســتند

تواننـد از پتانسـيل تجـارت بـراي بهبـود رشـد        مردان مي دولت

 .اقتصادي و توسعه انساني بهره بيشتري بگيرند

ي پزشكي، بهداشتي و آموزشي در مقايسه هااز آنجا كه كاال -

ــا ســاير كاال ــراي  ب هــا همچــون مصــرفي پتانســيل بيشــتري ب

تأثيرگذاري بر سطح توسـعه انسـاني جامعـه دارد، لـذا دولـت      

هاي اين اقالم و تسهيل در ورود آنها تا  تواند با كاهش تعرفه مي

حد زيادي كانـال تأثيرگـذاري تجـارت بـر توسـعه انسـاني را       

 .تر سازد قوي

با فرض وجود رابطه مثبـت بـين حجـم تجـارت و رشـد       -

صورت  اقتصادي، دولت بايستي منافع ناشي از تجارت را كه به

افـزايش ســطح درآمــد ســرانه خواهـد بــود، عمــدتاً در مســير   

در ايـن حالـت   . بهداشت و آموزش افراد جامعه هـدايت كنـد  

صـورت   توان نشان داد كه افزايش سطح توسـعه انسـاني بـه    مي

كي بـراي  ساز و محر تر، زمينه تر و آموزش ديده نيروي كار سالم

  .رشد اقتصادي جامعه در آينده تلقي خواهد شد
  

  

  منابع 
بررسـي اثـر   "، )1392( حضـارمقدم، نسـرين  و   احمدي، علـي 

ــاخص توســعه ان    ــازي تجــاري روي ش ســاني در آزادس

مطالعـات راهبـردي جهـاني    ، "كشورهاي در حـال توسـعه  

  .27-39، 11شماره  ،شدن

تـأثير شـاخص   "، )1392(اسدي، علي و اسماعيلي، سيد ميـثم  

توسعه انسـاني بـر رشـد اقتصـادي ايـران در قالـب مـدل        

ــويچينگ ــاركوف سـ ــي ،  "مـ ــي پژوهشـ ــلنامه علمـ فصـ

سـال سـوم، شـماره     هاي رشد و توسعه اقتصادي، پژوهش

12 ،104-89.  

ابراهيمـي،  و   الـه  بخش ماسـوله، شـمس   شيرين  ؛افشاري، زهرا
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