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 مقدمه .1

هایی چون درآمد سرانه و رشد های بسیاری به بررسی شاخصهای اخیر در پژوهشدر سال

د اقتصادی ا بعاقتصادی پرداخته شده است اما به دلیل تک بعدی بودن این متغیرها که تنه

گیرند و سایر ابعاد نظیر شرایط بهداشتی، اجتماعی و رفاهی زندگی خانوارها را در بر می

کنند، ضروری است اقتصاددانان جهت پرکردن خالء حاصله، شاخص جامعه را منعکس نمی

های مربوط به شاخص ( را نیز مورد توجه قرار دهند. وجود نگرانیHDI) 0توسعه انسانی

ا هنسانی، که در برنامه اهداف توسعه هزاره سازمان ملل نمود پیدا کرده است، دولتتوسعه ا

های مربوط به این شاخص کرده است. شاخص توسعه را وادار به تامین قسمت عمده هزینه

انسانی در برگیرنده ابعاد مختلف بهداشت، آموزش و اقتصاد است، به همین سبب بررسی 

شکالتی همراه است. از این رو مطالعات کمتری به بررسی دقیق و جامع این شاخص با م

 های تک بعدیاند و اغلب مطالعات انجام شده بر شاخصشاخص توسعه انسانی پرداخته

اشند. بچون: رشد اقتصادی، نرخ مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی در بدو تولد متمرکز می

یر شود که در کنار ساتولید نام برده می از انرژی به عنوان یکی از عوامل مهماز سوی دیگر 

صادی ای در رشد و توسعه اقتعوامل تولید نظیر کار، سرمایه و مواد اولیه نقش تعیین کننده

ای توسعه هکشورها به عهده دارد. لذا استفاده بهینه و کارآ از منابع انرژی جهت بهبود شاخص

ابع باشد. وجود منتوسعه کشورها می انسانی یکی از راهکارهای مهم در دستیابی به اهداف

فراوان انرژی در کشورهای حوزه منا، از جمله ایران، باعث تمرکز بیشتر در استفاده از منابع 

طبیعی و فشار بیشتر جهت نیل به رشد اقتصادی شده است. از آنجا که مصرف انرژی در 

دارد، از این رو  ایهای توسعه انسانی کشورها نقش عمدهبهبود رشد اقتصادی و شاخص

ذاران گدرک ارتباط بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی برای سیاست

 ریزان حائز اهمیت استو برنامه

های گوناگون توسط رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روش

یری گای اندازهبسیاری از محققان بررسی شده است. در این خصوص در اکثر مطالعات بر

 

1. Human Development Index 
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یا تولید ناخالص ملی و یا از ( 0GDPهای تولید ناخالص داخلی )رشد اقتصادی از شاخص

شود. رشد اقتصادی شرط الزم برای بهبود سطح تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده می

عه باشد. استفاده از شاخص توسزندگی افراد جامعه است اما شرط کافی برای تحقق آن نمی

ای هکنار متغیر تولید ناخالص ملی، بررسی بیشتر تاثیر مصرف انرژی روی مولفه در انسانی

سازد. در بررسی تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی تنها به بعد پذیر میتوسعه را امکان

شود، در صورتی که در شاخص توسعه انسانی عالوه بر درآمد دو مولفه درآمد توجه می

تواند تاثیر مصرف انرژی را بر رشد و طح دانش وجود دارد که میدیگر امید به زندگی و س

وسعه های تتوسعه اقتصادی در نظر بگیرد. مصرف انرژی عالوه بر درآمد روی سایر مولفه

انسانی اثرگذار است. از سوی دیگر استفاده از منابع انرژی تجدید ناپذیر باعث انتشار گازهای 

-مشکالت زیست محیطی توسعه انسانی را به مخاطره میای شده که عالوه بر بروز گلخانه

سانی توسعه ان رو، بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شاخصاندازد. از این

ای برخوردار است. لذا سوال اصلی در این مطالعه، این است که چه ارتباطی از اهمیت ویژه

ر نه انرژی و شاخص توسعه انسانی دبین رشد اقتصادی )تولید ناخالص داخلی(، مصرف سرا

کشورهای حوزه منا وجود دارد و نیز تاثیر متقابل این سه شاخص بر یکدیگر چگونه است؟ 

چنین، چه عواملی هر یک از این سه شاخص مورد مطالعه را در کشورهای حوزه منا تحت هم

ولید ابطه متقابل تدهند؟ بنابراین، هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی رتاثیر قرار می

ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای حوزه منا و 

در کشورهای توسعه یافته مطالعات زیادی در این رابطه انجام باشد. ها میعوامل موثر بر آن

در این اندکی  در کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط، مطالعه شده است؛ اما

. برای تبیین این موضوع در ادامه ابتدا پیشینه نظری و تجربی است انجام شده خصوص

ها و الگوی پژوهش پرداخته گیرد. در بخش سوم به معرفی دادهپژوهش مورد توجه قرار می

دی، بنشود. در نهایت جمعشود. در بخش چهارم نتایج تجربی تخمین مدل بررسی میمی

 دهد، بخش پایانی این مطالعه را تشکیل میتحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات

 

1. Gross Domestic Product 
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 پیشینه پژوهش .2

 . پیشینه نظری پژوهش2-1

سانی با شود و ایده توسعه انادبیات نظری توسعه انسانی صرفا محدود به توسعه اقتصادی نمی

شرفت همه زندگی انسانی نیست. بنابراین پی "درآمد"این پیش فرض اساسی ظهور پیدا کرد که 

ر گیری کرد، بلکه الزمه دستیابی به زندگی بهتتوان تنها با درآمد سرانه اندازهانسانی را نمی

ن نه های انسانی است که ایعالوه بر داشتن درآمد باالتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت

تنها به درآمد بلکه به عوامل دیگری مانند امید به زندگی، آموزش، سواد، بهداشت و مالحظات 

(. در بحث توسعه انسانی، انسان مبدأ توسعه 7333، 0)سن و آناند ستگی داردزیست محیطی ب

تخاب با تاکید بر افزایش حیطه ان "زندگی بهتر"شود و با رویکردی کل نگر به معرفی می

ها به جای تاکید بر مصرف کاالها و خدمات و از سوی انسانی از یک سو به ایجاد ظرفیت

 پردازد و با هدفهای مادی میای ذهنی در کنار رشد ظرفیتدیگر به پرورش استعدادها و قو

لی در دهد. بطور کهای انسانی قرار میقرار دادن زندگی بهتر، افق پویایی را فرا روی انتخاب

 (.0013مفهوم توسعه انسانی، انسان در مرکز الگوهای توسعه قرار دارد )صادقی، 

بر مبنای نظریات  0333توسعه در سال شاخص توسعه انسانی به عنوان مقیاس جدیدی از 

معرفی شد و با همکاری  0الحق برنده جایزه نوبل و اقتصاددان پاکستانی محبوب 7آمارتیاسن

و از  شداستاد مدرسه اقتصاد لندن بسط داده  6و دسای 5استاد دانشگاه ییل 4گوستا و رانیس

تفاده قرار گرفته است. این مورد اس "(1UNDPبرنامه توسعه سازمان ملل )"همان زمان توسط 

شاخص مبتنی بر این ایده اساسی است که الزمه دستیابی به زندگی بهتر، عالوه بر داشتن درآمد 
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های انسانی است. شاخص توسعه انسانی در صدد باالتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت

که این ابعاد  تگیری متوسط دستیابی یک کشور به سه بعد اساسی توسعه انسانی اساندازه

عبارتند از: زندگی طوالنی توأم با سالمتی، دانش و استاندارد شایسته زندگی. این شاخص 

نتیجه کوششی است به منظور رها کردن دیدگاه تولید مدار که به تولید ناخالص داخلی یا ملی 

 تاکید دارد و جایگزین کردن دیدگاه دیگری که انسان مدار است. این نگرش از یک طرف

پردازد. در یها مانجامد و از طرف دیگر به شیوه بکارگیری این تواناییها میبه پرورش قابلیت

به عنوان نماینده طول عمر، به منظور  "0امید به زندگی در بدو تولد"محاسبه این شاخص از 

نسبت ناخالص ثبت "و  "7نسبت با سوادی بزرگساالن"محاسبه شاخص دانش از دو شاخص 

برابری "و برای محاسبه شاخص رفاه اقتصادی از  "0وح اول، دوم و سوم تحصیلینام در سط

شود )گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، استفاده می "4قدرت خرید تولید ناخالص داخلی سرانه

UNDP ،7333)5. 

توجه به نقش انسان در رشد و توسعه اقتصادی از لحاظ تاریخی به شروع علم اقتصاد در 

امون گردد. البته نظریات اولیه پیرهای آدام اسمیت بر میت کالسیک و دیدگاهقالب تفکرا

نقش انسان در رشد اقتصادی، نگاه ابزاری به انسان داشته و انسان را مانند دیگر عوامل تولید 

ور به وجود ای که این تصگرفته؛ به گونهدر رشد و توسعه به عنوان یک ابزار تولید در نظر می

عامل توسعه فقط سرمایه و یا ملحقات مربوط به آن است. در صورتی که در بحث آمد که می

 شود و گذر زمان نشان داد که نقش انسان در توسعهتوسعه انسانی، انسان مبدأ توسعه معرفی می

ها و دانش انسانی یکی از فاکتورهای مؤثر در رشد فراتر از نیروی کار تولید است و مهارت

 (.1033،  6است )لوکاس

 

1. Life Expectancy at Birth 

2. Adult literacy Ratio 

3. Gross Enrolment Ratio to Primary, Secondary and Tertiary 

4. Purchasing Power Parity Gross Domestic Product Per Capita 

5. Singer (2001) 

6. Lucas (1998) 
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عوامل سرمایه انسانی )همچون آموزش، تربیت و شرایط بهداشتی( تولید را  0گری بکر

 7سچون آرتور لوئیانگارد. برخی از اقتصاددانان همترین پدیده مؤثر رشد اقتصادی میمهم

ن کنند نیز با تأکید بر توانایی علمی و فنی انسان، ایکه عرضه نیروی کار را نامحدود فرض می

کنند. لیکن مطالعات تجربی تنها این عامل را موجب رشد به عنوان سرمایه تلقی می عامل را

 (.73360کنند و بر فاکتورهای دیگر هم تأکید دارند )رومر، اقتصادی تلقی نمی

ی، رشد و توسعه اقتصادی و در اساس یازهاین برآوردناز سوی دیگر اهمیت انرژی برای 

انسانی است. امروزه، افزایش تمرکز روی سطوح خرد و  نهایت رسیدن به سطح باالتر توسعه

رود. سازمان ملل متحد در سال شمار میمسائلی مانند توسعه انسانی از راهبردهای توسعه به

( اشاره کرده است؛ که عبارتند از: ریشه کن 4MDGبه هشت هدف توسعه هزاره سوم ) 7336

ی و و همگانی، ترویج برابری جنسیتیابی به آموزش ابتدایی کردن فقر و گرسنگی، دست

-ومیر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با بیماریتواندمندسازی زنان، کاهش نرخ مرگ

ها، اطمینان از پایداری محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه. از آنجایی که 

ا به عنوان منبعی برای باشد، لذیابی به برخی از این اهداف میهای دستانرژی یکی از راه

د، اما شتوسعه تلقی شده است. در گذشته مصرف انرژی بیشتر باعث افزایش توسعه انسانی می

وهوایی، محدودیت عرضه منابع انرژی و استفاده نامناسب از انرژی، این امروزه با تغییرات آب

ه شاخص توسعه ر بارتباط تغییر کرده است. کشورهای توسعه یافته با مصرف انرژی سرانه کمت

اند. در حالی که در کشورهای در حال توسعه ارتباط مستقیمی بین انسانی باالتری دست یافته

 (.5IEA ،7334شاخص توسعه انسانی و مصرف انرژی وجود دارد )

ادبیات موجود درباره تاثیر انرژی بر عملکرد اقتصادی متشکل از مطالعات تجربی است 

ند. در ابین مصرف انرژی یا مصرف برق و رشد اقتصادی پرداختهکه عمدتا به بررسی رابطه 
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این ادبیات، اعتقاد بر این است که بین استانداردهای زندگی و مصرف انرژی یک رابطه مثبت 

وجود دارد؛ که این استانداردهای زندگی در کشورهایی که مصرف انرژی بیشتری دارند باالتر 

های توسعه در حال توجه اندکی به استفاده از شاخص (. با این7303، 0است )وو و همکاران

کنار )و یا حتی به جای( تولید ناخالص داخلی سرانه شده است. توسعه اقتصادی به عنوان 

بررسی  رسد کهها است. لذا بنظر میای پویا در فرآیند بهبود کیفیت زندگی انسانپدیده

انسانی که در این مطالعه مورد توجه  همزمان و متقابل رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه

ای برخوردار باشد تا بتوان به نقش انرژی بر توسعه جدی قرار گرفته است، از اهمیت ویژه

انسانی بیش از پیش پی برد. بنابراین، این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین داخلی دارای سه وجه 

(، GDPرشد اقتصادی ) نیب تباطاردر قالب سه معادله تمایز اصلی است: در این مطالعه، 

به صورت متقابل و همزمان دیده شده است. از سوی دیگر، در  یانسان توسعه و یانرژ مصرف

ه یافتمعادالت همزمان مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیماز مدل های تابلویی داده قالب

(7GMMبرای تخمین رابطه متقابل رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شاخص توسعه ا )سانی ن

تا  0331کشورهای هدف استفاده شده است. بازه زمانی مورد بررسی در این پژوهش از سال 

انتخاب گردید؛ زیرا اکثر اطالعات مورد نیاز کشورهای مورد مطالعه در این بازه در  7305

 باشد. تری میدسترس بود که نسبت به مطالعات انجام شده داخلی بازه زمانی کامل
 

 جربی پژوهش. پیشینه ت2-2

 از الزامات هر پژوهش، شناخت مطالعات انجام شده در زمینه مورد نظر است.

( که در آن علیت میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در 0311)3مطالعه کرافت و کرافت

آزمون شد، پیشگام پژوهش در زمینه مصرف  0314تا  0341ی کشور آمریکا طی دوره

 

1. Wu et al. (2010) 

2. Generalized Method of Moments 
3. Kraft and Kraft (1978) 
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الص طرفه از تولید ناخمطالعه حاکی از وجود علیت یک انرژی و رشد اقتصادی است. نتایج

-ها پیشنهاد کردند که دولت آمریکا میملی به مصرف انرژی برای اقتصاد آمریکا دارد. آن

( و ازتورک و 7303) 1جویی انرژی را دنبال کند. ازتورکهای صرفهتواند سیاست

تصادی و انرژی بیان کردند؛ ( چهار فرضیه در مورد ارتباط بین رشد اق7300) 2آکراویکی

 "3یه خنثیفرض"فرضیه اول، هیچ علیتی بین رشد اقتصادی و انرژی وجود ندارد، که به عنوان 

های توسعه انرژی یا محدودیت آن هیچ یک بر رشد مطرح شد. به عبارت دیگر سیاست

طرفه از رشد اقتصادی به مصرف اقتصادی اثری نخواهد داشت.  فرضیه دوم، علیت یک

-های صرفهشود. این بدان معناست که سیاستنامیده می "4فرضیه حفاظت"انرژی است که 

رف طرفه از مصجویی در انرژی، اثر سوء بر رشد اقتصادی ندارد. فرضیه سوم، علیت یک

شود. نامیده می "5فرضیه رشد به رهبری انرژی"انرژی به رشد اقتصادی است که به عنوان 

ای به محدودیت استفاده از انرژی به دلیل اران باید توجه ویژهگذدر این وضعیت، سیاست

تاثیر آن بر رشد اقتصادی داشته باشند؛ زیرا محدود کردن استفاده از انرژی منجر به اثرات 

شود. طرفداران این فرضیه بر این باورند که انرژی نهاده حیاتی مخرب بر رشد اقتصادی می

ه از انرژی عامل محدود کننده رشد اقتصادی است. در برای تولید است و محدودیت استفاد

فرضیه "نهایت فرضیه چهارم، علیت دو طرفه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی به عنوان 

شناخته شده است. به این معنی که مصرف انرژی و رشد اقتصادی مکمل  "6بازخورد

 یکدیگرند.

-پرداخته شاخص توسعه انسانیمطالعات تجربی که به بررسی متقابل بین مصرف انرژی و 

تواند دلیلی باشد بر اینکه ارتباط بین مصرف انرژی و توسعه اند بسیار کمترند، این امر می

 

1. Ozturk (2010) 

2. Ozturk and Acaravici (2011) 

3. Neutrality hypothesis 

4. Conservation hypothesis 

5. Energy-led growth hypothesis 

6. Feedback hypothesis 



 818...   و انرژی مصرف اقتصادی، رشد متقابل ارتباط بررسی

(. ایدگر 7300، 0انسانی همانند ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی نیست )نیو و همکاران

 7333اخص توسعه انسانی سال های ش(، با استفاده از آنالیز اجزا و وزن داده7336) 7و تاتدیل

کشور و ادغام بخش انرژی به آن، شاخص توسعه انسانی را دوباره مورد محاسبه  010برای 

های مرتبط با انرژی ارائه شده در قرار دادند. مقایسه شاخص اصالح شده با سایر شاخص

کشورها  بندی، اختالف شدید در رتبه7330گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 

کشور صنعتی  70برای  7336تا  0313های سال ( با استفاده از داده7300) 0را نشان داد. مازور

نشان داد که در میان کشورهای صنعتی، افزایش در انرژی سرانه و مصرف الکتریسته در طول 

سه دهه گذشته با بهبود در کیفیت زندگی مرتبط نیست. در صورتی که مصرف الکتریسته 

ند تر در کشورهای کمتر توسعه یافته بخصوص چین و هبهبود رفاه و زندگی با کیفیتبرای 

 ضروری است.

( علیت بین مصرف الکتریسته و توسعه انسانی را با استفاده از 7300نیو و همکاران )

 7333تا  0333ی کشور در چهار گروه درآمدی و در دوره 53انباشتگی پانل برای تکنیک هم

آنها پنج شاخص که بازتاب سطح توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه بود  بررسی کردند.

انتخاب کردند: تولید ناخالص داخلی سرانه، مخارج مصرفی سرانه، میزان شهرنشینی، امید به 

زندگی در بدو تولد و نرخ باسوادی بزرگساالن. نتایج نشان دهنده علیت دو طرفه در بلندمدت 

(، با استفاده از تکنیک معادالت همزمان 7300) 4امریاخص است. بین مصرف برق و پنج ش

کشور  04اکسید کرین، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در به بررسی ارتباط بین انتشار دی

میالدی پرداخت. نتایج مطالعه نشان داد که بین مصرف  7300تا  0333منطقه منا طی دوره 

قرار است، اما رابطه علی یک طرفه از مصرف انرژی و رشد اقتصادی رابطه علی دو طرفه بر

 

1. Niu et al. (2013) 

2. Ediger and Tathdil (2006) 

3. Mazur (2011) 

4. Omri (2013) 
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-چنین بین رشد اقتصادی و انتشار دیاکسید کربن وجود دارد. همانرژی به سمت انتشار دی

 باشد.اکسید کربن کشورهای منطقه رابطه علی دو طرفه حاکم می

ی سانباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطا به برر(، با استفاده از تکنیک هم7300) 0اوئدراگا

تا  0311کشور در حال توسعه در بازه زمانی  05ارتباط علی مصرف انرژی و توسعه انسانی در 

پرداخت. نتایج بدست آمده در بلند مدت رابطه منفی بین مصرف انرژی و شاخص  7331

که رابطه بین مصرف برق و شاخص توسعه انسانی مثبت داد. در حالیتوسعه انسانی را نشان می

 بود.

و  ساختاری، اترشد اقتصادی، تغییر» ( در تحقیقی با عنوان 7306) 7و کویرستکسیرا 

یه انسانی به سرماکنند که ، بیان می«های تابلویی پویا شواهدی مبتنی بر دادهسرمایه انسانی: 

عه باشد که نقش مهمی در توسهای اصلی رشد اقتصادی شناخته شده میعنوان یکی از شاخص

با استفاده از مدل رشدی که متغیرهای دو طرف عرضه و  . آنهااردتکنولوژیکی کشورها د

شد نماید،  تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه انسانی بر رتقاضا را با یکدیگر تلفیق می

را مورد ارزیابی  کشورها تخصصی بودن صنایعاقتصادی از جمله تاثیر متقابل سرمایه انسانی با 

 تاتاثیر متقابل میان سرمایه انسانی و تغییرعه خوددریافتند که آنها در مطال .دهندمیقرار 

اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال، تاثیر نهایی  نساختاری در صنایع دانش بنیا

به نوع کشور و دوره تجزیه و تحلیل بستگی دارد. به ویژه آنکه طی دوره زمانی طوالنی مدت 

توسعه یافته تاثیر ارتباط میان سرمایه انسانی و تغییر ساختاری  ( و در کشورهای7300-0363) 

ق دهد که فقدان ساختارهای کارآمد صنعتی جهت تلفیهای نهایی نشان مییافته مثبت می باشد.

ها را برای کشور نامطلوبیوری، نتایج اقتصادی های بهرهکرده با سیستم افراد تحصیل حصحی

 آورد. به ارمغان می

 

1. Ouedraogo (2013) 

2. Teixeira & Queirós (2016) 
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( به بررسی ارتباط سه جانبه و همزمان میان رشد اقتصادی، توسعه 7301) 0همکارانمصطفی و 

-آسیایی در حال توسعه طی سال انسانی و آزادی تجارت، با استفاده از آمار دوازده کشور

اند که رشد اقتصادی تنها زمانی های پژوهش نشان داده( پرداختند. یافته0313-7300)های

ازی نقش های آزاد سه انسانی همراه باشد. آنها تایید کردند که سیاستپایدار است که با توسع

 مهمی در دستیابی به رشد بیشتر و توسعه انسانی دارند.

 های(، تأثیر آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت0030خوشنویس و پژویان )

غیرمستقیم  و فسیلی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته را به دو صورت مستقیم

مورد  7333-7303های تابلویی طی دوره زمانی از کانال امید به زندگی با استفاده از روش داده

دهد که لحاظ مولفه آلودگی محیط زیست در بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده نشان می

اال ب کند که در مسیر توسعه به منظورسنجش شاخص توسعه انسانی، این کشورها را اجبار می

وگیری از محیطی و جل بردن سطح توسعه یافتگی خود، توجه بیشتری را به مالحظات زیست

ا با های معطوف نمایند. در غیر اینصورت سطح توسعه یافتگی آنانتشار گازهای گلخانه

 یابد.اثرگذاری عامل آلودگی کاهش می

سانی ه و توسعه ان(، ارتباط بین مصرف انرژی، مصرف الکتریست0030فطرس و ترکمنی )

ای هدر ایران را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه با استفاده از روش خود توضیح با وقفه

گسترده و آزمون باند به بررسی رابطه بین مصرف سرانه انرژی، مصرف سرانه الکتریسته و 

ازد. نتایج پردمی 0033تا  0053توسعه انسانی به عنوان شاخص رفاه ایران برای دوره زمانی 

مدت و بلندمدت مصرف سرانه انرژی روی شاخص توسعه دهد که در کوتاهمطالعه نشان می

انسانی تاثیر منفی و معناداری دارد؛ اما مصرف سرانه الکتریسته تاثیر مثبت و معناداری روی 

 هددچنین بررسی رابطه علی نشان میمدت و بلندمدت دارد. همشاخص توسعه انسانی در کوتاه

 

1. Mustafa et al. (2017) 
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 چنین میان مصرفکه در بلندمدت علیت دو طرفه میان مصرف انرژی و توسعه انسانی و هم

 الکتریسته و توسعه انسانی وجود دارد.

(، در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف 0030خورسندی و همکاران )

 7300تا  0330انرژی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی در طی دوره 

پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت 

بازار   ه متغیرمقایسبه کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگتری بر مصرف سرانه انرژی دارد. هچنین 

یرنفتی غسرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه 

دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در نیز نشان می

 .تر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی استتر و کوچکحال توسعه نفتی منفی

(، در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی 0034میدانی و همکاران )

های تابلویی پرداختند. در این مطالعه، عوامل حال توسعه به روش داده در کشورهای منتخب در

هام به ها و بازار ستاثیرگذار بر تقاضای انرژی از جمله اثر توسعه بازراهای مالی شامل بانک

همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، قیمت انرژی و جمعیت بررسی گردید و با استفاده از 

 7303تا  7333ی برای کشورهای منتخب در حال توسعه در بازه زمانی های تابلویالگوی داده

دهد که رابطه مثبت و معنی دار آماری بین تجربی نشان میمورد آزمون قرار گرفت. نتایج 

که متغیرهای بازار سهام ، دارای تاثیر منفی وجود دارد. در حالی توسعه مالی و مصرف انرژی،

 .بر مصرف انرژی است

، (GDPشود مطالعاتی در خصوص ارتباط بین رشد اقتصادی )ه مالحظه میهمانطور ک

های زمانی مختلف و نیز کشورهای مختلف مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی برای بازه

زمان ارتباط متقابل بین این سه شاخص مهم ای که در آن بطور همانجام شده است. اما مطالعه

مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده که در مطالعه حاضر به را بویژه برای کشورهای حوزه منا 

 این موضوع پرداخته شده است.

 ها. معرفی الگو و داده3
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ا هزا بودن شاخصکاهش مشکل درون از جمله روش های اقتصادسنجی مناسب برای حل یا

یافته  گشتاورهای تعمیم استفاده از همبستگی بین متغیرهای توضیحی، تخمین مدل با و

(GMM) های تابلویی مواجه هستیم و قصد داریم تا با استفاده است. با توجه به اینکه با داده

مصرف سرانه انرژی (، GDPاز مدل معادالت همزمان تاثیر متقابل متغیرهای رشد اقتصادی )

و توسعه انسانی را بر یکدیگر بسنجیم. لذا رویکرد بکار گرفته شده در این مطالعه تخمین 

باشد. الزمه استفاده از این روش یافتن می GMMادالت همزمان با استفاده از روش سیستم مع

زا بودن متغیرهای مورد نظر است. اما این روش با متغیر ابزاری مناسب برای رفع مشکل درون

هایی مانند دشوار بودن یافتن متغیر ابزاری مناسب و محدود بودن این نوع متغیرها محدودیت

هایی مانند لحاظ نمودن ناهمسانی فردی و ، مزیتGMM بردن روش کار همراه است. به

با  تر،های دقیقهای مقطعی دارد که نتیجه آن تخمینهای موجود در رگرسیونحذف تورش

کارایی باالتر و هم خطی کمتر خواهد بود. این مطالعه، جهت بررسی نحوه ارتباط و میزان 

ر ف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی بر یکدیگتاثیرگذاری متقابل رشد اقتصادی، مصر

ه از الگوی پژوهش برگرفتدر کنار سایر عوامل مورد بررسی در کشورهای منتخب حوزه منا، 

( در قالب سیستم معادالت 7300و اوئدراگا ) (7300نیو و همکاران )(، 7300از مقاالت امری )

های تابلویی از مدل معادالت همزمان دادهلذا در این مطالعه،  نماید.همزمان زیر استفاده می

( استفاده 0و ) (7(، )0( برای تخمین معادالت )GMMیافته )مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم

 شده است.
 

HDIi.t =  β0 + β1LECi.t + β2LGDPi.t + β3LOPNi.t + β4LMortalityi.t + β5CO2 + εi.t    (0 )  

LECi.t = β0 + β1HDIi.t + β2LGDPi.t + β3LPOPi.t + β4LFDi.t + εi.t (7  )                       

LGDPi.t = β0 + β1HDIi.t + β2LECi.t + β3LLi.t + β4LKi.t + εi.t    (0 )                               

 های تک معادله دارای یکن است که با توجه به اینکه مدلاز جمله دالیل طراحی این الگو ای

و یک یا چند متغیر توضیحی می باشند که در آن ها جهت علیت از  (yزا )متغیر وابسته درون

x  بهy  می باشد. از طرف دیگر یکی از فروض مدل کالسیک این است که متغیرهای توضیحی
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و  ه ممکن است چنین شرایطی بر قرار نباشدزا هستند. بدیهی است کغیر تصادفی و یا برون

ی زای دیگر باشد که خود نیز نیاز به معرفی معادله دیگرزا تابعی از متغیر درونیک متغیر درون

دارد. بدین ترتیب پژوهشگر به جای یک معادله با چند معادله )سیستم معادالت( مواجه خواهد 

سیستم معادالت همزمان وقتی  .شودمی OLSبودکه این وضعیت موجب نقض فروض روش 

گیرد که چند متغیر وابسته داریم که بین آنها وابستگی متقابل وجود دارد. مورد استفاده قرار می

 (.73370بنابراین بایستی چند معادله یا یک سیستم معادالت برای آنها تعریف شود)گرین، 

را به  الت فرم ساختاریبه طور کلی بر اساس قابلیت شناسایی یا تشخیص، هر یک از معاد

 کنند:صورت زیر تقسیم بندی می

غیر قابل شناسایی یا کمتر از حد مشخص یا نامشخص: در این صورت امکان برآورد  -0

 ضرایب ساختاری وجود ندارد.

دقیقاً قابل شناسایی یا دقیقاً مشخص: در این صورت امکان برآورد ضرایب ساختاری وجود  -7

 آید.فرد برای آنها به دست میدارد و جواب منحصر به 

بیش از حد قابل شناسایی یا بیش از حد مشخص: در این صورت امکان برآورد ضرایب  -0

 آید. ساختاری وجود دارد ولی بیش از یک جواب برای آنها به دست می

ه تری استفاده نمود کتوان از قواعد سادهبرای شناسایی هر یک از معادالت فرم ساختاری می

 ای، ابتدا حالت کلیای است. برای بررسی شرط درجهای و شرط رتبهف به شرط درجهمعرو

 یک سیستم معادالت را تصور کنید که فرم ساختاری آن شامل موارد زیر است:

 ها(  Yزا )متغیر درون Mمعادله و  Mالف( دارای 

 اشد.ب زا شامل متغیرهای توضیحی و از قبل تعیین شده میمتغیر برون Kب( دارای 

 توان تقسیم بندی زیر را انجام داد:ای میبراساس شرط درجه

 باشد، معادله مورد نظر نامشخص است. K-k<m-1 گرا -0

 

1. Green )2002( 
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 باشد، معادل مورد نظر دقیقاً مشخص است. K-k=m-1اگر  -7

 باشد، معادله مورد نظر بیش از حد مشخص است. K-k>m-1اگر  -0

که هیچ ترکیب خطی بین ضرایب متغیرهای شرط رتبه ای در صورتی تأمین می شود 

خارج از معادله موردنظر وجود نداشته باشد. بدین منظور الزم است که ماتریسی از ضرایب 

متغیرهای خارج از معادله موردنظر تشکیل داده و دترمینان آن بررسی شود. برای تأمین شرط 

ارت فر داشته باشد. به عبرتبه ای الزم است که این ماتریس الاقل یک دترمینان مخالف ص

 (. 7337باشد) گرین،  M-1دیگر رتبه ماتریس مذکور برابر با 

(M-1)×(M-1) 
: شاخص توسعه انسانی )که طبق گزارش برنامه HDI(؛ 0( و )7(، )0در سیستم معادالت )

ر فاکتور تشکیل شده است: امید به زندگی، امید به تحصیل، متوسط چهاتوسعه سازمان ملل از 

: لگاریتم طبیعی مصرف سرانه LEC((، 7PPP( و درآمد سرانه )0MYSهای تحصیل )سال

: لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی LGDPانرژی )بر حسب کیلوگرم معادل نفت خام(، 

: لگاریتم طبیعی درجه باز بودن LOPNبر حسب دالر آمریکا(،  7303)به قیمت ثابت سال 

: لگاریتم  LMortalityدات به تولید ناخالص داخلی(، اقتصاد )نسبت مجموع صادرات و وار

: لگاریتم LPOPتولد زنده(،  0333ومیر افراد زیر پنج سال )به ازای هر طبیعی نرخ مرگ

لگاریتم طبیعی  :LFDطبیعی میزان جمعیت کشورهای مورد مطالعه )بر حسب میلیون نفر(، 

میزان سرانه انتشار گاز  :CO2ه، شاخص میزان توسعه بازارهای مالی کشورهای مورد مطالع

 ییروتعداد نلگاریتم طبیعی : LL، اکسید کربن )بر حسب هزار تن( در کشورهای حوزه منادی

و باالتر که در طول یک دوره زمانی مشخص برای تولید کاال  سال05افراد با سن  )شامل کار

ابت ث یهسرما یلتشکبیعی لگاریتم ط: LKو  (کنندو خدمات اقدام به عرضه کار یا خدمت می

 (بر حسب دالر آمریکا 7303به قیمت ثابت سال انجام شده ) گذاریسرمایه میزان یاناخالص 

 

1. Mean Years of Schooling 

2. Purchasing Power Parity 
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(، 0باشد. همانطور که در معادالت )میتوسط کشورهای مورد مطالعه در بازه زمانی مورد نظر 

ربن اکسید کار دیشود، همه متغیرها به جز شاخص توسعه انسانی و انتش( مالحظه می0( و )7)

میالدی  7305تا  0331باشند. بازه زمانی این مطالعه از سال بصورت لگاریتم اعداد طبیعی می

 0چنین، تمامی اطالعات مورد نیاز برای انجام این مطالعه از تارنمای بانک جهانیباشد. هممی

 استخراج شده است.

ارتند از: الجزایر، بحرین، کشور حوزه منا است که عب 07کشورهای مورد بررسی شامل 

مصر، ایران، اردن، کویت، مراکش، عمان، عربستان سعودی، تونس، عمارات متحده عربی و 

های یمن. یکی از دالیل انتخاب کشورهای مذکور در منطقه منا وجود محدودیت در داده

خب منتمورد نیاز برای انجام پژوهش بود. نمودار یک روند مصرف سرانه انرژی در کشورهای 

 دهد.را نشان می 0331-7305های حوزه منا طی سال

 
 جهانی بانک: منبع0331-7305 طی منا حوزه منتخب کشورهای در انرژی سرانه مصرف: (0) نمودار

شود، در برخی کشورهای مورد مطالعه مصرف سرانه همانطور که در نمودار فوق مطالحظه می

از دالیل انتخاب کشورهای منطقه منا این است  انرژی طی این مدت افزایش یافته است. یکی

 

1. www. worldbank.org 
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 های فسیلیعمده مصرف انرژی در این کشورها سوختبر اساس اطالعات بانک جهانی، که 

ی برخوردار ای باالیبوده و لذا اکثر کشورهای منتخب منطقه منا از سرانه انتشار گازهای گلخانه

اقتصاد و  زایی دارد. منابع بنیان بودنهستند که بر نحوه عملکرد شاخص توسعه انسانی نقش بس

کشورهای  های مشترکعدم اتکا به دانش و تکنولوژی بویژه تکنولوژی بومی از دیگر ویژگی

 تواند بر توسعه انسانی این کشورها تاثیرگذار باشد.باشد که میمورد مطالعه منطقه منا می

ب ساختاری وجود داشته با توجه به موارد مطرح شده برای اینکه امکان برآورد ضرای

( 0( و )7(، )0باشد و جهت جلوگیری از بروز مشکل رگرسیون کاذب، سیستم معادالت )

های توسعه مالی و رشد جمعیت  با وجود اینکه در در خصوص شاخصطراحی شده است. 

ما در این مطالعه، ا شاخص توسعه انسانی اثبات شده استمطالعات پیشین تاثیر مستقیم آنها بر 

ای هها موجب ایجاد نتایج نامتعارف )غیربهینه( در معادالت و آزمونضافه کردن این شاخصا

های ( با توجه به آزمون0( و )7(، )0گردید. لذا الگوی معادالت )تشخیصی مربوطه می

ل و در ادامه به تخمین مد تشخیصی انجام شده به عنوان الگوی منتخب پذیرفته شده است.

 شود. در بخش بعدی بههای مربوطه قبل و پس از تخمین پرداخته میگزارش نتایج آزمون

ها پرداخته و از طریق برآورد الگوی مورد بررسی، نتایج نهایی تجزیه و تحلیل استنباطی داده

استخراج شده است. در مورد هر کدام از معادالت به تفصیل نتایج حاصل از  0از نرم افزار

 شود.مدل تجزیه و تحلیل می تخمین
 

 هاو تحلیل یافته مدل نیتخم. ۴

 . آزمون وابستگی مقطعی پسران۴-1

های تابلویی سیستمی، ابتدا الزم است تا همبسته بودن همزمان در فرآیند پژوهش به روش داده

 7پسماندها میان مقاطع مورد آزمون قرار بگیرد. به این منظور از آزمون وابستگی مقطعی پسران

 

 استفاده شده است. STATA.12. جهت انجام مراحل تخمین مدل از نرم افزار 2

2. Pesaran’s Cross-sectional Dependency (CD) test. 



 8031 بهار ،03سال هشتم، شماره    یرانپژوهشنامه اقتصاد انرژی ا   813

 

استفاده می شود. فرضیه صفر در این آزمون مبنی بر عدم خود همبستگی میان مقاطع است. 

 35چنانچه مقدار آماره محاسبه شده، بزرگتر از مقدار بحرانی مقدار جدول در سطح اطمینان 

باشد( فرضیه صفر مبنی بر عدم  35/3درصد باشد )مقدار احتمال آماره آزمون کوچکتراز 

ان مقاطع رد خواهد شد. نتیجه حاصل از انجام این آزمون، انتخاب نوع وجود همبستگی می

نماید. در صورت وجود همبسسته بودن پسماندها میان مقاطع، آزمون مانایی را مشخص می

( نتایج (IPS 7( و پسران شینLLC) 0های مانایی همچون آزمون لوین لین چوبرخی از آزمون

توان در جهت بررسی مانایی ها نمین دلیل از این آزمونکاذبی را نتیجه خواهد داد و به همی

(. چنانچه نتایج حاصل از آزمون 0030متغیرها استفاده نمود)صمدی و ابولحسن بیگی، 

 IPSو  LLCهای وابستگی مقطعی گویای عدم همبستگی میان مقاطع باشد، استفاده از آزمون

شود، نتایج ( مالحظه می0ر جدول )جهت بررسی مانایی بالمانع خواهد بود. همانطور که د

حاصل از انجام آزمون وابستگی مقطعی پسران برای کشورهای منتخب حاکی از عدم وابستگی 

 باشد.پسماندها میان مقاطع می

 (3( و )2) ،(1مقطعی برای سیستم معادالت ) وابستگیآزمون  (:1جدول )

احتمال آماره  آماره آزمون معادله

(Prob) 

 نتیجه

(2)  101/2  2112/1 عدم همبسته بودن پسماندها میان مقاطع )عدم  

 وجود وابستگی مقطعی(

(1)  011/2  2101/1 عدم همبسته بودن پسماندها میان مقاطع )عدم  

 وجود وابستگی مقطعی(

(3)  777/2  1720/1 عدم همبسته بودن پسماندها میان مقاطع )عدم  

 وجود وابستگی مقطعی(

 های پژوهشمنبع: یافته

 

1. Levin, Lin and Chu 

2. Im, Pesaran and Shin 
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 ها. آزمون تشخیص مانایی داده۴-2

های مورد استفاده در تخمین مورد آزمون پیش از برآورد مدل الزم است مانایی تمام متغیر

های تابلویی باعث بروز زمانی و چه دادهها چه در مورد سریقرار گیرد زیرا مانایی متغیر

ستگی صل از آمون وابشود. برای این منظور، با توجه به نتایج حامشکل رگرسیون کاذب می

-های تابلویی جهت بررسی مانایی متغیرها استفاده میمختص داده LLCمقعطی، از آزمون 

 ( نشان داده شده است.7شود. نتایج مربوط به آزمون مانایی متغیرها در جدول )

 (3( و )2) ،(1) معادالت ستمیس در استفادهبرای متغیرهای مورد  LLC(: آزمون مانایی 2جدول )

دیفر احتمال آماره  آماره آزمون متغیر 

(Prob) 

 نتیجه

- 6651/7 (LGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی ) 0  3301/3  I(0)مانا  

- 0536/4 (HDIشاخص توسعه انسانی ) 7  3333/3  I(0) مانا  

- 0764/0 (LOPNلگاریتم درجه بازبودن اقتصاد ) 0  3371/3  I(0) مانا  

- 6040/4 (LMORلگاریتم نرخ مرگ و میر ) 4  3333/3  I(0)مانا  

- 1153/0 (LECلگاریتم مصرف انرژی ) 5  3030/3  I(0)مانا  

- 5070/01 (LPOPلگاریتم جمعیت ) 6  3333/3 مانا )با لحاظ روند(  

I(0) 

- 4130/7 (LFDلگاریتم توسعه مالی ) 1  3364/3  مانا )با لحاظ روند( 

I(0) 

- 3300/0 (CO2اکسید کربن )انتشار دی 1  3333/3  I(0)مانا  

-6011/7 (LLلگاریتم نیروی کار ) 3  3344/3  I(0) مانا 

-1333/0 (LK) یگذارهیسرمالگاریتم  03  3446/3  مانا )با لحاظ روند( 

I(0) 
 های پژوهشمنبع: یافته

 

های مستقل و وابسته، فرضیه صفر برای متغیر LLCبا توجه به نتایج آزمون مانایی به روش 

های تغیرشود و بنابراین کلیه مها رد میمبنی بر ریشه واحد بودن و نامانایی کلیه متغیر آزمون

باشند. به عبارت دیگر، متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد یا تجارت )در سطح می الگو مانا

درصد(، نرخ مرگ و میر، مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه 33اهمیت 
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-اکسید کربن و نیروی کار در سطح مانا بوده و متغیرهای جمعیت، سرمایهیانسانی، انتشار د

 باشند.گذاری و توسعه مالی با لحاظ روند مانا می

 ها. نتایج تخمین مدل و تحلیل یافته4-3

های مانایی و استقالل مقطعی، نتایج تخمین مدل معادالت پس از بررسی نتایج آزمون

 ( نمایش داده شده است.0همزمان مورد بررسی، در جدول )
 GMM کردیرو با( 3) و( 2) ،(1) همزمان معادالتنتایج حاصل از تخمین مدل  :(3جدول )

 متغیرهای توضیحی معادالت
عالمت 

 اختصاری متغیر
 سطح احتمال Zآماره  ضرایب

(P>|Z|) 

 معادله اول

ص توسعه انسانی(
 )متغیر وابسته: شاخ

H
D

I 

b0 3505/7 عرض از مبدا  11/7  334/3  

LEC 5673/3 لگاریتم مصرف انرژی  14/3  333/3  

لگاریتم تولید ناخالص 

LGDP 0337/3 داخلی  05/5  333/3  

لگاریتم درجه باز بودن 

LOPN 0643/3 اقتصاد )تجارت(  70/7  371/3  

لگاریتم نرخ مرگ و میر 

سال 5کودکان زیر   LMortality 3065/0 -  43/00 -  333/3  

اکسید یسرانه انتشار د

- CO2 3463/3 کربن  71/3 -  333/3  

 معادله دوم

ی(
ف انرژ

صر
 )متغیر وابسته: لگاریتم م

LEC
 

-C0 4061/3 عرض از مبدا  30/0-  034/3  

HDI 4001/3 شاخص توسعه انسانی  37/3  333/3  

لگاریتم تولید ناخالص 

LGDP 6331/3 داخلی  07/73  333/3  

- LPOP 1053 /3 لگاریتم جمعیت  41/74 -  333/3  

لگاریتم شاخص توسعه 

- LFD 0071/3 مالی  31/4 -  333/3  

 معادله سوم

)متغیر وابسته: لگاریتم 

ص داخلی(
 تولید ناخال

LG
D

P 

D0 0574/06 عرض از مبدا  00/04  333/3  

HDI 3154/3 شاخص توسعه انسانی  53/3  605/3  

LEC 7401/3 لگاریتم  مصرف انرژی  30/7  344/3  

م نیروی کارلگاریت  LL 0634/3  11/4  333/3  

گذاریلگاریتم سرمایه  LK 1745/3  30/0  333/3  

 پژوهش هاییافته: منبع
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طبق نتایج بدست آمده از معادله اول، شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب حوزه منا 

از  و اکسید کربن ارتباط منفیسال و حجم انتشار سرانه دی 5ومیر کودکان زیر با نرخ مرگ

چنین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن نظر آماری معناداری دارد. هم

اقتصاد با شاخص توسعه انسانی این کشورها در این مدت رابطه صعودی )با شیب کاهنده(، 

های آماری استخراج شده از بانک جهانی نشان مثبت و معناداری داشته است. بررسی داده

و بهبود رتبه شاخص توسعه انسانی در همه کشورهای مورد مطالعه و منتخب  دهنده افزایش

(. بر این اساس، 7301باشد )گزارش بانک جهانی، می 7305تا  0331های حوزه منا طی سال

با فرض ثابت بودن سایر عوامل، افزایش مصرف سرانه انرژی در این کشورها منجر به بهبود 

رو، این ارتباط نشان دهنده این مدت شده است. از اینهای توسعه انسانی در طی شاخص

در اکثر  7305تا  0331های های فسیلی( طی سالافزایش تولید و مصرف انرژی )بویژه انرژی

کشورهای مورد مطالعه است )نمودار یک( که از آن برای تولید ثروت و کسب درآمد 

 درمانی جهت افزایش_اشتیتوسط خانوارها جهت افزایش رفاه مردم، گسترش مراکز بهد

امید به زندگی و توسعه مراکز آموزشی کشورها جهت بهبود دانش افراد جامعه استفاده شده 

دهد که افزایش تولید و مصرف است. لذا، این رابطه و آمار و اطالعات بررسی شده نشان می

 ت.ها منجر شده اسسرانه انرژی در این کشورها به بهبود شاخص توسعه انسانی آن

تولید ناخالص داخلی با فرض ثابت بودن سایر شرایط، تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه 

منجر  GDPهای انسانی برای کشورهای حوزه منا در این مدت داشته است. رشد شاخص

به افزایش درآمد سرانه و نیز قدرت خرید افراد شده که یکی از فاکتورهای مهم در محاسبه 

باشد. افزایش درآمد سرانه باعث بهبود وضعیت معیشتی، بهداشت، یشاخص توسعه انسانی م

شود. لذا، طبق نتایج به دست آمده، ارتباط سالمت، امید به زندگی و تحصیالت افراد می

 کشورها و بهبود شاخص توسعه انسانی وجود دارد. GDPمستقیم و معناداری بین رشد 

بود وضعیت کشورهای منا در این درجه باز بودن اقتصاد متغیر دیگری است که به

داشته  های انسانیتواند تاثیر مثبت و معناداری را بر توسعه و پیشبرد شاخصشاخص، می

ای هدهد که در اقتصادهای باز نسبت به اقتصادهای مختلف نشان میباشد. نتیجه پژوهش

رو، است. از این ترمحدود و بسته، درآمد سرانه افراد بیشتر بوده و نیز فقر مطلق به نسبت کم
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افزایش درآمد سرانه افراد منجر به توجه بیشتر به بهداشت و تحصیالت شده و در نتیجه امید 

دهد. با توجه به مبانی نظری علم اقتصاد، باز بودن تجارت مستقیم و به زندگی را افزایش می

دهد یفزایش منیز بطور غیر مستقیم از طریق رشد درآمد، دسترسی به کاالها و خدمات را ا

 گذارد.و بر توسعه انسانی و حتی اجتماعی کشورها تاثیر می

تولد  0333ومیر افراد زیر پنج سال، که به ازای هر طبق نتایج بدست آمده، نرخ مرگ

شود، با فرض ثابت بودن سایر عوامل ارتباط منفی و به لحاظ آماری موفق نوزاد محاسبه می

انی کشورهای منتخب حوزه منا طی این دوره داشته است. معناداری را با شاخص توسعه انس

سال کمتر باشد شانس موفقیت آنان در  5ومیر نوزادان زیر مطابق انتظار، هر چه نرخ مرگ

زندگی کردن و مهیا ساختن شرایط محیطی برای ادامه عمر و افزایش امید به زندگی بیشتر 

گردد. نرخ مرگ و میر نوزادان و میخواهد بود که منجر به بهبود شاخص توسعه انسانی 

سال شاخص مهمی است که ارتباط تنگاتنگی با وضعیت تندرستی افراد،  5کودکان زیر 

ابراین، تری از توسعه انسانی منجر می شود. بنسطح فقر و توسعه انسانی دارد و به سطوح پایین

بهبود  توجهی بر در کشورهای منتخب حوزه منا کاهش نرخ مرگ و میر کودکان تاثیر قابل

 شاخص توسعه انسانی گذاشته است.

(، با فرض ثابت بودن سایر CO2اکسید کربن )چنین، سرانه انتشار گاز آالینده دیهم

عوامل، تاثیر منفی و به لحاظ آماری معناداری را بر شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب 

است. به عبارت دیگر، افزایش انتشار میالدی داشته  7305تا  0331های حوزه منا در طی سال

و  های زیست محیطیباعث گرم شدن بیشتر اتمسفر، افزایش آلودگی CO2گاز آالینده 

شود. در نتیجه، بهداشت محیطی و سالمت افراد جامعه به خطر آلودگی هوای شهرها می

یرگذار بر و تاث یابد که یکی از فاکتورهای مهمافتد و امید به زندگی مردم نیز کاهش میمی

 عملکرد شاخص توسعه انسانی است.

دهد که با فرض ثابت بودن سایر عوامل ارتباط نتایج بدست آمده از معادله دوم نشان می

مثبت و از نظر آماری معناداری بین سرانه مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی در 

رانه انرژی و شاخص کشورهای منتخب حوزه منا وجود دارد. بر این اساس، بین مصرف س

توسعه انسانی در این کشورها یک ارتباط متقابل مثبت و معنادار برقرار است که تغییر هر 
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تواند بر دیگری تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی با سرانه یک می

رض فمصرف انرژی رابطه مثبت )با شیب کاهنده( و معناداری داشته است. به عبارت دیگر، با 

ثابت بودن سایر متغیرها، یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی بطور متوسط منجر به 

درصد رشد مصرف سرانه انرژی در کشورهای منطقه منا طی این دوره شده است. به  63/3

و درآمد سرانه در کشورهای مورد مطالعه باعث افزایش مصرف  GDPعبارت دیگر، رشد 

 انرژی شده است.

متغیر دیگری است که ارتباط منفی و از نظر آماری معناداری با مصرف رشد جمعیت 

سرانه انرژی در این کشورها داشته است. بطوری که یک درصد رشد جمعیت در این 

 باعث، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، بطور متوسط 7305تا  0331کشورها طی دوره 

دهد یج بدست آمده نشان میدرصدی در مصرف سرانه انرژی شده است. نتا 10/3کاهش 

-های علمی در کشورهای حوزه منا و بهرهزمان با رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفتکه هم

های فسیلی(، با رشد جمعیت، سرانه مصرف برداری از منابع مختلف انرژی )بویژه انرژی

ز نظر اانرژی کاهش یافته است. شاخص توسعه مالی نیز متغیر دیگری است که تاثیر منفی و 

آماری معناداری را بر مصرف سرانه انرژی کشورهای منتخب در طی این دوره داشته است. 

به عبارت دیگر، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد بهبود شاخص توسعه مالی 

ی در مصرف سرانه انرژی درصد 00/3 متوسطکشورهای منتخب حوزه منا منجر به کاهش 

 ،یبانک و یپول بعد بر عالوه که استه مالی مفهومی چندوجهی این کشورها شده است. توسع

 یشورهاک در یمال توسعه مطالعه، جینتا طبق. شودیم شامل زین را یگرید یهامولفه و ابزار

-یم آن لیدال از یکی که است شده سرانه یانرژ مصرف کاهش به منجر منا حوزه منتخب

 .باشد هاکشور نیا در یمال بخش نامتوازن توسعه تواند

شود، طبق نتایج بدست آمده از معادله ( مالحظه می0در نهایت، همانطور که در جدول )

سوم شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب حوزه منا با رشد اقتصادی رابطه مثبت و از 

نظر آماری غیرمعناداری دارد. بر این اساس، ارتباط متقابل مثبتی بین رشد اقتصادی و توسعه 

توان گفت رشد اقتصادی، بدون بهبود در واقع میی کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. انسان
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یابد و توسعه انسانی، پیش نیاز رشد پایدار است و هر کشور در توسعه انسانی استمرار نمی

 برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی به یک آستانه توسعه انسانی نیاز دارد.

ابت بودن سایر عوامل، تاثیر مثبت و به لحاظ آماری چنین، مصرف انرژی، با فرض ثهم

 7305تا  0331های معناداری را بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب حوزه منا در طی سال

میالدی داشته است. به عبارت دیگر، افزایش مصرف سرانه انرژی، با توجه به اینکه انرژی 

واهد رشد اقتصادی تاثیرگذار خ گردد به طور مستقیم بریکی از عوامل تولید محسوب می

بود. لذا، بر اساس نتایج این پژوهش ارتباط متقابل بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی 

(GDP.کشورهای حوزه منا وجود دارد ) 

طبق نتایج بدست آمده، تاثیر متغیر نیروی کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب 

ک فرض ثابت بودن سایر شرایط، با افزایش یمثبت و معنادار بوده است. بدین صورت که با 

درصد  06/3درصد در متغیر نیروی کار و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رشد اقتصادی 

 رشد نیروی کار آمده، به دست ضریب به توجه باتوان گفت یابد. در واقع میافزایش می

کشورها  این رد اقتصادی کشورهای منتخب، باعث تداوم رشد در بررسی مورد دوره طی

 شده است.

تلف های مخبا توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل، مطابق انتظار و بر اساس تئوری

گذاری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا رشد در علم اقتصاد، تاثیر متغیر سرمایه

ذاری و گمثبت و معنادار بوده است. بدین صورت که با افزایش یک درصدی متغیر سرمایه

توان گفت یابد. میدرصد افزایش می 17/3با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رشد اقتصادی 

 موجب که هاییهزینه تمام از است عبارت عام معنی گذاری بهسرمایهاز آنجایی که 

یکی از ، لذا شوددرآمد می ایجاد همچنین و تولید یهاظرفیت افزایش یا و بقا حفظ،

-آید که همواره کشورها با انجام سرمایهمی به شمار تصادیاق پیشرفت و رشد عوامل مهم

های جدید در اقتصاد، افزایش اشتغال، درآمد و بهبود توسعه گذاری به دنبال ایجاد ظرفیت

 باشند.اقتصادی می
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 های تشخیصی. آزمون۴-۴

  1زایی. آزمون درون۴-۴-1

ورد گردیده است، انجام آزمون برآ GMMمدل مطالعه با استفاده از روش  با توجه به اینکه

نامد، که با نام می Cآن را آماره  (7333)7 کند که هایاشیزایی چیزی را محاسبه میدرون

زایی متغیرها مبنی بر برون این آزمون  0Hشود. فرضیه نیز شناخته می 0آماره تفاضل سارگان

کمتر باشد فرضیه  %5از درصد اگر مقدار احتمال بدست آمده  35باشد. در سطح اطمینان می

0H شود.زایی متغیرها تایید میشود و درونرد می 
 

 نتایج آزمون درونزایی (:۴جدول )

 سطح احتمال Cآماره ی آزمون  

 3334/3 4034/05 معادله اول

 3333/3 1035/55 معادله دوم

 3333/3 3163/50 سوم معادله

 پژوهش هاییافته: منبع                             

 یمبن معادلهسه  هر درشود فرضیه ی صفر (، همانطور که مشاهده می4بر اساس نتایج جدول )

هستند.  زادرون( 0) و( 7) ،(0) معادله سه یرهایمتغ نیرد شده، بنابرا رهایمتغ ییزابرون بر

 معادالت همزمان تخمین زده شده مانعی ندارد. مدلبنابراین، استفاده از 
 

 (5)آزمون جی هانسن ۴های بیش از حدشناسایی محدودیت. آزمون ۴-۴-2

های تابلویی معادالت همزمان مبتنی بر  روش یکی از آزمون های تشخیصی در الگوی داده

GMM آزمون جی هانسن است که برای اثبات شرط اعتبار بیش از حد یعنی صحت و ،

 فر به معنی آن است کهرود. در این آزمون فرضیه صاعتبار متغیرهای ابزاری به کار می

 

1. Test of Endogeneity 

2. Hayashi, 2000 

3. Difference-in-Sargan  

4. Valid Over Identifying Restriction 

5. Hansen`s J Test 
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ابزارهای مورد نظر معتبر بوده و مدل ساختاری به درستی تصریح شده است. نتیجه این آزمون 

 ( نشان داده شده است.5در جدول )
 

 های بیش از حد )جی هانسن(ی آزمون شناسایی محدودیتنتیجه (:5جدول )

 سطح احتمال آماره ی آزمون 

 3361/3 6637/4 معادله اول

 3110/3 1065/6 ادله دوممع

 0335/3 1050/0 سوم معادله

 پژوهش یهاافتهی: منبع                              

درصد فرضیه صفر رد نشده است که حاکی  35های پژوهش، در سطح اهمیت بر اساس یافته

 باشد.از مناسب بودن ابزارهای مدل ساختاری ارائه شده می
 

 ات سیاستیو پیشنهاد گیری. نتیجه5

 های مختلفو به روش ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در مطالعات گسترده

بررسی شده است. طی چند سال اخیر نیز ارتباط بین مصرف انرژی و توسعه انسانی جوامع 

های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.  از برای کشورها و مناطق مختلف دنیا از دیدگاه

فیت زندگی دهنده بهبود کید اقتصادی شرط کافی برای افزایش رفاه نبوده و نشانآنجا که رش

افراد جامعه نیست، لذا عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی و ارتباط حوزه انرژی با این 

شاخص باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد. لذا در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل و 

کشور  07دی، مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی برای همزمان بین رشد اقتصا

پرداخته است. جهت برآورد میزان و نحوه  0331-7305منتخب حوزه منا طی دوره زمانی 

ای، از روش تاثیرگذاری هر یک از متغیرها بر یکدیگر در الگوی همزمان سه معادله

مدل، جهت تعیین نوع آزمون  ( استفاده شد. پس از تخمینGMMگشتاورهای تعمیم یافته )

مانایی ابتدا آزمون استقالل مقطعی پسران برآورد شد و با توجه به نتایج این آزمون، از آزمون 

LLC یصی، های تشخجهت بررسی مانایی متغیرها استفاده شد. در پایان نیز نتایج آزمون

 جهت اطمینان از صحت تخمین مدل، برآورد شد.
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ای منتخب حوزه منا بیانگر ارتباط متقابل و مثبت بین رشد نتایج مطالعه برای کشوره

اقتصادی، مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی است. شواهد موجود در این کشورها 

های تجدیدناپذیر در این کشورها افزایش یافته و از آنجا که دهد که مصرف انرژینشان می

روش انرژی تکی است، لذا با افزایش تولید و فها بیشتر به استخراج منابع فسیلی ماقتصاد آن

فسیلی درآمد ملی و سرانه کشورها افزایش یافته است. همچنین با رشد تولید ناخالص داخلی 

د و بهداشت و یاببرداری بیشتر از منابع انرژی، مراکز آموزشی و بهداشتی گسترش میو بهره

 های توسعه انسانیت بهبود شاخصگیرد و انرژی در خدمسالمت فردی در اولویت قرار می

توان گفت که رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه انسانی در گیرد. لذا میقرار می

کشورهای منتخب مورد مطالعه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. درجه باز بودن تجارت 

کسید کربن اسال و سرانه انتشار دی 5تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ مرگ و میر کودکان زیر 

اند. از آنجا که اکثر کشورهای حوزه منا از اقتصادهای دولتی داشته HDIتاثیر منفی بر بهبود 

 المللی در همهمحدود برخوردارند، لذا خصوصی سازی و تعامل گسترده با اقتصاد بین

 های توسعه انسانی گردد.تواند منجر به رشد و بهبود در شاخصها میحوزه

غیرهای شاخص توسعه انسانی و تولید ناخالص داخلی با مصرف سرانه از سوی دیگر، مت

انرژی ارتباط مثبت و معناداری در کشورهای مورد مطالعه دارند. با توجه به نتایج، متغیرهای 

-ند. بهرهارشد جمعیت و توسعه مالی بر مصرف سرانه انرژی تاثیر منفی و معناداری گذاشته

فسیلی همراه با رشد جمعیت کشورهای مورد مطالعه منجر به برداری بیشتر از منابع انرژی 

تدالل گونه استوان اینکاهش مصرف سرانه انرژی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده می

کرد که بخش مالی کشورهای مورد مطالعه به طور جامع توسعه و بهبود نیافته است تا بطور 

 گردد.  کامل بتواند به رشد تولید و مصرف انرژی منجر

-ری نهادهوتوسعه انسانی، بهرهشاخص ارتقای  گفتتوان میهمچنین با توجه به نتایج 

-د که در نهایت موجب افزایش رشد و توسعه اقتصادی میهدمیافزایش  را لیدیهای تو

ردن برای هزینه ک توان گفت افزایش رشد اقتصادی منجر به افزایشاز سوی دیگر میگردد. 

بازدهی نیروی کار فعال  افزایشو  میر و مرگ کاهشو سالمت موجب  بهداشت، آموزش

گذاری در بهداشت و آموزش و در سرمایه سودآوری ابتدا بر مثبتگردد. این ارتباط می
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ذاری در گسرمایهرشد  بسته مدار مرحله بعد، در کل اقتصاد آشکار شده و به این ترتیب

 ود:شوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی نیز ارائه می. با تگیردمی شکل توسعه انسانی

 توان گفت که مصرف سرانه انرژی و با توجه به ضرایب متغیرهای توضیحی، می

 ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر شاخصومیر کودکان زیر پنج سال از مهم نرخ مرگ

-همخلی ماند. از سوی دیگر، رشد جمعیت و تولید ناخالص داتوسعه انسانی بوده

ذاری گچنین، انجام سرمایهباشند. همترین عوامل موثر بر مصرف سرانه انرژی می

-ترین تاثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای نفتو مصرف انرژی در این مدت بیش

اند. بنابراین، بهبود عملکرد و استفاده صحیح  از این عوامل خیز حوزه منا داشته

 مراه داشته باشد.تواند توسعه پایدار را به همی

 ای ای و ارتقجهت بهبود کیفیت محیط زیست، کاهش انتشار گازهای گلخانه

های سالمت انسانی، کشورهای مورد مطالعه باید به سمت بکارگیری شاخص

های فسیلی حرکت کنند. تا تر جهت مصرف بهینه سوختهای مدرنتکنولوژی

یعی برداری از منابع طبهرهضمن کاهش آالیندگی محیط بیشترین کارآیی را در ب

سازی ریزی حوزه انرژی خود نیز به آمادهچنین در برنامهخود داشته باشند. هم

های فسیلی نیز های تجدیدپذیر در کنار استفاده از انرژیهای انرژیزیرساخت

 توجه نمایند.

 ستند، ه بسته اصطالحاو  یدولت یاقتصاد یمنطقه منا دارا یآنجا اکثر کشورها از

 و اقتصاد از زداییدولت و یاقتصاد آزادی سازی،یلذا حرکت به سمت خصوص

 وسعهت شاخص بهبود به منجر تواندمی المللیبین مناسبات و تعامالت گسترش

 شاخص غالب در مالی تنگناهایانجام اصالحات و رفع  چنینهم. شود انسانی

اشته د ییبسزا یرا تاثکشوره یندر رشد و توسعه ا تواندمی نیز( FD) مالی توسعه

رو، انجام اصالحات اساسی در حوزه پولی و مالی و به روز شدن از اینباشد. 

ی از ضعف بازارهای مال الملل در این کشورها که عمدتامقررات مالی با اقتصاد بین

تواند رشد ورود سرمایه خارجی، ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی برخوردارند، می
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صاد شود که کشورهای دارای اقتطور کلی پیش بینی می باشد. به را به همراه داشته

 .باشندیم برخوردار باز، از سطوح باالتر توسعه انسانی و بازده تحصیالت مثبتی

 یانسان توسعه بهبود اقتصادها، اکثر در نکهیا به توجه با و قیتحق جینتا به توجه با 

 یهاشاخص ارتقای از آنجا کهو  کندیم فایا یاقتصاد رشد ندیفرآ در یمهم نقش

مانند  یجنب یاقتصاد منافع که نیکشور عالوه بر ا کیدر  یانسان توسعهبا  مرتبط

را به همراه دارند، اصوال اهداف مد نظر توسعه  دیکارکنان و تول یوربهره شیافزا

ن به داد تیمستلزم اهم یتوسعه اقتصاد ،نی. بنابراکنندیجـستجو م زینرا  یاقتصاد

ر دمرتبط با آن است.  یهابهبود شاخص جهت در و تالش یانسان توسعهبحث 

ار، عالوه ک یروین تیفیو باال بردن ک یانسان یروین نهیدر زمـ یگذارهیسـرما واقع 

بلند  قرارداده و منافع ریتحت تأث زیکشور را ن یرشد اقتصاد ،یبر منافع اجتماع

وارتر همرا یبه اهدف توسعه اقتصاد هاکشور یبایدست ریمـوضوع، مس ـنیمـدت ا

 می نماید.
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