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Abstract
Human capital is one of the basic requirements of economic growth from the
perspective of recent theories of economic growth. However, many developing
countries have not been successful in achieving sustainable economic growth and
ultimately economic development despite their large investments on expanding
the education system and strengthening the human capital. The purpose of this
article is to answer the following research question: Under what conditions
human capital can be a productive force for sustainable economic growth and
ultimately economic development? For this purpose, the hypothesis of the effect
of social capital level on the relationship between human capital and economic
growth has been tested. The sample included 20 developed and currently
developing countries, including Iran. The data has been obtained from the World
Bank and the Legatum Institute for the years 2009-2018. In this study, the
Threshold Dynamic Panel Model (TDPM) and the Generalized Method of
Moments (GMM) method have been used. The results of model estimation have
shown that the impact of human capital on economic growth depends on the
level of social capital, i.e., when the level of social capital is below the threshold
of 50.8 of the social capital index, the human capital cannot have a positive effect
on economic growth. However, issues such as graduate unemployment and brain
drain phenomenon also have a negative effect on the economic growth. In
contrast, when the level of social capital is high exceeding the threshold of 50.8,
the impact of human capital is positive, and in such societies, social capital acts
as a platform for the flourishing of human capital.
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Extended Abstract
1. Introduction

Social capital is a type of capital in social
and behavioral sciences, introduced in
economic and political sciences in recent
decades. The concept of social capital has
now, along with other capitals (such as
financial capital, human capital, etc.)
become one of the concepts explaining the
development process. The exact meaning
of capital depends on where this concept
is used. Social capital is an important
factor that explains the difference in
economic growth between regions. In
explaining the economic growth of
industrialized countries, human capital
has played an important role and it is said
that an important part of the economic
growth of these countries is due to the
development of human capital.
There is an interaction between social
capital and human capital since human
capital is formed from social capital and its
basic components, and the expansion and
deepening of social capital components is
influenced by human capital. Today, one of
the most important issues in the world is
economic growth. Economic growth
means that the annual net national output
increases at a constant price over a long
period of time. Therefore, the present
research investigates the effect of social
capital on the relationship between human
capital and economic growth in 20
developed and developing countries from
2009 to 2018.

2. Data / Methodology
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capital level on the relationship between
human capital and economic growth has
been tested. In addition to human capital
and social capital, inflation, gross fixed
capital formation growth, labor growth
and the first lag of economic growth have
been considered as independent variables
and the effect of these variables on
economic growth has been studied in the
statistical sample. The data has been
collected from the World Bank and the
Legatum Institute from 2009 to 2018. The
social capital index consists of subsets of
the Legatum index. The Legatum welfare
index is a framework that assesses the
prosperity
of
countries,
indicating
economic and social well-being. This
index has 9 sub-indices, including
economy,
entrepreneurship
and
opportunity, governance, social capital,
individual freedom, education, health,
safety and security, and the environment,
all of which together measure the welfare
of the country. All these sub-indices are
given equal weight to obtain the total
Legatum index. The scores are allocated to
each country in each sub-index based on
the combination of its performance in
different variables and at different levels of
importance. The scores of these subindices are then averaged to obtain a total
score for the country in this index. Finally,
the countries are ranked according to
these scores. Undoubtedly, the closer the
country is to the top of the table, it means
that it has provided higher welfare for its
citizens. In the present study, the
Threshold Dynamic Panel Model (TDPM)
and the Generalized Method of Moments
(GMM) method have been used.

To examine the effect of social capital on
the relationship between human capital
and economic growth in 20 developed and
developing countries from 2009 to 2018,
the hypothesis implying the effect of social
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3. Results/Findings

The result of this study indicates that the
impact of human capital on economic
growth depends on the level of social
capital. Inflation and the first lag of
economic growth have a negative and
significant effect on economic growth in
the current period. Labor force and fixed
capital growth have a positive and
significant effect on economic growth.
The impact of human capital on economic
growth depends on the level of social
capital. If the level of social capital is below
the threshold of 50.8 of the social capital
index, human capital cannot have a
positive effect on economic growth.
However, if the level of social capital is
high exceeding the threshold of 50.8,
human capital can have a positive effect,
and in such a society, social capital acts as
a platform for the flourishing of human
capital.
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literacy and raising the level of social
capital.

Funding

There is no funding support

Authors’ Contribution

Authors contributed equally to the
conceptualization and writing of the
article. All of the authors approved the
content of the manuscript and agreed on
all aspects of the work.

Conflict of Interest

Authors declared no conflict of interest.

Acknowledgments

We are grateful to all the scientific
consultants of in this paper.

4. Conclusion

Social and human capital are increasingly
becoming the main driver of productivity
and economic growth. The need for
productivity growth is rising in a global
economy where countries compete for
both resources and markets. Since
productivity growth depends on the
increasing rate of development and
application of new technology, public
policy must be related to the growth of
human capital, increasing its quality and
effectiveness. Therefore, it is suggested
that developing countries such as Iran
strive for the effect of human capital on
economic growth, promote social capital
in the next generation of the country, and
reform the education system to build
trust, participation and cooperation to be
able to achieve sustainable economic
growth by increasing the level of public
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تاریخ دریافت:

چکیده

 28مهر 1400

تاریخ پذیرش:

سرمایه انسانی از منظر نظریههای اخیر رشد اقتصادی یکی از ملزومات اساسی رشد اقتصادی

 2اسفند 1400

محسوب میشود ،اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه علی رغم سرمایهگذاریهای زیاد در

تاریخ انتشار:

گسترش نظام آموزشی و تقویت سرمایه انسانی ،توفیقات چندانی در دستیابی به رشد اقتصادی

 4اسفند 1400

پایدار و در نهایت توسعه اقتصادی نداشتهاند .هدف این مقاله پاسخگویی به این موضوع است که

سرمایه انسانی تحت چه شرایطی میتواند یک نیروی مولد برای رشد اقتصادی پایدار و در نهایت
توسعه اقتصادی باشد .بدین منظور فرضیه اثرگذاری سطح سرمایه اجتماعی بر اثربخشی رابطه

سرمایه انسانی و رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است .نمونه آماری شامل  20کشور توسعه
یافته و در حالتوسعه شامل ایران با استفاده از دادههای بانک جهانی و موسسه لگاتوم ،طی

سالهای  2009تا  2018در نظر گرفته شده است .در این پژوهش از مدل پانل پویای آستانهای و
روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMاستفاده شده است .نتایج برآورد مدل نشان داده است که

کلیدواژه ها:

رشد اقتصادی ،سرمایه انسانی،
سرمایه اجتماعی ،پانل پویای
آستانهای ،کشورهای

اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بستگی به سطح سرمایه اجتماعی دارد .به عبارت دیگر

در شرایطی که سطح سرمایه اجتماعی پایینتر از آستانه  50/8از شاخص سرمایه اجتماعی باشد،

سرمایه انسانی توان اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی ندارد بلکه به دلیل مسائلی چون بیکاری فارغ

توسعهیافته و در حال توسعه

التحصیالن و پدیده فرار مغزها تاثیری منفی نیز بر رشد اقتصادی برجای میگذارد .اما در صورتیکه

طبقهبندی:
F43, J24, P36, C33

مثبت میشود و در چنین جامعهای سرمایه اجتماعی به عنوان بستری برای شکوفایی سرمایه

* نویسنده مسئول :یونس نادمی

سطح سرمایه اجتماعی باال باشد و از آستانه  50/8باالتر رود ،اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد

انسانی عمل میکند.
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 1مقدمه

فرد میتوان انتظار رفتارهای گوناگون را داشت،

یکی از انواع سرمایهها در علوم اجتماعی و رفتاری،

باشد .عالوه بر رفتارهای انسانی ،موقعیتهای

سرمایه اجتماعی است که در دهههای اخیر در علوم

جغرافیایی و بسیاری موارد دیگر مداخلهکننده

سرمایه اجتماعی اکنون در کنار دیگر سرمایهها (

میکشاند .بنابراین در بخش اول مقدمهای در مورد

توضیحدهنده فرایند توسعه تبدیل شده است .با

اجتماعی بر اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد

اساس رهیافت پاتنام 1و کلمن 2برای اندازهگیری این

نظري و در بخش سوم پیشینه تحقیق ارائه میگردد.

میتوان در نظر گرفت (محمدیان منصور و همکاران،

دادهها اختصاص دارد و در بخش بعدی تخمین الگو

اقتصادی و سیاسی نیز مطرح شده است .مفهوم

هستند که بررسی هر کدام سخن را به درازا

مانند سرمایه مالی ،انسانی و ) ...به یکی از مفاهیم

هدف اصلی این پژوهش که بررسی تاثیر سرمایه

توجه به فقدان آمار مربوط به سرمایه اجتماعی ،بر

اقتصادی است ،بیان میشود .بخش دوم ،مبانی

شاخص ،سه سطح مشارکت ،اعتماد و انسجام را

بخش چهارم به معرفی الگو ،تشریح متغیرها و

 .)1397در واقع سرمایه اجتماعی عامل مهمی است

و تجزیه و تحلیل آماري ضرایب و در قسمت پایانی

که تفاوت در رشد اقتصادی بین مناطق را توضیح

نتیجهگیري و پیشنهادها ارائه خواهد شد.

سرمایه اجتماعی وجود دارد که موجب محدودیت و

 2ادبیات نظری

میدهد .با این حال ،تمایزهای کلیدی بین پیوندهای
یا گسترش و ترویج دانش بین گروههای مختلف

میشود که این مساله در تحقیقات رشد نادیده
گرفته شده است (مورینگانی و همکاران .)2021 ،3از
طرفی سرمایه انسانی باید هزینه فرصت سرمایه

اجتماعی را کاهش داده و احتمال خروج سرمایه
انسانی از جامعه را به صفر برساند .بین سرمایه

اجتماعی و سرمایه انسانی تعامل و تاثیر متقابل
وجود دارد؛ زیرا تحقق سرمایه انسانی از سرمایه

اجتماعی و مولفههای اساسی آن شکل میگیرد و
گسترش و تعمیق مولفههای سرمایه اجتماعی از

سرمایه انسانی تاثیر پذیرفته است ( بختیاری و
همکاران.)1393 ،

در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته

نیروی انسانی سازماندهی شده که با تعامل جمعی،
همکاری و مشارکت سبب تولید و ایجاد ارزش

افزوده میشود را سرمایه انسانی مینامند و آن

ارزشهای اخالقی و عادات رفتاری و نهادها و  ...که

منجر به تمکین از قواعد اجتماعی ،همکاری ،اعتماد
و مشارکت افراد میشود را سرمایه اجتماعی گویند
(رنانی و مؤیدفر .)1398 ،گلن لوری 4مفهوم سرمایه
اجتماعی را برای تعیین مجموعهای از منابع نامشهود
در خانوادهها و جوامع که به ارتقاء رشد اجتماعی

جوانان کمک میکند ،معرفی کرده ،اما این

جامعهشناس

پیربوردیو5

بود که به وسعت آن اشاره کرد.

هارکر ،ماهار و ویلکس 6بیان میدارند که ویژگی

اصلی سرمایه اجتماعی قابلیت تبدیل آن است .افراد

صنعتی ،سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و بیان

از طریق عضویت در شبکههای بین فردی و نهادهای

ناشی از توسعه سرمایه انسانی است .مطالعات چه

سپس آن را برای بهبود یا حفظ موقعیت خود در

میشود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها

اجتماعی به سرمایه اجتماعی دسترسی پیدا کرده و

در زمینه علوم اجتماعی و چه اقتصادی نشأت گرفته

جامعه به اشکال دیگر سرمایه تبدیل میکنند.

1

5

2

6

Pierre Bourdieu
Harker, Mahar & Wilkes
7
Portes & Sensenbrenner

از رفتارهای انسانی است و با توجه به اینکه از هر
Putnam
Coleman
3
Muringani et al.
4
Glenn Loury
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بحث و بررسی در اینباره میتواند بسیار مبسوط

اگرچه پورتس و

سنسنبرنر7

اشاره میکنند که
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سرمایه اجتماعی ممکن است عواقب منفی و مثبت

خالقیت ،و تجربه سازمان می باشد اهمیت

مثبتی که در اکتساب و انباشت سایر اشکال سرمایه

عنوان داراییهای هزینهبردار بلکه به عنوان

داشته باشد ،اما نظریهپردازان بهطور کلی بر نقش

ایفا میکند ،تأکید کردهاند .در واقع"سرمایه اجتماعی
مجموع منابع واقعی یا مجازی است که به واسطه

فزایندهای مییابد و به همین نحو نیروی کار نه به
داراییهای مولد تلقی میشوند

(هنریکس،6

.)2002

حال باید توجه نمود شاخصهای اقتصادی تنها یک

دارابودن یک شبکه پایدار از روابط کم و بیش

جنبه از فعالیت انسانی را کنترل میکنند .ابعاد

یا گروهی تعلق میگیرد "1.از نظر بوردیو ،2هدف

بین افراد و گروهها ناشی میشود .این جنبههای

نهادینه شده برای آشنایی و شناخت متقابل ،به فرد

سرمایه اجتماعی رسیدن به سرمایه اقتصادی است
که اگر سرمایه اجتماعی موجب رشد آن نشود

درنتیجه کاربردی نخواهد داشت .کلمن ،سرمایه

اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حصول به سرمایه
انسانی به کار میبرد (الوانی و سید نقوی .)1381،از
طرفی سرمایه انسانی مقیاس ارزش اقتصادی
مجموعه مهارت افراد است .این مقیاس بر مبنای

میزان تولید محصول توسط کارگر است ،درصورتی
که کار همه افراد یکسان باشد .البته در مفهوم

سرمایه انسانی این نکته که کار همه کارگرها به یک
اندازه نیست و اینکه در کیفیت کار افراد با یکدیگر
تفاوت وجود دارد ،لحاظ شده است .آموزش ،سابقه

کاری و مهارت کارکنان برای کارفرما و اقتصاد کل،
ارزش اقتصادی دارد .منشا سرمایه انسانی بهعنوان

یک مفهوم میتواند به طور منطقی به اثر شولتز و

بکر 3در دهه  1960برگردد .مفهوم اصلی دیدگاه

سرمایه انسانی این است که سرمایهگذاری در دانش
و مهارت باعث بازدهی اقتصادی ،به طور انفرادی و

در نتیجه جمعی میشود ( شولر .)2001 ،4در سال

 1960شولتز 5اصطالح سرمایه انسانی را مطرح نمود

تا منعکسکننده ارزش ظرفیتهای انسانی باشد .او
معتقد بود سرمایه انسانی مانند هر نوع سرمایه

دیگر است؛ این نوع سرمایهگذاری میتواند از طریق

آموزش ،افزایش مزایایی که منجر به بهبود کیفیت و

سطح تولید میگردد ،شود .از اینرو سرمایه انسانی،
که نشاندهنده حجم دانش ،مهارتهای فنی،

دیگری از تجربه انسانی وجود دارد که از تعامالت

دیگر فعالیتهای انسانی نیز از طریق مجموعهای از

شاخصهایی که "شاخصهای اجتماعی " نامیده

میشوند ،نظارت میشوند .هدف اصلی این گروه از
شاخصها مشخصکردن میزان رشد اقتصادی در
بهبود شرایط انسانی است (یو .)2015 ،بسیاری از

شاخصهای اجتماعی مانند مدیریت مدرسه ،امید

به زندگی ،بهداشت ،دانش و مهارت به طور جمعی

به عنوان سرمایه انسانی شناخته میشوند و معموال
به آموزش رسمی و غیررسمی اشاره میکند (کاظمی

و

همکاران،7

.)2017

بر اساس نظرات کارشناسان ،راه حل تمام

مشکالت دنیای مدرن امروز سرمایه اجتماعی است.

امروزه سازمانهای خدماتی و تولیدی با عدماعتماد
به اجرای دقیق قراردادهای خاص ضمنی روبرو

شدهاند .اگر مدیران تمایل داشته باشند که کل
سازمان را برای اجرای دقیق این قراردادها کنترل
کنند ،این امر منجر به هزینههای گزاف میشود .یکی

از روشهای مناسب و مشخص برای حل این

مشکل ،بهکارگیری عناصر و مولفههای سرمایه
اجتماعی در سازمانها است (مبارکی و همکاران،8
.)2012

مطالب بسیاری وجود دارد که نشان داده است،

سرمایه انسانی با توجه به هر دو اثر سطح 9خود

(شامل تاثیر تعیینکننده آن بر تولید از طریق بهره
وری نیروی کار و از طرفی تاثیر آن بر رشد سرمایه

Palloni et al.
Bourdiea
3
Schultz & Becker
4
Schuller
5
Schultz

Hendricks
Kazmi et al.
8
Mobaraki et al.
9
Level effect

1

6

2

7
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انسانی از طریق افزایش مزیت اقتصادی و نوآوری و

تحصيالت تكميلی نه به دليل انگيزههای درآمدی،

یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی ،سرمایه

تحصيلی است (مهدوی و پیروز راهی .)2017 ،برخی

انسانی و هم کمکهای خارجی نقش حیاتی در

میکنند ،اما در مناطق نزدیک به شهر کار میکنند.

تقویت تکنولوژی) باعث رشد اقتصادی میشود و لذا
انسانی میباشد (پلینسکو .)2014 ،1هم سرمایه
افزایش رشد اقتصادی ایفا میکنند .سرمایه انسانی

مهمتر است ،زیرا کمکهای خارجی را جذب میکند.

از مردم تحصیلکرده ،در مناطق کشاورزی زندگی
با این حال ،میتوان اظهار داشت که گاهی رابطهای

منفی بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی نیز وجود

سرمایه انسانی کارآمد برای توسعه اقتصادی و

دارد ،زیرا در کل دادههای آنها به شدت محدود به

کیفیت آموزش ،حاکمیت سازمانی و برخی عوامل

عامل سرمایه انسانی تنها با سطح آموزش

انسانی اجباری است .عواملی وجود دارند که بر

دیگر تاثیر میگذارند که کیفیت سرمایه انسانی به

استفاده از ابعاد اندازهگیری ساده است .برای مثال،

اندازهگیری میشود که بیانگر اندازهگیری ابعاد

عنوان کمک خارجی و کمک توسعه رسمی را افزایش

سرمایه انسانی نمیباشد (پرستيو و

و انسانی به طور فزایندهای در حال تبدیلشدن به

به اشکال مختلفی در مدلهای رشد اقتصادی وارد

میدهند (علی و همکاران .)2018 ،2سرمایه اجتماعی

كيستانتي،3

 .)2020سرمایه اجتماعی و به تبع آن سرمایه انسانی

نیروی محرکه اصلی بهرهوری و رشد اقتصادی

شدهاند .عملکرد نوآوری باالتر و افزایش سرمایه

که در آن کشورها هم برای منابع و هم برای بازارها

کمک میکند و سرمایه اجتماعی به طور غیرمستقیم

هستند .نیاز به رشد بهرهوری در یک اقتصاد جهانی
رقابت میکنند ،قویتر میشود (یو .)2015 ،از آنجا
که رشد بهرهوری به میزان رو به افزایشی در توسعه
و کاربرد تکنولوژی جدید بستگی دارد ،سیاست

عمومی باید با رشد سرمایه انسانی ،افزایش کیفیت

و اثربخشی آن مرتبط باشد.

اگر چه سرمایهگذاری در آموزش و پرورش تأثیر

مثبتی بر رشد اقتصادی دارد اما میزان اثرگذاری آن

در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه متفاوت
است .از این رو سرمایهگذاری در آموزش عالی در

کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای در حال

توسعه تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی داشته ،زیرا

در کشورهای توسعهیافته پیشرفت فناوری حاصل

از آموزش باعث رشد سریعتر آنها میگردد (کاظمی

و همکاران.)2017 ،

انسانی به ارتقاء سطح و کیفیت رشد اقتصادی
با تقویت دانش ،نوآوری و سرمایه انسانی بر این

رشد تأثیر میگذارد .در حقیقت سرمایه اجتماعی با
پرورش و ارتقاء سرمایه انسانی به افزایش رشد

اقتصادی منجر میشود (آکچوماک و

ترویل،4

.)2009

آکچوماک و ترویل معتقدند که موجودی سرمایه

اجتماعی باالتر که توسط نهادهای مختلف اقتصادی

تعیین میشود ،سطح و کیفیت دانش ،نوآوری و در
پی آن سرمایه انسانی را افزایش میدهد .دلیل این

امر این است که سرمایهگذاری در فعالیتهای
نوآورانه پرخطر است و تامینکنندگان سرمایه

میخواهند از محققان تعهد بگیرند که پول آنها به

خوبی خرج میشود .این کار در محیطی که افراد به
یکدیگر اعتماد دارند آسانتر محقق شده و این به

نوبه خود باعث افزایش رشد اقتصادی میشود.

همچنین بیان میکنند مناطق کمتر توسعه یافته

بر طبق نظريه سرمايه انسانی ،افراد باانگيزه

نمیتوانند به سرعت از نظر دانش (سرمایه انسانی)

باالتر تحصيلی وارد شوند ،اما از نظر منتقدان تمايل

سرمایه اجتماعی بسیار مهم است و توسعه آن به

كسب درآمد بيشتر تصميم ميگيرند كه به دورههای

و رشد اقتصادی بهبود یابند ،زیرا شکلدادن به

جوانان برای ورود به دانشگاه به خصوص دورههای

زمان زیادی نیاز دارد .همچنین نشان میدهد که

Pelinescu
Ali et al.
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سرمایهگذاری عمومی در تحقیق و توسعه ممکن

(پرستيو و كيستانتي .)2020 ،در حال حاضر ،جهان

خصوصی در سرمایهگذاری کارآمد منابع مالی با
مشکل مواجه است .این مناطق احتماال ً بیشتر از

و کشورهای توسعهنیافته تقسیم شود .تقسیم

است سودمند نباشد ،زیرا به احتمال زیاد بخش

سرمایهگذاری در آموزش سود میبرند ،زیرا سرمایه
انسانی و سرمایه اجتماعی مکمل یکدیگر هستند.

در واقع رشد اقتصادی همچنان یکی از بخشهای

بسیار مرتبط و هیجانانگیز اقتصاد است .زمانی که

آدام اسمیت بسیاری از مبانی اقتصاد مدرن را

میتواند به گروههایی مانند کشورهای توسعهیافته

براساس سطح رشد اقتصادی است که در هر کشور

بدست میآید .عوامل تولید برای افزایش سطح رشد

اقتصادی بسیار مهم هستند .اینها نیروی کار ،منابع
طبیعی و کاالهای سرمایهای هستند (خان و شریف

چادری.)2019 ،2

 2.1مروری کوتاه بر مدلهای رشد

پیریزی کرد ،به احتمال زیاد تفاوتهای کوچکی بین

در اقتصاد کالسیک ،نظریه تولید و رشد اقتصادی

داشت .از آن زمان ،شکاف بین ثروتمندان و فقرا به

این ترتیب یکی از عوامل تولید (نیروی کار یا سرمایه)

ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان وجود

براساس قانون نسبتهای متغیر استوار است ،به

سطحی رسید که برای بسیاری از اقتصاددانان قرن

را ثابت نگه داشته و دیگری را تغییر میدهد ،و فرض

نابرابری بزرگ ،تجربه رشد افتراقی در سراسر جهان

در نظریهپردازی توماس مالتوس در مورد کشاورزی

اروپا و شاخههای غرب اروپا در سراسر جهان به

برداشتشده نسبت به تعداد بذرهای کاشته شده

کردهاند در حالی که بسیاری دیگر درگیر رکود

قطعه زمین در مقابل تعداد کارگران شاغل بود.

 18و  19غیرقابل درک بودهاست .در ریشه این

میکند تکنولوژی تغییر نمیکند .این مفاهیم ریشه

است .برخی از آنها مانند بسیاری دیگر در غرب

دارد.

بذرهای

سرعت در طول قرن  19و اوایل قرن بیستم رشد

(سرمایه) در یک قطعه زمین و اندازه برداشت از یک

اقتصادی هستند .طبیعتا ،رشد اقتصادی این قدرت

را دارد که به سرعت این گونه شکاف را با تجربیات
کشورهای ژاپن ،کرهجنوبی ،سنگاپور و اخیرا ً چین به

پایان برساند .بنابراین ،عواقب چند درصد تغییر در

نرخ رشد یک کشور میتواند پیامدهای عظیمی برای
رفاه و زندگی شهروندان خود در یک یا دو نسل

داشته باشد (عجم اوغلو .)2012 ،1وجود سرمایه
انسانی و سرمایه اجتماعی باعث تشویق موسسات

اقتصادی جدید خواهد شد ،عالوه بر این موسسات

اقتصادی جدید رقابت کارآفرینی تولیدی و رشد

اقتصادی باال ،کیفیت ،و توسعه پایدار منطقهای را

تشویق خواهند کرد .رشد اقتصادی با کیفیت باال و

اساسا پایدار اقتصادی باید براساس چهار رکن اصلی
یعنی سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،سازمانی و

کارآفرینی ساخته شود تا در کاهش مشکالت

نظریه

مالتوس

تعداد

شامل

انتقادات از نظریه رشد کالسیک این است که

فناوری ،یک عامل مهم در رشد اقتصادی ،ثابت نگه

داشته میشود و اقتصاد مقیاس نادیده گرفته

میشود .یکی از نظریههای مشهور در دهه ،1940
مدل فشار بزرگ بود ،که پیشنهاد میکرد کشورها
باید از یک مرحله توسعه به مرحله دیگر از طریق

یک چرخه پویا منتقل شوند ،که در آن

سرمایهگذاریهای

بزرگ

در

زیرساختها

به

ویژه آموزش و پرورش همراه با سرمایهگذاریهای
خصوصی ،اقتصاد را به سمت پیشرفت سوق دهد.

مرحله تولید ،رهایی از پارادایمهای اقتصادی

متناسب با مرحله بهرهوری پایینتر در نظر گرفته

میشود .این ایده در اواخر دهه  1980توسط مورفی،
شلیفر و ویشنی 3احیا و تدوین شد.

توسعه ،بیکاری ،فقر و نابرابری درآمد موفق باشد
Acemoglu
Khan & Sharif chaudhry

1

Murphy, Shleifer & Vishny
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نیمه دوم دهه 1980انقالب در پژوهشهاي

مربوط به رشد اقتصادی بود .پژوهشهاي جديد با

انسانی از طریق سرمایهگذاري میتواند انباشت

مطرح شدند .لوكاس در مدل خود ،عامل سرمايه

براي تحصیل سرمایهگذاري کنند .بنابراین فرض

مدل سرمايه انساني لوكاس )1988( 1و رومر)1986( 2
انساني را در كنار سرمايه فيزيكي به عنوان يكي از
عوامل توليد در تابع توليد وارد كرد و در نتيجه رشد

سرمايهگذاري در سرمايه انساني مانند نرخ
سرمايهگذاري فيزيكي به عنوان تعيينكننده ثروت
جوامع معرفي شد .رومر مدل رشد خود را با اين
فرض كه در تابع توليد ،وجود اثرات خارجي نيز لحاظ
گردد ،ارائه کرد .در مدل وي توليد سرانه نه تنها به

موجودي سرانه بلكه به كل موجودي سرمايه

قابلدسترس

در

اقتصاد

بستگي

شود؛ یعنی افراد خود انتخاب میکنند که چه مدت
میشود که سرمایه انسانی یک نهاده قابلانباشت
با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است .تابع تولید

مدل لوکاس به صورت رابطه ( )2است:
)2(Y = AKBH1-B , 0<B<1

که در آن  Yنشاندهنده محصول ملی یا در آمد

ملی K ،بیانگر سرمایۀ فیزیکی و  Hنیز نشان دهنده
نیروي انسانی آموزشدیده میباشند.

مييابد

اگر بخشی از زمان غیرفراغت افراد که صرف کار

نقطه آغاز تمامی تحلیلهای رشد درونزا

کیفیت نیروی کار را  hو تعداد افراد را با  Lنشان

(جمشیدنژاد و علمی .)2007 ،در حقیقت الگوی رشد

براي تولید محصول Yمی شود را  Uو میانگین

است .در این الگو چهار متغیر تولید ( ،)Yسرمایه

دهیم؛ آنگاه تابع تولید مفروض برابر خواهد بود با:

سولو

( ،)Kنیروی کار ( )Lو دانش فنی یا کارایی نیروی کار
( ،)Aرا در زمان ( ،)tدر نظر میگیرند (رومر.)2018 ،
))Y(t) = F(K(t), A(t) L(t

)3( Y = AKB (uhL) 1-B
عبارت  uhLاغلب سرمایه انسانی نامیده میشود

()1

نتیجهگیری الگوی مورد نظر این است که

انباشت سرمایه فیزیکی به تنهایی نمیتواند رشد

فوقالعاده در تولید سرانه یا تفاوتهای جغرافیایی
تولید سرانه را توضیح دهد (رومر.)2018 ،

(مهرگان و همکاران.)2012 ،

از طرفی نظریه رشد یکپارچه توسط گالور و

همکارانش 3برای پرداختن به ناتوانی نظریه رشد

درونزا در توضیح قوانین اساسی تجربی در

فرایندهای رشد اقتصادهای منفرد و اقتصاد جهان

از دیگر مدلها ،به مدل رشد لوکاس میتوان

بهطور کلی توسعه یافت .برخالف نظریه رشد
درونزا که کامال ً بر رژیم رشد مدرن متمرکز است و

( )1962است .ایده بکر بر این اساس است که موتور

ملتها نیست ،نظریه رشد یکپارچه مراحل اساسی

بهطوریکه اختالف در نرخ رشد کشورها به اختالف

واحد بیان میکند :دوره -1مالتوس که در بیشتر

(جمشیدنژاد و علمی .)2007 ،به عبارتی ،در مدل رشد

سرمایه انسانی بهعنوان یک عنصر اصلی در روند

که باعث سستشدن قید بازدهی نزولی در مفهوم

مدرن رشد اقتصادی پایدار و  -6ریشههای واگرایی

اشاره نمود .لوکاس در سال  1988مدلی را مطرح

میکند که الهامی از نظریه سرمایه انسانی بکر

بنابراین قادر به توضیح ریشههای نابرابری در بین

رشد اقتصاد ،انباشت سرمایه انسانی است،

روند توسعه در طول تاریخ بشر را در یک چارچوب

در نرخ انباشت سرمایه در طول زمان بستگی دارد

تاریخ بشر رایج بود -2 ،فرار از دام مالتوس -3 ،ظهور

درونزاي لوکاس تمرکز بر آموزش نیروي انسانی است

رشد -4 ،شروع کاهش باروری -5 ،ریشههای دوران

کلی سرمایه میشود .در نتیجه در نبود فناوري

در درآمد سرانه در سرتاسر کشورها در دو قرن

برونزا ،رشد سرانه بلندمدت صفر نمیشود .در این
Lucas
Romer
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گذشته .این تئوری نشان میدهد که در بیشتر عمر

بشر ،پیشرفت تکنولوژی با رشد جمعیت جبران
شده و سطح زندگی در طول زمان و مکان تقریبا ً
تحت تأثیر معیشت بوده است .با این حال،

تعامل تقویتکننده بین میزان پیشرفت فناوری و
اندازه و ترکیب جمعیت به تدریج سرعت پیشرفت

فناوری را افزایش داده و اهمیت آموزش را در توانایی
افراد در انطباق با محیط تغییریافته فناوری افزایش

میدهد .افزایش تخصیص منابع به آموزش باعث
کاهش رشد جمعیت شده و اقتصاد را قادر میسازد

تا سهم بیشتری از ثمرات پیشرفت فناوری را به جای
افزایش رشد جمعیت به افزایش مداوم درآمد سرانه

اختصاص دهد و زمینه را برای ظهور رشد پایدار
اقتصادی فراهم کند .این تئوری همچنین نشان

میدهد

که

تغییرات

در

ویژگیهای

زیست

جغرافیایی ،و همچنین ویژگیهای فرهنگی و نهادی،
یک سرعت افتراقی از رکود به رشد در سراسر
کشورها و در نتیجه واگرایی در سرانه درآمد آنها

طی دو قرن گذشته ایجاد کرده است .از اینرو

سکوئیرا و لوپز ،) 2009 ( 1مدل رشد لوکاس)1988 ( 2
را به گونهای تعدیل میکنند که سرمایه اجتمـاعی را
نیز شامل شود .در این مدل انباشت سرمایه انسانی
تابعی از سرمایه اجتماعی اسـت .عـالوه بـر ایـن ،آنهـا

سرمایه اجتماعی را نیز تابعی از سرمایه انسانی

میدانند ،زیرا افزایش تحصیالت و انباشت دانش
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 3پیشینه پژوهش
رنانی و همکاران ( )1385در پاسخ به این سؤال که
آیا عالوه بر سرمایه اقتصادی و انسانی ،عوامل مؤثر

دیگری برای تعیین تغییر کارکرد تولید اقتصاد وجود
دارد؟ اگر وجود دارد ،این تابع تولید به لحاظ نظری

چگونه تعریف میشود؟ تالش میکنند تا الگویی

نظری به منظور معرفی سرمایه اجتماعی (اعتماد

متقابل بین افراد و واحدهای اقتصادی) در کنار سایر
عوامل مانند سرمایههای اقتصادی و انسانی ،به

عنوان یک متغیر مستقل ارائه شود .در این تابع رشد

اقتصادی ،اعتماد عبارت است از اعتقاد فرد به ایفای
تعهدات خود در تعامالت اقتصادی اجتماعی .در واقع
چنین اعتقادی ،موجب سهولت برقراری مبادالت و

تعامالت میشود .در این مطالعه محققین از الگوی
نظری فرانکوئیس ) 2002 ( 5بهعنوان الگوی پایه

استفاده میکنند و با تغییراتی در تابع تولید ،نقش
اعتماد را در افزایش یا کاهش سهم حضور کار

آفرینان در عرضه اقتصاد ایران طی دوره -1383

 1353مورد بررسی قرار میدهند .نتایج با بسط مدل

فرانکوئیس و ورود تابع تولید ،رابطه جدیدی را در
رشد اقتصادی ایران شناسایی کرده است که آن،

رشد اقتصادی عالوه بر آن که تابعی از تغییرات منابع

اقتصادی و انسانی است به مقدار مطلق و نرخ رشد

سرمایه اجتماعی نیز بستگی دارد.

منجر بـه بهبود سرمایه اجتماعی میشود .آکچوماک

صمدی و همکاران ( )1391به بررسی رابطه علیت

مدل رومر )1986( 4طرح میکنند که در آن ،رشد

اقتصادی در ایران به وسیله آزمون علیت تودا –

است .در این مـدل نـشان میدهند که سرمایه

مطالعه نشان میدهد ،سرمایه انسانی علت تشکیل

و ترویل ،) 2009 ( 3یک مدل رشد درونزا را برمبنای

میان سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی و رشد

دانش (سرمایه انسانی) تابعی از سرمایه اجتماعی

یوماموتو طی دوره  1350-1387پرداختهاند .نتایج

اجتماعی به فرایند ترغیب نوآوری کمک میکند و

سرمایه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی و رشد

ادعا میکنند که نـوآوری یـک فعالیت دارای ریسک
است و زمانی که پژوهشگران و سرمایهگذاران به
یکدیگر اعتمـاد بیـشتری داشـته باشـند میتواند

کمک بیشتری به رشد نماید (سوری.)1393 ،

اقتصادی رابطه دو طرفهای دارند.

سوری ( ،)1393به بررسی رابطه سرمایه

اجتماعی و رشد اقتصادی طی دوره  1345-1387با
استفاده از آزمون علیت در ایران پرداخته است .وی

Sequeira & Lopes
Lucas
3
Akçomak & Ter Weel
1

2
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بیان میدارد با گسترش مدلهای رشد درونزا،

سرمایه انسانی به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی

مناطقي كه نياز كمتري به قراردادهاي نوشتاري در

انسانی نقش قابلیتهای اجتماعی نیز مورد توجه

دارد .براي مثال در ناحيه يهودينشين شهر نيويورك،

مورد توجه قرار گرفته و پس از آن در کنار سرمایه
قرار گرفته است .در این راستا ،سرمایه اجتماعی که

مؤلفه اصلی آن اعتماد است جایگاه خاصی در

مطالعات مربوط به رشد پیدا نمود .در این مطالعه

رابطه بین رشد و سرمایه اجتماعی با توجه به مبانی

نظری مدلهای رشد مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج

بهدست آمده نشان میدهند که سرمایه اجتماعی
در کنار سایر عوامل تولید تأثیر معناداری بر رشد

اقتصادی داشته است با این وجود ،عوامل اقتصادی

نیز میتوانند نقش مهمی در بهبود و نزول سرمایه

اجتماعی داشته باشند.

معامالت وجود دارد ،دعاوي قضايي كمتري وجود

حجم زيادي از "الماس" مبادله ميشود و تأييد انجام

معامله تنها با يك دستدادن بين بازرگانان و بدون
هيچ وثيقه يا بيمهاي بين آنها ميسر ميشود (

خداپرست مشهدی و همکاران.)1393 ،

سو میانادا ،) 2007 ( 2در بررسی خود به تشکیل

سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه انسانی و تاثیر آن

بر رشد اقتصادی  63کشور جهان طی دوره -2000

1990پرداخته است .او ابتدا با وارد کردن سرمايههاي

سه گانۀ فيزيکي ،انساني و اجتماعي در تابع توليد و
بررسي اثرگذاري آنها بر رشد ،به توضيح اثرات

کمالی دهکردی و همکاران (  )1398با استفاده از

متقابل هر يک بر ديگري ميپردازد .نتايج مطالعه

توسعهاش دادهاند به روش گشتاورهای تعمیمیافته

از عوامل تشکيلدهندۀ تابع توليد ،تأثير مثبت و

الگوی سولوی دوباره تعمیمیافته که ایشی و سوادا
برای دادههای پانل پویا و تکنیک انحرافات متعامد

حاکي از آن است که سرمايۀ اجتماعي به عنوان يکي
معناداري بر رشد اقتصادي اين کشورها داشته

به مطالعه نقش انواع سرمایه اعم از فیزیکی،

است .از طرف ديگر درمورد روابط متقابل

منتخب طی دوره  1380-1390پرداختهاند .نتایج

دست يافت که بين شاخص اعتماد و متوسط

انسانی و اجتماعی در رشد اقتصادی  20استان

برآورد تاثیر مثبت هر سه عامل را بر رشد اقتصادی
استان های مورد مطالعه تصدیق میکند.

مکیان و همکاران ( )1400به بررسی رابطه سرمایۀ

اجتماعی و رشد اقتصادی طی دوره  1998-2014در

بین کشورهایی با سطح سرمایۀ اجتماعی باال و پایین

پرداختهاند .نتایج نشان از تأثیر سرمایه اجتماعی بر
رشد اقتصادی در کشورهایی دارد که سطح و کیفیت

سرمایه اجتماعی در آنها باالتر است.

ناك و كيفر )1997( 1در مطالعهاي كه بر روي

بيست و نه كشور انجام شد ،نشان دادند كه سطح
باالتر اعتماد و همكاري ،با عملكرد اقتصادي قويتر

مرتبط ميباشد .دليل آنان اين بود كه افراد در جوامع
داراي سطوح باالتر اعتماد ،زمان و پول كمتري براي

محافظت از مالكيت خودشان در معامالت اقتصادي
Knack & Keefer
Soumyananda
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1

سرمايههاي اجتماعي و انساني نيز به اين نتيجه
سالهاي تحصيل ،همچنين شاخص اعتماد و سطح
درآمد سرانه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد (به
نقل از مکیان و همکاران.)1400 ،
آکچوماک و

ترویل3

( ،)2009به بررسی تعامل

بین سرمایه اجتماعی ،دانش (سرمایه انسانی) و رشد

اقتصادی در اتحادیه اروپا میپردازند .آنها نوآوری را
به عنوان مکانیزم مهمی که سرمایه اجتماعی را به

سطوح درآمد باالتر تبدیل میکند ،مدلسازی و

شناسایی کردهاند .در یک بررسی تجربی از 102

منطقه اروپایی و با استفاده از روش حداقل مربعات

سه مرحلهای در دوره  ،1990-2002نشان میدهند که
عملکرد دانش و نوآوری باالتر به رشد اقتصادی کمک

میکند و سرمایه اجتماعی به طور غیرمستقیم با
تقویت دانش و نوآوری بر این رشد تأثیر میگذارد.
Akçomak & Ter Weel

2
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آتیه رو و پائولو وینسی ،) 2016 ( 1به بررسی

اقتصادی طراحی میشود و سپس با استفاده از

انسانی و بهدنبال آن رشد اقتصادی پرداختند.

مدل تصریح شده برآورد میشود و فرضیهها با

اثرگذاری حمایت حاکمان قانون از دین برسرمایه

شواهد تجربی نشان داد که ترویج اعتقاداتی که

ارزشها و نگرشهای فردی و صفاتی چون :صداقت،

اخالق کار و غیره را شکل میدهد ،نتیجهای مثبت بر
رشد اقتصادی خواهد داشت.

مورینگانی و همکاران ،)2021( 2در مقالهای با

عنوان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در مناطق

اروپا نشان میدهند که چگونه پیوند سرمایه
اجتماعی بر رشد اقتصادی منطقه تأثیر میگذارد.

محققین با استفاده از دادههای 190منطقه در 21

کشور اتحادیه اروپا ،تغییر و تحوالت اجتماعی اروپا

بین سالهای  2002تا  2016را مد نظر قرار میدهند.

آنها تعامل بین سرمایه اجتماعی و انسانی را بررسی
نموده و متوجه شدند که ارتباط سرمایه اجتماعی

برای تحریک رشد اقتصادی ،بهویژه در مناطق دارای

سرمایه انسانی و مهارت پایین ،اساسی است.

سرمایه انسانی همچنین رابطه بین پیوند سرمایه
اجتماعی و رشد را تعدیل میکند.

در مطالعات صورتگرفته مشاهده میشود که

بررسیهای مجزایی از تاثیر سرمایه اجتماعی یا

سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی انجام شده است و
در برخی موارد در مییابیم که این دو سرمایه را توأما
در بحث رشد جای دادهاند اما کمتر مواردی را

مشاهده خواهیمکرد که به موضوع مورد بحث ما
پرداخته باشد .از این نظر در پژوهش خود سعی بر

دادههای مراکز رسمی و بهکارگیری روشهای آماری،

استفاده از نتایج مدل آزمون میشوند .نمونه این

مطالعه شامل کشورهای توسعهیافته و در حال

توسعه ،3است که برای سالهای  2009-2018از مراکز
رسمی آمار اقتصادی از قبیل دادههای بانک جهانی

جمعآوری شدهاند.

این پژوهش به بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر

سرمایه انسانی و به سبب آن اثرگذاری سرمایه

انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته است .بر اساس

مدل رشد لوکاس و مطالعات پیشین بخصوص

مطالعات سکوئیرا و لوپز (  ) 2009و آکچوماک و ویل

(  ) 2008الگوی مندرج در رابطه ( )4ارائه شده است:
Growthit = α + β1 Growthit−1 + β2 Glit +
β3 Gfit + β4 Ginfit + β5 Humit + β6 Scit + ɛit

()4

که در آن :
 : Growthitرشد اقتصادی کشور  iام در سال t
 : Growthit – 1وقفه اول رشد اقتصادی کشور i

ام در سال t

 : Glitرشد نیروی کار کشور  iام در سال t
 : Gfitرشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور

 iام در سال t

 : Ginfitتورم کشور  iام در سال  tام

آن داریم تا به بررسی این مورد بپردازیم.

 : Humitسرمایه انسانی کشور  iام در سال  tام

 4الگو و روش تحقیق

 : Scitسرمایه اجتماعی کشور  iام در سال  tام

روششناسی مد نظر این پژوهش ،اقتصادسنجی
است که بر پایه روش تحلیلی-کاربردی است .در هر
بررسی ،مدل اقتصادسنجی بر پایه نظریههای

Autiero, Paulo Vinci
Muringani et al.
 3کشورهای درحال توسعه :آرژانتین ،برزیل ،هند ،ایران ،مالزی،

1

2

 :itɛجمله اختالل کشور  iام در سال  tام
منبع استخراج دادهها بانک جهانی بوده است.

توسعه یافته :کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،هلند ،ژاپن ،سوئد،
سوئیس ،انگلستان ،ایالت متحده آمریکا میباشند.

آفریقای جنوبی ،ترکیه ،چین ،روسیه ،کره جنوبی و کشورهای
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شاخص سرمایه اجتماعی از زیر مجموعههای

مدل اقتصادسنجی فوق یک مدل پانل پویای

لگاتوم چارچوبی است که کشورها را در مورد رونق و

(  )Growthitتابعی از رشد اقتصادی دوره قبل

شاخص لگاتوم 1تشکیل شده است .شاخص رفاه
شکوفایی مورد ارزیابی قرار میدهد؛ که نشاندهنده
رفاه اقتصادی و اجتماعی است .این شاخص ،بر

آستانهای است بهطوریکه در آن رشد اقتصادی

(  ،)Growthit−1بردار متغیرهای کنترلی موثر بر رشد

اقتصادی ( )X itشامل رشد نیروی کار ،رشد سرمایه

اساس  9شاخص فرعی تشکیل میشود که همگی

ثابت ناخالص و نرخ تورم است .همچنین سرمایه

میکنند .شاخصهای فرعی عبارتاند از :اقتصاد،

متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی در مدل است که

آزادی فردی ،آموزش ،سالمت ،ایمنی و امنیت و

آستانهای ظاهر میشود تا بتوان نحوه اثرگذاری

لگاتوم ،به همه شاخصهاي فرعی ،وزن مساوي داده

سرمایه اجتماعی بررسی نمود .برای برآورد مدل از

در کنار هم ،میزان رفاه یک کشور را اندازهگیری

کارآفرینی و فرصت ،حکمرانی ،سرمایه اجتماعی،

محیطزیست .براي بهدست آوردن شاخص کل

انسانی( )Humitیا نرخ ثبت نام متوسطه از
متغیر سرمایه اجتماعی ( ) SCitدر نقش متغیر

سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را با توجه سطح

میشود .هر کشور ،نمرههايی در هر شاخص فرعی

روش گشتاورهای

متغیرهاي مختلف و سطوح گوناگون اهمیت این

برآورد میشود .آن مقدار از آستانه شاخص سرمایه

بهدست میآورد که بر اساس ترکیب عملکردش در

متغیرها است .سپس نمرههای این شاخصهاي

تعمیمیافته2

استفاده میشود و

مدل به ازای آستانههای متفاوت سرمایه اجتماعی
اجتماعی که بتواند مجموع مجذور خطاهای مدل را

فرعی ،متوسطگیري میشوند تا یک نمره کل براي

حداقل کند به آن عنوان آستانه بهینه انتخاب

کشورها با توجه به این نمرهها ،در رتبههای مختلف

تعمیمیافته و با لحاظ آستانه انتخاب شده از رویکرد

کشور در این شاخص بهدست آید .درنهایت

میشود و نهایتا مدل با روش گشتاورهای

قرار میگیرند .بیشک رتبه کشور هرچه به صدر

تفاضلی3

برای زندگی شهروندانش فراهم کرده است.

آماری متغیرهای مدل در جدول ( )1طی سالهای

جدول نزدیکتر باشد ،یعنی آن کشور رفاه باالتری را
بر اساس فرضیه این پژوهش که آزمون اثرات

در روش گشتاورهای تعمیمیافته برآورد

میشود .قبل از برآورد الگوی تحقیق ،ابتدا توصیف
 2009-2018ارائه شده است.

غیرخطی سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی و تاثیر

آن بر رشد اقتصادی است مدل تجربی بهصورت یک

مدل آستانهای پویا تصریح خواهد شد.

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡−1 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 +
∗ ]𝛾 > 𝑡𝑖𝐼[ SC𝑖𝑡 ≤ 𝛾] ∗ (𝛼2 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑡 ) + 𝐼[ SC
𝑡𝑖𝜀 )5( (𝛼3 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑡 ) +
𝑓𝑖 1
𝛾 > 𝑡𝑖SC
𝛾 ≤ 𝑡𝑖0 𝑖𝑓 SC

{ = ]𝛾 > 𝑡𝑖)6( 𝐼[SC

Legatum
)Generalized Method of Moments (GMM
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جدول  1توصیف آماری متغیرهای مدل
میانگین رشد

میانگین نیروی

میانگین

میانگین

(درصد)

سرمایه
انسانی

سرمایه

380545036698/2

28/09

0/6

47/9

6/99

0/54

46/4

0/79

71/9
52/6

میانگین سرمایه ثابت

میانگین

نام کشور

اقتصادی

آرژانتین

0/99

27143959/9

برزیل

1/26

139522312/2

736143399885/8

کانادا

1/71

24095565/9

58869220044/5

1/3

چین

8/02

989096031/8

25492016785306/1

2/94

0/66

فرانسه

0/94

41851112/9

538703435420/5

0/77

0/76

55/5

آلمان

1/34

53491756/7

1625088264888/4

1/43

0/77

66/3

هند

7/02

841400942/7

17992291427719/5

5/76

0/46

45/4

ایران

3/08

54300080/8

1672069156082/0

13/58

0/58

47/6

ایتالیا

0/31

38867371/8

59662715019/1

1/1

0/75

54/5

ژاپن

0/67

79026484

78825090000000/0

0/14

0/82

48/2

مالزی

3/16

36980778

328805587184/4

1/86

0/83

55/4

هلند

4/74

20262767/5

160687520903/4

1/77

0/61

73/1

روسیه

0/91

11108690/3

23734715709580/6

0/ 9

0/8

44/5

آفریقای جنوبی

1

100817624

586939284796/8

8/88

0/67

51/8

کره جنوبی

1/51

35508678/3

303445288751735

5/89

0/42

43/7

سوئد

1/91

6184006/8

973693165562/7

1/62

0/78

73/5

سویس

1/53

5485606/7

375203966761/8

0/13

0/77

72/1

ترکیه

5/29

50867479/5

22348126432/6

8/ 5

0/63

39/6

انگلیس

1/29

41814515/6

221182493293/0

1/73

0/77

64/8

آمریکا

1/77

210244400/6

123167046735/5

1/6

0/71

68/1

(درصد)

(دالر)

کار (نفر)

تورم

اجتماعی

منبع :یافته های پژوهش

همانطور که در جدول ( )1مشخص شده است ،در

شاخصهای سرمایه انسانی ،مالزی ( )0/83و کره

مربوط به چین (8/02درصد) و پایینترین آن مربوط

ترکیه ( )39/6از باالترین و پایینترین سطح برخوردار

مورد میانگین متغیر رشد اقتصادی باالترین میزان
به ایتالیا ( 0/31درصد) و در خصوص متغیر نیروی

کار باالترین و پایینترین میزان از آن چین و سوئیس

است .در مورد میانگین متغیرهای سرمایه ثابت ،کره
جنوبی و ترکیه به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار

میانگین طول دوره را داشتهاند .میانگین نرخ تورم

برای آرژانتین بیشترین ( 28/09درصد)

و کشور

سوئیس کمترین ( 0/13درصد) بوده است .برای

Levin-Lin-Chu

جنوبی ( )0/42و سرمایه اجتماعی ،سوئد ( )73/5و
هستند.

 5نتایج برآورد مدل
در این پژوهش برای آزمون مانایی متغیرهای مدل از

آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو 1استفاده شده

1
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است .نتایج این آزمون در جدول ( )2ارائه شده

است.

جدول  2بررسی مانایی متغیرهای مدل با آزمون لوین ،لین و چو طی دوره زمانی 2009 – 2018

آزمون لوین ،لین و چو

متغیر

نتیجه آزمون

آماره آزمون

P-Value

رشد اقتصادی

-26/9175

0/00

پایایی

وقفه اول رشد اقتصادی

-31/3370

0/00

پایایی

رشد نیروی کار

-8/35679

0/00

پایایی

سرمایه ثابت ناخالص

-13/7274

0/00

پایایی

تورم

-6/36368

0/00

پایایی

سرمایه اجتماعی

-5/74895

0/00

پایایی

سرمایه انسانی ( نرخ ثبت نام متوسطه )

-9/95830

0/00

پایایی

منبع  :یافته های پژوهش

نتایج جدول ( )2نشان میدهد که تمام متغیرهای

مدل در سطح معنای  1درصد پایا هستند بنابراین

اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد پایین و حتی منفی

رگرسیون جعلی برآورد نمود .باتوجه به پایایی

آستانه مذکور و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی در

میتوان مدل پژوهش را بدون گرفتاری در دام
متغیرها ،در ادامه به برآورد مدل پرداخته میشود.

به منظور برآورد مدل ،معادله  5به ازای

آستانههای مختلف سرمایه اجتماعی با روش
گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است و آن

سطح از سرمایه اجتماعی (-متغیر آستانه) -که

توانسته است مجموع توان دوم خطاها را حداقل
کند به عنوان آستانه بهینه انتخاب شده است و

سپس با قراردادن آستانه بهینه در معادله  ،5برآورد

سایر پارامترها نیز با روش گشتاورهای تعمیمیافته

بهدست آمده است .انتظار نظری این است که قبل
از آستانه برآورد شده یا اصطالحا در سطوح پایینتر

Dynamic threshold panel
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سرمایه اجتماعی(-یا رژیم پایین سرمایه اجتماعی)،-
باشد اما پس از عبور سطح سرمایه اجتماعی از
جامعه و قرارگرفتن در رژیم باالی سرمایه اجتماعی،

اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد مثبت باشد .به

عبارت دیگر به نظر میرسد سطحی حداقلی از

سرمایه اجتماعی برای شکوفایی سرمایههای انسانی

و اثرگذاری مثبت آنها بر رشد الزم است در
غیراینصورت سطوح پایین

سرمایه

اجتماعی

نمیتواند موجب شکوفایی سرمایه انسانی شود و

اثرات مخرب آن بهصورت بیکاری فارغ التحصیالن و

فرار مغزها نمایان میشود.

نتایج برآورد مدل پانل آستانهای

ارائه شده است.

پویا1

1
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جدول  3نتایج برآورد مدل پانل آستانه ای پویا
متغیر

ضریب

P-Value

حد آستانه سرمایه اجتماعی

50/8

0/00

وقفه اول رشد اقتصادی

-0/089657

0/00

رشد نیروی کار

0/88

0/0007

رشد سرمایه ثابت ناخالص

0/280490

0/00

تورم

-0/174873

0/00

سرمایه انسانی در رژیم سرمایه اجتماعی پایین 𝟖 (𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍) ≤ 𝟓𝟎.

-0/070233

0/00

سرمایه انسانی در رژیم سرمایه اجتماعی باال 𝟖 (𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍) > 𝟓𝟎.

0/041345

0/0848

آزمون سارگان

12/99

0/52

آزمون خودهمبستگی (درجه )1

-1/77

0/07

0/044

0/96

آزمون خودهمبستگی (درجه )2
منبع :یافته های پژوهش

نتایج برآورد مدل را میتوان بهصورت زیر بیان نمود:
الف -وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و

معنیدار بر رشد اقتصادی دوره جاری دارد .به عبارت
دیگر باالبودن رشد اقتصادی در دوره قبل و تکمیل

ظرفیتهای کوتاهمدت رشد اقتصادی میتواند
موجب کاهش رشد اقتصادی در دورههای بعدی

شود که با تئوریهای رشد اقتصادی مانند تئوری
رشد لوکاس سازگار است.

ب -رشد نیروی کار تاثیری مثبت و معنیدار بر

رشد اقتصادی داشته است .با توجه به اینکه نیروی
کار یکی از مهمترین عوامل تولید محسوب میشود

رشد آن نیز میتواند موجب افزایش عرضه نیروی کار
و کاهش دستمزد و افزایش اشتغال و در نتیجه
افزایش تولید و رشد اقتصادی شود .نتایج برآورد

نشان داده است هر یک واحد افزایش در رشد

نیروی کار میتواند رشد اقتصادی را به اندازه 0/88

واحد افزایش دهد.

ج -رشد سرمایه ثابت تاثیری مثبت و معنیدار بر

رشد اقتصادی دارد .با توجه به اینکه سرمایه نیز از
عوامل موثر در تابع تولید است لذا رشد آن میتواند

به رشد تولید نیز منجر شود .رشد سرمایه ثابت

میتواند موجب افزایش بهرهوری سایر عوامل تولید

بهخصوص بهرهوری نیروی کار شود و در نتیجه

تولید و رشد اقتصادی را افزایش دهد .نتایج برآورد

مدل نشان داده است که هر یک واحد افزایش در
رشد سرمایه ثابت میتواند رشد اقتصادی را به

اندازه  0/28واحد افزایش دهد.

د -تورم تاثیری منفی و معنیدار بر رشد اقتصادی

دارد .افزایش تورم میتواند از طریق مارپیچ دستمزد-

قیمت موجب افزایش درخواست دستمزد نیروی کار
شود و در نتیجه هزینههای تولید افزایش یابد و
تاثیری کاهشی بر روند تولید و در نتیجه رشد

اقتصادی داشته باشد .همچنین تورم بهعنوان یک

شاخص از نااطمینانی اقتصادی میتواند موجب
اخالل در برنامهریزی تولید نیز شود و از این منظر

هم تاثیری منفی بر تولید و رشد اقتصادی داشته

باشد .نتایج مدل نشان داده است هر یک واحد

افزایش در نرخ تورم ،نرخ رشد اقتصادی را 0/17
کاهش میدهد.

ه -اثرگذاری سرمایه انسانی (نرخ ثبت نام

متوسطه) بر رشد اقتصادی بستگی به سطح سرمایه
اجتماعی دارد .در شرایطی که سطح سرمایه

اجتماعی پایین تر از آستانه  50/8از شاخص سرمایه
اجتماعی باشد ،سرمایه انسانی توان اثرگذاری مثبت
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بر رشد اقتصادی ندارد بلکه به دلیل مسائلی چون

ثبت نام متوسطه میباشد .همچنین عالوه بر

منفی نیز بر رشد اقتصادی برجای میگذارد .در واقع

سرمایه ثابت ناخالص ،رشد نیروی کار و وقفه اول

بیکاری فارغ التحصیالن و پدیده فرار مغزها تاثیری

سطح پایین سرمایه اجتماعی موجب دلسردی افراد
تحصیل کرده در جامعه شده و این افراد تالش خود

را عمدتا برای مهاجرت از کشور خود بهکار میبندند

تا اینکه تمرکز خود را بر تقویت تولید و کارآفرینی
بگذارند .اما در صورتیکه سطح سرمایه اجتماعی باال
باشد و از آستانه  50/8باالتر رود ،اثرگذاری سرمایه
انسانی بر رشد نیز مثبت میشود و در چنین

سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،تورم ،رشد
رشد اقتصادی بهعنوان متغیر مستقل در نظر

گرفتهشدهاند و اثر این متغیرها بر رشد اقتصادی

مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور با
استفاده از دادههای بانک جهانی و موسسه لگاتوم،

 20کشور در حال توسعه و توسعهیافته طی دوره
زمانی  2018-2009انتخاب گردید .سپس ،با استفاده
از روش گشتاورهای تعمیمیافته به برآورد مدل پانل

جامعهای سرمایه اجتماعی به عنوان بستری برای

پویای آستانهای پرداخته شد .نتایج برآورد مدل

جامعهای که سطح اعتماد و احترام به تحصیل

رشد اقتصادی به سطح سرمایه اجتماعی بستگی

شکوفایی سرمایه انسانی عمل میکند .در واقع در

نشان داده است که اثرگذاری سرمایه انسانی بر

کردگان باال باشد این افراد نیز در پاسخ به این اعتماد

دارد .در شرایطی که سطح سرمایه اجتماعی پایینتر

تالش بیشتری میکنند و در واقع استعدادهای آحاد

سرمایه انسانی توان اثرگذاری مثبت بر رشد

و احترام جامعه در راستای تقویت تولید و کارآفرینی

از آستانه  50/8از شاخص سرمایه اجتماعی باشد،

جامعه به سمت شکوفایی باالتری حرکت میکند.

اقتصادی ندارد اما در صورتیکه سطح سرمایه

قرار میگیرند شامل :کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا،

اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد نیز مثبت میشود.

کشورهایی که در این مطالعه باالی سطح آستانه

مالزی ،هلند ،سوئد ،سوئیس ،انگلستان و ایالت

متحده میباشد ،البته سطح سرمایه اجتماعی
کشورهایی چون ایران در سال  ،2009چین در

سالهای  2010تا  ،2018ژاپن در سال  2011و آفریقای
جنوبی در سالهای  2014تا  2018باالتر از سطح

آستانه بوده است.

اجتماعی باال باشد و از آستانه  50/8باالتر رود،

امروزه ،سرمایه اجتماعی و انسانی بهطور

فزایندهای در حال تبدیلشدن به نیروی محرکه
اصلی بهرهوری و رشد اقتصادی هستند .در دنیای
امروز ،نیاز به رشد بهرهوری در یک اقتصاد جهانی
که در آن کشورها هم برای منابع و هم برای بازارها

رقابت میکنند ،قویتر شده است .از آنجا که رشد

و  -نتایج آزمون سارگان حاکی از عدم وجود

بهرهوری به میزان رو به افزایشی به توسعه و کاربرد

همچنین نتایج آزمون خودهمبستگی آرالنو باند

با رشد سرمایه انسانی ،افزایش کیفیت و اثربخشی

درصد و عدم وجود خودهمبستگی مرتبه دوم است

آموزش و پرورش تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی با

همبستگی بین متغیرهای ابزاری و جزء اخالل است.

نشانگر خودهمبستگی مرتبه اول در سطح معنای 10
که این نتیجه موید استفاده از روش( )GMMاست.

 6نتیجه گیری و پیشنهاد
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر سرمایه اجتماعی
بر رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی براساس

مطالعات سکوئیرا و لوپز ( )2009و آکچوماک و ویل (

 ) 2008بوده است .منظور از سرمایه انسانی نرخ
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تکنولوژی جدید بستگی دارد ،سیاست عمومی باید

آن مرتبط باشد .به طورمثال سرمایهگذاری در

میزان متفاوت در کشورهای توسعهیافته و در حال
توسعه دارد که براساس مطالعه حاضر به سطح

سرمایه اجتماعی بستگی دارد .بنابراین ،پیشنهاد

میشود کشورهای در حال توسعه چون ایران ،به

منظور تالش در اثربخشی سرمایه انسانی در رشد
اقتصادی ،برای ارتقای سرمایه اجتماعی در نسل

آینده کشور ،به اصالح نظام آموزش و پرورش در

فاطمه مفتخری ،یونس نادمی ،علی کاوند .تاثیر سرمایه اجتماعی بر رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی
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 به رشد اقتصادی،ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی

.پایدار دست یابند
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 مشارکت و همیاری بپردازند،راستای پرورش اعتماد
 با،تا بتوانند با در کنار افزایش سطح سواد عمومی
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