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  :چکیده
: توان تولید کل یک جامعه را حاصل انباشت و تعامل سه نوع سرمایه دانست می

آالت، فیزیکی که از طریق بهبود در کیفیت ابزار و ماشین ينخست سرمایه
دوم  بخشد، دهد و از این طریق رفاه را بهبود می کار را افزایش می  وري نیروي بهره

یابد و  ها، آموزش، تعلیم و کارآموزي تحقق میانسانی که به شکل مهارت يسرمایه
هاي  اجتماعی که با تسهیل، تسریع و کم هزینه ساختن مبادله يسوم، سرمایه

بر این اساس و با توجه به اهمیت افزایش . دشو وري میاقتصادي موجب افزایش بهره
حاضر به بررسی تأثیر  ياقتصادي کشور، در مطالعه يوري در رشد و توسعهبهره

فیزیکی، نرخ  يعنوان شاخص سرمایهثابت ناخالص به يمتغیرهاي نرخ رشد سرمایه
ي انسانی و شاخص عنوان شاخص سرمایهبه) سواد و پوشش تحصیلی(باسوادي 

وري اجتماعی بر بهره يبه عنوان شاخص سرمایه) ICRG(المللی کشور بین ریسک
 1371-1388مانی ز يو طی دوره ARDLکل عوامل تولید، با استفاده از روش 

فیزیکی  يسرمایه ،دست آمده از برآورد مدلبهج ینتا بر اساس .پرداخته شده است
عنوان  بهانسانی و اجتماعی،  هايوري ندارد، اما سرمایهتأثیر معناداري بر بهره

مثبت و  ریبلندمدت تأثمدت و هم در کوتاهدر وري، هم در افزایش بهره مهم واملیع
   .وري دارنددار بر بهرهمعنی

 JEL: Z13 ،D83 ،J24 ، D24طبقه بندي 
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  مقدمه - 1

هاي ترین مؤلفهاست، زیرا یکی از مهم ي حیاتی براي هر کشوروري یک مسألهبهره
که اگرچه، این. بخش و کسب مزیت رقابتی در بازار استدستیابی به نتایج رضایت

 ازطور کلی شود همیشه روشن نیست؛ اما بهوري میچه چیزي موجب افزایش بهره
ي روین ،يآورفن: ریمتغ سه ازی تابع عمدتاًي وربهره ،ياقتصاد وی تیریمد دگاهید
 و زاتیتجه: گونه نام بردها را اینتر آنطور واضحتوان به؛ که میاست سازمان و کار
ي سرمایه( ماهرنیروي کار  ،)ي فیزیکیسرمایه(ي احرفهو  مدرني هاستمیس

که  )ي اجتماعیسرمایه( کارآمد کار روالو  مناسب و منسجمی هماهنگ ،)انسانی
 1،گریو(ي باشند وربهره در ریچشمگ وی جیتدر رییتغ از منبع کی دنتوانیم کی هر

2006 ،35(.  
عنوان عوامل هاي اجتماعی و انسانی، بهگذاري در سرمایهسرمایه امروزه

اند و ي اقتصادي سهم بسزایی را به خود اختصاص دادهکلیدي فرآیند رشد و توسعه
  که در گذشته، تنها شوند؛ درحالیاز موضوعات جدي در اقتصاد قلمداد می

بحث و بررسی قرار عنوان عامل رشد و توسعه مورد ي فیزیکی بود که بهسرمایه
 .گرفتمی

هاي مبادله و همچنین ي اجتماعی نقش مهمی را در کاهش هزینهسرمایه
دلیل افزایش ارتباطات، بر این به ، عالوهي جمع آوري اطالعات داردکاهش هزینه
و از این  دهدرا هم افزایش می هاي جدیدآوريفن بازارهاي خارجی ودسترسی به 

به نظر  .شودوري میخدمات و بهبود بهره طریق موجب افزایش کیفیت کاالها و
یش از حد منابع ي اجتماعی، از استفاده بتوان با افزایش سرمایهمی 2هاردین

مثبت  معی بر عملکرد مدیریت منابع اثرحمایت از اقدامات ججلوگیري و با 
  ).217، 2005 3،ساکوراي(گذاشت 

ي اجتماعی و آثار آن در طالعات زیادي که در خصوص سرمایهبا وجود م
وري کمتر توجه شده ي اجتماعی در بهرهکشور ایران انجام شده، به نقش سرمایه

 )اجتماعی فیزیکی، انسانی و(گانه هاي سهبنابراین، با توجه به اهمیت سرمایه. است
ي حاضر به بررسی تأثیر هوري و رشد اقتصادي، مقالدر ایجاد توسعه و افزایش بهره

                                                
1 Greve 
2 Hardin 
3 Sakurai 
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بر این  .پردازدوري میي اجتماعی بر بهرهسرمایه هاي فیزیکی، انسانی وسرمایه
اساس در بخش دوم مبانی نظري، در بخش سوم پیشینه، در بخش چهارم معرفی 
الگو و روش برآورد آن، در بخش پنجم برآورد الگو و در نهایت در بخش ششم 

 .تگیري ارائه شده اسنتیجه
  

  ادبیات نظري -2
انسانی، اقتصادي و اجتماعی یکی از  يهاي توسعه یافتگی و شاخص توسعه
هاي ارزیابی کارایی و تعادل ساختاري در جوامع  ترین و فراگیرترین مالك مناسب
حال توسعه از طریق  دیگر اختالف بین کشورهاي پیشرفته و در عبارتبه. است

  وري یکی از  در این میان بهره. شود گیري می هاي مهم اقتصادي اندازه شاخص
ین دالیل یتب وکشورها  يهایی است که براي توضیح سطح توسعه ترین شاخصمهم

، 1389 خانزادي، و یزدانی،( شودمیگرفته  کاربهاختالف در سطوح توسعه کشورها 
64.( 

هایی همچون منابع ي فیزیکی که معرف پدیدههدر گذشته تنها سرمای
وري هرهعنوان عامل افزایش باست، به روت، درآمد، مستغالت و نظایر اینطبیعی، ث

مفهوم  4سیکاتباولز، گوردن و  .گرفتی قرار میبررس ي موردو رشد و توسعه
آنها، تولید صرفاً یک فرآیند مکانیکی  از دید .اند وري ارائه داده رهاز بهي جدید

عامل کلیدي درك فرآیند تولید  .الت، نیروي کار و تکنولوژي نیستآ ترکیب ماشین
وري، درك این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژي تعامل  و بهره
 زیاد، ابداع و نوآوري پرستی، کار و تالش یت ملی و میهناعواملی مثل حم. کنند می
وري به مفهوم  بهره يدهنده هاي مدیریت نظام انگیزشی، عناصر تشکیل روشو 

  ). 548، 1390 شاکري،(جدید آن هستند 
ها  ي اقتصادي از مدتعنوان یکی از منابع توسعهي انسانی بهاهمیت سرمایه

اولین اقتصاددان ) 1776( 5آدام اسمیت .پیش وارد مباحث اقتصادي شده است
عنوان یکی از عوامل اساسی، که تفاوت دریافتی و ارت را بهکالسیکی است که مه

 يي سرمایهکه او را پدر نظریه 6شولتز .کند دهد؛ معرفی می را توضیح می وري بهره

                                                
4 Bavlz and Gordon and Vsykat 
5 Adam Smith 
6 Schultz 
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نامند؛ معتقد بود که نقش بهبود کیفیت نیروي کار که از طریق انسانی می
  از عوامل  عنوان یکیشود، به ي انسانی حاصل میگذاري در سرمایه سرمایه
دي فراموش هاي سنتی عوامل مؤثر بر رشد اقتصا ي رشد در تحلیلکنندهتعیین

  ).1، 1961شولتز، (شده است 
  اند که امروزه با مطالعات صورت گرفته، محققان بسیاري دریافته

ي انسانی، از طریق ایجاد تغییرات تکنولوژیکی و انتشار گذاري در سرمایهسرمایه
 يهاي سرمایهتئوري .دهدوري را تحت تأثیر قرار میهداري بهرطور معنیآن، به

هاي نهادینه شده انسانی و رشد اقتصادي بر این فرض استوارند که دانش و مهارت
؛ 9، 1962 ،7بکر(است  وري را افزایش دادهطور مستقیم بهرهي انسانی بهدر سرمایه

 ).1، 1961شولتز، 
کنند که افزایش مهارت از بیان می) 2002( 8بارنز و کنارددر این راستا 

 1.7وري از یک درصد به موجب افزایش بهره ،9طریق کسب آموزش حین کار
هاي سطح باال در استرالیا شده است، در واقع مهارت 1990 يدرصد در اواسط دهه

شود، که هاي بیشتر میهاي پیشرفته و همچنین نوآوريآوريکارگیري فنموجب به
وري سازمان نیروي کار و بهره(گردد وري میریق موجب افزایش بهرهاز این ط
 ).2013استرالیا، 

ي انسانی از عوامل اثرگذار ي فیزیکی و سرمایهبا این وجود، اگرچه سرمایه
هایی از اقتصادهایی اند؛ اما نمونهوري در یک اقتصاد معرفی شدهبر تولید و بهره

ها، همچنان از اقتصادي عظیمی از این سرمایهوجود دارند که حتی با وجود حجم 
هیچ تضمینی لذا  .شد مستمر و پایدار همراه نیستندور، همراه با ربالنده و بهره

، )انسانی يفیزیکی و سرمایه يسرمایه(نیست که تنها با کمک این دو دسته عوامل 
نیز مشارکت  همکاري، اعتماد و تولید افزایش یابد؛ بلکه سطح ارتباطات نیروي کار،

پروسه افزایش  یلهاي اجتماعی باید نقش مکملی را براي تکمعنوان سرمایهبه
  .دنتولید و رشد اقتصادي فراهم نمای

  

                                                
7 Beker 
8 Barnes and Kennard 
9 Learning By Doing 
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و  1980 ياوخر دهه در 11پوتنام و 10کلمنآثار  بر این مبنا پس از انتشار
ی اجتماعي هیسرما که اندکرده ادعای تجرب مختلف مطالعات ،1990 ياوایل دهه

ي هاينابرابر چراله باشد که أبراي این مس ممکن حاتیتوض ازی کتواند یمی
 يتوسعه سطح گرفتن نظر در بدون، جوامع و کشورها نیبي اگستردهي اقتصاد
 ).10، 2005 ،12یاکویاما(ي کشورها وجود دارد اقتصاد

 يسرمایه يپرداز در زمینهترین نویسنده و نظریهرابرت پوتنام معروف
 کند واجتماعی تمرکز می ياجتماعی در جهان معاصر، بر اهمیت نهادي سرمایه

اجتماعی در شکلی از اعتماد عمومی براي عملکرد موفق  يسرمایه ،کند کهبیان می
وري جامعه تأثیرگذار است و بر بهره در پیشرفت اقتصاد، یک عامل حیاتی است

غیر  ياجتماعی یک سرمایه يسرمایهدر واقع  ).301، 2005 ،13بوگالسدایک(
  پیوستگی، اتحاد، اعتماد، تحمل،  ؛هاي جامعهویژگی يملموس است که در برگیرنده

گیري میزان براي اندازه هااین ویژگی .پذیري و ارتباطات متقابل استجامعه
عبارت به ).83، 2006 ،14وودهاوس( شونداجتماعی در نظر گرفته می يسرمایه
جتماعی، طبق نظر پوتنام یک ویژگی زندگی اجتماعی است که ا يسرمایهدیگر 
ثیر بگذارند و اهداف مشترك را أبر یکدیگر ت ،سازدکنندگان را قادر می شرکت

  ).889، 2006 ،15چو( دنبال کنند
 عاملیبه عنوان جدید و   هاي اجتماعی از پدیده يسرمایهبه این ترتیب 

 يسرمایه(آن اتصال  يحلقهو  است  مطرح  و تولید اقتصادي  وري در بهره اثرگذار 
آورد  وجود میاجتماعی شرایطی را به يسرمایه .به اقتصاد، مبادله است )اجتماعی

دلیل خسارتی که متوجه طرف مورد مبادله طلبی به که فرد در مبادله، از فرصت
نحوي هسازد ب شود، خودداري کند و این مساله او را در مبادله قابل اعتماد می می

  را کاهش ) مبادله يهزینه(کنترل رفتار و نظارت بر طرف مبادله  يکه هزینه
علت عقالنیت ن اطالعات بهعدم تقارله به أاین مس ).2002 ،16فرانکوئیس(دهد می

 .دوجود دار اندیگر بینی رفتاریک محدودیت براي پیشیعنی ؛ گرددبر می محدود

                                                
10 Coleman 
11 Putnam 
12 Yokoyama 
13 Beugelsdijk 
14 Woodhouse 
15 Chou 
16 Francois 
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ها و یندهاي اقتصادي از طریق قراردادها، ضمانتآبراي خنثی کردن این وضعیت، فر

و  را باال برده هاي تراکنشهزینه شوند که این، خودهاي قضایی انجام میمشاوره
. دهداجتماعی و اعتماد افزایش می يدلیل نبود سرمایهه قیمت انجام معامله را ب

هولت در هاي انجام معامله را کاهش داده و باعث ساجتماعی هزینه يسرمایه
  ).83، 2006 وودهاوس،(شود معامالت تجاري می

وري را تحت تأثیر ههاي مختلفی بهري اجتماعی از راهطور کلی سرمایهبه
. ي انسانی جامعه استها گسترش اعتماد مابین سرمایهیکی از این راه .دهدقرار می

این امر باعث  یند یادگیري توسعه یابد،آتواند در طی زمان از طریق فراعتماد می
تقویت روابط بین افراد، استحکام بیشتر روابط در مقابل با تضادها، تشویق تعامالت 

در محیطی  .)34، 1987 ،17جوهانسن( گردددانش و افزایش عالیق بین افراد می
که سطح اعتماد باال و درك افراد از یکدیگر زیاد باشد فرصت یادگیري و تسهیم 

ایجاد اعتماد،  همچنین ).569، 2002 ،18کیلن( دانش سهولت بیشتري دارد
-را افزایش می سیستم اقتصاديطلبانه را محدود کرده و بازدهی رفتارهاي فرصت

اقتصاد کمک  وريو بهره بهبود کارایینتیجه به  و در) 48، 2002 ،19مولر(دهد 
  .کندمی

 انتشارکه موجب  دانش انتقالاز یکدیگر و  اطالعات گرفتناز سوي دیگر، 
، )235، 2000 ،20آیشام( شودهاي نوین انجام کار و نوآوري میوهیش ای وي تکنولوژ
 به کمک وافزایش پیشنهادات  -دانش یکدیگر  مکملعنوان به -افراد  دانش بیترک
  ، )35، 2006 گریو و همکاران، ؛107، 2001ساالف،  و ویگر( مشکالت حل
دلیل تسهیل انتقال دانش و الت بهتر مبادالت، بهبود کیفیت محصوهاي پایینهزینه

جایی افراد در یک و نرخ پایین جابه) 2006 ،21ساباتینی(هاي تیمی بهبود همکاري
  ها بر ست که سرمایه اجتماعی از طریق آنهایی اسیستم اقتصادي از جمله راه

  .گذاردوري تأثیر میبهره

                                                
17 Johanson 
18 Killen 
19 Mueller 
20 Isham 
21 Sabatini 
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براي  ی، حتی اگراجتماعاتصاالت  از متراکم شبکه کی 22به گفته فلش
شود وري اقتصادي میاهداف غیراقتصادي توسعه یافته باشد، موجب افزایش بهره

  اجتماعی درست مانند یک  يعبارتی سرمایهبه ).235، 2000 آیشام،(
کند و فیزیکی، همچون یک دارایی عمل می يگذاري جدید در سرمایهسرمایه

  ).2006ساباتینی، ( دشووري میو افزایش بهره موجب بهبود عملکرد اقتصادي
  که موجب افزایش از روابط اجتماعی تجربی  يعنوان یک نمونهبه

 شد گفته کشاورزانه ب ،1997 ی سالخشکسال دردر سریالنکا  وري شده است؛بهره
 23آموزش و قاتیتحق يموسسهلذا . وجود ندارد برنج محصول رشدی براي کاف آب

)ARTI (ارزش، انتظارات و هنجارهااز طریق برانگیختن  ،24کرنل دانشگاه به همراه 
و در نتیجه یک همکاري  ندکرد قیتشوبین کشاورزان  را آب نگذاشت اشتراك به

 دست به اشتراك گذاشتند کهقومی کشاورزان باالدست آب را با کشاورزان پایین
 از برداشت متوسط حد از میزان محصول بیشتر با توزیع حجم محدودي آب نهایتاً؛

اي در پیشرفت قابل مالحظه يدهندهکه این نشان به دست آمد هکتار 65000
  ).2000 ،25یوپف(وري است عملکرد سیستم تولید و بهره

به  را چهار پیامد عمده اجتماعی در نظام اقتصادي يسرمایهطور کلی هب
به کارگیري  ،نوآوريو  انتقال دانش، کسب اطالعات: که عبارتند از همراه دارد

این پیامدها ممکن  .واسطه گريو  دانش مکمل و تالش در حل مسائل و مشکالت
اجتماعی  يهایی که به سرمایههاي آناست در طول زمان با توجه به نیازها و ویژگی

اجتماعی براي آغاز و پشتیبانی اقدام  يسرمایه. دسترسی دارند، متفاوت باشد
: هایی مانندهتواند در حوزت آن میاقتصادي، حیاتی است، بنابراین پیامدهاي مثب

هاي درون شرکتی و کارآفرینی یندهاي ابتکاري، همکاريآگیري صنعت، فرشکل
   ). 2003 ،26گریو و بناسی( مشاهده شود

  ي اجتماعی در کنار لذا با توجه به موارد ذکر شده، نقش سرمایه
وامل تولید مشهود وري کل عگذاري آن بر بهرههاي انسانی و فیزیکی و اثرسرمایه

                                                
22 Flash 
23 Agrarian Research and Training Institute 
24 Cornell University 
25 Uphoff 
26 Greve and Benassi 
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هاي فیزیکی و انسانی در ي اجتماعی مکمل سرمایهباشد و به نوعی سرمایهمی

  . باشدي اقتصادي میفرآیند رشد و توسعه
  
  پژوهش يپیشینه -3

بیان  وري کل عوامل تولیدعوامل مؤثر بر بهرهدر نتیجه بررسی ، )1998( 27آستریا
  گذاري مستقیم خارجی، تجارت به جریان سرمایه وريکه افزایش بهرهکند می
ي شدت سرمایه و سرمایه داخلی و خارجی، R&Dالملل، انباشت سرمایه بین

  .دارد بستگی انسانی
وري پرداخته و به ي اجتماعی بر بهره، به بررسی اثر سرمایه)2003( 28ویگ

موجب افزایش مکاري و اعتماد ي اجتماعی، هاین نتیجه رسیده است که، سرمایه
  .شودوري و در نتیجه افزایش درآمد میبهره

 به دستي وربهره شیافزا جیتروي برا) APO( 29ایآسي وربهره سازمان
زد،  ICD 30برنامه تحتکشور  10ی در اجتماعي هیسرماي ریگاندازهي برای قیتحق

نشان داد که اعتماد و روابط اجتماعی براي  2005نتایج طی همایشی در سال 
  ).2006 ،31یاکویاما و ساکوراي(وري ضروري است افزایش بهره
 هاي فیزیکی، انسانی و اجتماعی و، به بررسی سرمایه)2008( 32دیندا
ثیر أت اجتماعی يگیرد که سرمایهو نتیجه می پردازداشان بر رشد میاثرگذاري

از طرف دیگر بین شاخص اعتماد  .داري بر رشد اقتصادي داشته استمثبت و معنی
  .هاي تحصیل، ارتباط مثبت و معناداري وجود داردو متوسط سال

وري ، به بررسی عوامل اثرگذار بر بهره)2009( 33مسترومارکو و قش
ردات کاالهاي وا 34،گذاري مستقیم خارجیاند که، سرمایهو نتیجه گرفته هپرداخت
وري ي انسانی از جمله عوامل مهم بهبود بهرهاي، تحقیق و توسعه و سرمایهسرمایه

  . ي انسانی داردهستند، اما اثر سه عامل اول بستگی قطعی به انباشت سرمایه

                                                
27 Austria 
28 Wiig 
29 Asian Productivity Organization. 
30 Integrated Community Development 
31 Yakoyama and Sakurai 
32 Dinda 
33 Mastromarco and Ghosh 
34 Foreign Direct Investment (FDI) 
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اي به بررسی اثر در مطالعه) 2013(وري استرالیا سازمان نیروي کار و بهره
کند، که آموزش و وري پرداخته و در نتایج خود بیان میي انسانی بر بهرهسرمایه

هاي زیرا مهارت .وري داردبسزایی در افزایش بهرههاي پایه تأثیر یادگیري مهارت
  .هاي مولد در محیط کار استي فعالیتپایه اساس یادگیري بیشتر و ارائه

اجتماعی و عملکرد  يله سرمایهأدر پژوهشی به مس ،)1384(سوري 
 يسرمایه شاخص کاهش ،بر اساس نتایج این مطالعهو پرداخته است  ادياقتص

  .داري منجر به کاهش رشد اقتصادي خواهد شدصورت معنیبهاجتماعی، 
  انسانی و  ي، تعامل بین سرمایه)1389(احمدي شادمهري و همکاران 

   بر اساس نتایج، متوسط. لید را مورد بررسی قرار دادندوري کل عوامل توبهره
  .وري دارندداري بر بهرههاي تحصیل اثر مثبت و معنیسال

به بررسی تأثیر مخارج تحقیق ) 1392(لو برزلقی و همکاران همچنین تقی
هاي وري صنایع استاني انسانی بر بهرهي فیزیکی و سرمایهو توسعه و سرمایه

ي سرمایه ي فیزیکی واند که، سرمایهاند و به این نتیجه رسیدهکشور پرداخته
  .دار دارندوري اثر مثبت و معنیانسانی هر دو، بر بهره

  
 معرفی الگو و روش برآورد آن -4

ي بلندمدت بین متغیرهاي زیادي از تکنیک یوهانسن جهت تعیین رابطه محققان
نسن از لحاظ آماري در یوها نسبت به ARDLروش  اما. اندمورد نظر استفاده کرده

باشند  I(1)یا  I(0)توان زمانی که متغیرها را می ست و آنهاي کوچک کاراتر انمونه
  .به کار برد

∑ +   =    :باشدبه صورت زیر می ARDLفرم کلی یک الگوي               + ∑              +   )1(                                    
  

 35یک اختالل سفید   بردار متغیرهاي مستقل و    و  متغیر وابسته   که در آن 
∑ +    =     :به صورت زیر نوشتلگوي مورد مطالعه را توان امیفرم کلی  با توجه به. است             + ∑            +∑            +∑            +   )2(                                                                                    

  

                                                
35 White Noise 
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ي دهندهنشان   ست، ا (TFP)وري کل عوامل تولید که در آن متغیر وابسته بهره

 يسرمایه بیانگر   ي انسانی و سرمایهمعرف    ي فیزیکی است، سرمایه
  .اجتماعی است

عنوان متغیر وري کل عوامل بهي حاضر، بهرهبر این اساس در مطالعه
براي این کار از تابع تولید کاب  .طریق پسماند سولو محاسبه شده استوابسته از 

شده به صورت زیر استفاده ) 2007( 36داگالس تصریح شده توسط آمیتی و کونینگز
=     :است              )3(                                                                                    

  
موجودي    ، اولیه مواد    ،(GDP)خروجی یا محصول    ترتیببهکه در آن 

از تابع اولیه  TFPگیري براي اندازه سپس. است tنیروي کار در سال    سرمایه، 
=      :شودلگاریتم گرفته می          +         +        +   )4(                                  

  
از  37توسط یک تخمین سولو )TFP( وري کل عوامل تولیدبهره و در نهایت
        هاي واقعی روي محصول و ارزش برازش شده هاي بین دادهباقیمانده
=      :شودگیري میاندازه      −       . )5(                                                                           

  
عنوان شاخص ثابت ناخالص به يهمچنین متغیرهاي نرخ رشد سرمایه

عنوان شاخص به) سواد و پوشش تحصیلی(سوادي فیزیکی، نرخ با يسرمایه
عنوان شاخص به )ICRG( 39المللی کشورو شاخص ریسک بین 38ي انسانیسرمایه

                                                
36 Amiti and Konings 
37 Solow 

وري استرالیا پژوهش آمده است؛ سازمان نیروي کار و بهره يتر نیز در پیشینهبر اساس مطالبی که پیش 38
کند، که وري پرداخته و در نتایج خود بیان میانسانی بر بهره ياي به بررسی اثر سرمایهدر مطالعه) 2013(

هاي پایه اساس زیرا مهارت. وري داردهاي پایه تأثیر بسزایی در افزایش بهرهآموزش و یادگیري مهارت
توان نتیجه گرفت که سواد و پوشش پس می. فعالیت هاي مولد در محیط کار است يبیشتر و ارائهیادگیري 

از جمله مطالعات داخلی نیز، که از این شاخص  .ي انسانی باشدتواند شاخص خوبی براي سرمایهتحصیلی می
طیبی و همکاران  يلعهتوان به مطاوري استفاده کرده است؛ میانسانی بر بهره يبراي بررسی اثر سرمایه
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هر ساله توسط  المللییسک بینشاخص ر .اجتماعی استفاده شده است يسرمایه
از این شاخص  .شوداي کشورهاي مختلف محاسبه میبر ،PRS(40(گروه تحقیقاتی 

 شوري اجتماعی در یک کسرمایه عنوان شاخص مناسبههاي اخیر بدر سال
  .41شوداستفاده می
 22، شـامل  (ICRG) المللی ریسک کشورهابندي شاخص راهنماي بینرتبه

بـراي   .، ریسک اقتصادي و ریسک مالی اسـت متغیر در سه زیر گروه ریسک سیاسی
صورت امتیاز بـه آن  ه گردد که بها، یک شاخص مجزا محاسبه میهر یک از زیرگروه
، 100بر این اساس، شـاخص ریسـک سیاسـی امتیـازي از صـفر تـا        .زیربخش است

ازي و شاخص ریسک اقتصادي هم امتیـ  50امتیازي از صفر تا شاخص ریسک مالی 
ي امتیـاز مربـوط بـه ریسـک کشـورها،      براي محاسبه .را خواهد داشت 50از صفر تا 

 2دست آمده از سه زیرگروه بـا یکـدیگر جمـع شـده و تقسـیم بـر       همجموع امتیاز ب
گرفـت کـه   دست آمده امتیازي از صفر تا صد را در بر خواهد هشاخص ب .خواهد شد

، درکشورهاي با ریسک بسـیار پـایین   100تا  80بر اساس آن کشورهاي با امتیاز از 
، درکشورهاي بـا ریسـک بسـیار    9/49بندي شده و کشورهاي با امتیاز صفر تا دسته

  . بندي خواهند شدباال دسته
: ریسک سیاسی عبارتنـد از  يدهندهیلدر محاسبه این شاخص، اجزاي تشک

گـذاري، تضـاد   هـاي سـرمایه  ویژگـی  ،43اجتمـاعی  - ایط اقتصاديشر ،42ثبات دولت
 فساد، حضور نیروهـاي نظـامی در   ،45خارجی) مجادالت(تضاد  44یداخل) مجادالت(

                                                                                                         
وري، از نرخ باسوادي به عنوان انسانی بر بهره يکه در آن براي بررسی اثر سرمایه. اشاره کرد) 1392(

  .انسانی استفاده کرده است يشاخص سرمایه
39 International Country Risk Guide 
40 Political Risk Services 

  .مراجعه شود WWW.PRSGROUP.COMبراي مطالعات بیشتر به وبسایت  41
42 Government Stability 
43 Socioeconomic Conditions 
44 Internal Conflict 
45 External conflict 

http://www.PRSGROUP.COM
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پذیري مسئولیت ،49هاي نژاديتنش ،48قانوننظم و  ،47هاي مذهبیتنش ،46سیاست

  . و کیفیت بوروکراسی 50دموکراتیک
تولید ناخالص : تند ازریسک اقتصادي عبار يدهندههمچنین اجزاي تشکیل

داخلی سرانه، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم سالیانه، نسبت تراز بودجه 
لص داخلی و در نهایـت  به تولید ناخالص داخلی و نسبت حساب جاري به تولید ناخا

خالص ثبات نرخ ارز، : ي ریسک مالی در این شاخص عبارتند ازدهندهاجزاي تشکیل
المللی، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلـی، نسـبت بـدهی    نقدینگی بین

جـاري بـه صـادرات کاالهـا و     خارجی به صادرات کاالها و خدمات و نسبت حسـاب  
  .خدمات

  
 برآورد مدل -5

هیچ یک از متغیرها  براي اطمینان از اینکه آورد مدل، باید آزمون ماناییقبل از بر
در  I(2)زیرا در صورت وجود متغیرهاي  انجام شود؛ نیستند، دو يجمعی مرتبه

به روش دیکی فولر  آزمون مانایینتایج  .، قابل اعتماد نیستندFهاي آمارهمدل 
  .آمده است) 1(در جدول  (ADF) تعمیم یافته

  
  براي بررسی مانایی متغیرها (ADF)دیکی فولر تعمیم یافته  نتایج آزمون: 1جدول 

تعداد وقفه   Prob  ي آزمونآماره  روند  از مبدأعرض   متغیر
(SIC)  

  نتیجه

TFP -  -  657/3 -  00/0  3  پایا  
K  1344/0  -  752/4 -  00/0  3  پایا  
H  -  -  645/2  99/0  0  ناپایا  

D(h)  0292/0  0016/0-  673/4  00/0  1  پایا  
S  4290/0  0061/0  639/2 -  26/0  0  ناپایا  

D(s)  -  -  234/5 -  00/0  0  پایا  
  هاي تحقیقیافته: منبع
 

                                                
46 Military in Politics 
47 Religious tensions 
48 Law and Order 
49 Ethnic Tensions 
50 Democratic Accountability 
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 ايمتغیره ،)1(یافته در جدول فولر تعمیمبا توجه به نتایج آزمون دیکی
TFP وK  صفر  يجمعی مرتبهI(0)  و متغیرهايH  وS  جمعی مرتبه یکI(1) 
 ARDLمدت و بلندمدت از مدل حال براي آزمون همجمعی و روابط کوتاه. هستند

  ARDL (1, 0, 0, 0)صورتبه مدتي کوتاهمدل پویا ، که نتایج برآورداستفاده شده
  .آورده شده است) 2(ر جدول د

  
  ARDL (1, 0, 0, 0)مدت نتایج حاصل از برآورد مدل پویاي کوتاه: 2جدول 

  مقدار بحرانی  محاسباتیT  ضریب  متغیر
TFP(-1)  0373/0  139/0  89/0  

K 0088/ -  232/0 -  82/0  
H  3274/0 * 609/1  13/0  
S  1975/0 ** 858/1  08/0  

  آزمون فروض
  نتیجه  مقدار بحرانی  آماره آزمون  آزمون

30/3 =   داري کل تابعمعنی   دارمعنی  09/0 
=   واریانس ناهمسانی 22/0   همسانی واریانس  64/0 
41/5 =   خودهمبستگی   عدم خودهمبستگی  03/0 

80/0 =    نرمال بودن جمله پسماند   نرمال  66/0 
  10/0دار در سطح خطاي معنی **و  20/0دار در سطح خطاي معنی *

  هاي تحقیقیافته: منبع
  

مدت نشان داده شده است، در کوتاه) 2( يطور که در جدول شمارههمان
انسانی مثبت  يسرمایهوري ندارد، اما ضریب فیزیکی اثر معناداري بر بهره يسرمایه

اجتماعی در سطح  يسرمایهدار است، همچنین معنی 20/0و در سطح خطاي 
  .دار داردوري اثر مثبت و معنیبر بهره 10/0خطاي 

وري در ي قبل نیز اثري مثبت بر روي بهرهوري در دورههمچنین بهره
هاي انجام گرفته فعالیتي حاضر دارد؛ و این موضوع به این مفهوم است که دوره

وري اثرگذار طور مستمر بر روي بهرههگذشته، ب هايوري در دورهبراي افزایش بهره
وري در هاي افزایش بهرهاهمیت پیوسته بودن سیاستبر این اساس  خواهد بود و

  .گرددیک اقتصاد مشخص می
 يبلندمدت بین متغیرها مقدار آمـاره  يسپس براي اطمینان از وجود رابطه

∑ :محاسبه شده است )6( يرابطهصورت حاسباتی بنرجی، دوالدو و مستر بهم          ∑         =          =  .      .   = −3.59                                               )6(  
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جدول بنرجی و همکاران در سـطح اطمینـان    يکه مقدار آن از آمارهدلیل اینکه به

 يصفر مبنی بـر عـدم وجـود رابطـه     يباشد، فرضیه تر میبزرگ) -46/3(درصد  90
بلندمدت بین متغیرهاي مـدل، نتـایج    يشود و با تأیید وجود رابطهبلندمدت رد می

  .ارائه شده است) 3( يرابطه تعادلی بلندمدت در جدول شماره
  

  ARDL(1, 0, 0, 0)بلندمدت  ينتایج برگرفته از برآورد رابطه: 3جدول 
  بحرانیمقدار   محاسباتی T  ضریب  متغیر
K 0092/0-  231/0 -  82/0  
H  3401/0  *680/1  11/0  
S  2052/0  **091/2  05/0  

  10/0دار در سطح خطاي معنی **و  20/0دار در سطح خطاي معنی *
  هاي تحقیقیافته: منبع

  
توان لندمدت اکنون میجمعی بدست آمده از بردار همبا توجه به نتایج به

ي وردر بلندمدت نیز تأثیر معناداري بر بهرهفیزیکی  يسرمایهنتیجه گرفت که 
 )20/0در سطح خطاي (دار و معنی صورت مثبتانسانی به يسرمایهندارد و ضریب 

دست آمده دار بهصورت مثبت و معنیاجتماعی به يسرمایهو همچنین ضریب 
 يسرمایهانسانی و  يسرمایهدهند که با افزایش در واقع نتایج نشان می. است

یابد که مبانی تئوریک را در این زمینه وري افزایش میاجتماعی در بلندمدت بهره
  .کندتأیید می

اجتماعی مورد استفاده در این مطالعه  يسرمایهبا توجه به اینکه شاخص 
تواند بر روي مورد بررسی داشته است؛ لذا می يروندي نزولی را در طی دوره

در به عبارتی  .وري اثرگذار باشدفیزیکی بر بهره يسرمایهمعنادار نشدن اثر 
اجتماعی،  يسرمایه ی یک کشور پایین باشد، کاهشاجتماع يسرمایهکه صورتی

صورت فیزیکی موجود به يسرمایهشود تا نیروي انسانی جامعه نتواند از سبب می
ر سطح در چنین شرایطی، استفاده از عامل انسانی و فیزیکی د کارا استفاده کند و
  .پایینی خواهد بود

وجود  (ECM)ح خطا یک الگوي تصحی ،متناسب با هر رابطه بلندمدت
، در واقع دهدر تعادلی بلندمدت ارتباط مییمدت را به مقاددارد که نوسانات کوتاه

 يدهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته به سمت رابطهنشان می
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ارائه شده ) 4(نتایج برآورد الگوي تصحیح خطا در جدول  .شودبلندمدت تعدیل می
  . است

  
  ARDL(1, 0, 0, 0)حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا  نتایج :4جدول 

  مقدار بحرانی  محاسباتی T  ضریب  متغیر
DK 0088/0-  232/0 -  82/0  
DH  3274/0  609/1  13/0  
DS  1975/0  858/1  08/0  

ECM(-1) )00/0  - 582/3  -9626/0  )ضریب تصحیح خطا  
  هاي تحقیقیافته: منبع

  
 96/0برابر با  ، ضریب تصحیح خطا)4(بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

که الگوي کوتاه مدت به سمت الگوي بلندمدت همگرا شده  دهدکه نشان می ؛است
ن رقم یا .شوددرصد از عدم تعادل کوتاه مدت تعدیل می 96و در هر دوره حدود 

  .ردیگانجام میبا سرعت باالیی ل به سمت تعادل یست که تعدا نیانگر ایب
  

 گیري و پیشنهادهانتیجه - 6
هاي ترین مؤلفهاست، زیرا یکی از مهم حیاتی براي هر کشور يوري یک مسألهبهره

نقش انواع . دستیابی به نتایج رضایت بخش و کسب مزیت رقابتی در بازار است
وري و در افزایش بهره - انسانی و اجتماعیهاي فیزیکی، شامل سرمایه - سرمایه

و  تربیتجتماعی براي ا يوجود سرمایه. یی استرشد اقتصادي حائز اهمیت باال
براي  )نیروي کار کارآمد( نسانیا يسرمایهانسانی و وجود  يسرمایه انباشت

هاي در واقع سرمایه. دگردفیزیکی ضروري محسوب می ياز سرمایهبهینه استفاده 
شوند که جدا از سوب میعنوان عوامل ساختاري و فردي محاجتماعی و انسانی به

هاي مکمل در کنار هم موجب تسریع عنوان سرمایهفیزیکی هستند و به يسرمایه
  .وري خواهند گردیدرشد بهره

  ي فیزیکی که معرف در گذشته تنها سرمایهاین در حالی است، که 
  است،  روت، درآمد، مستغالت و نظایر اینهایی همچون منابع طبیعی، ثپدیده
اما پس . گرفتی قرار میبررس وري و رشد و توسعه موردهرهعنوان عامل افزایش ببه

ي اقتصادي نیز وارد عنوان یکی از منابع توسعهي انسانی بهاهمیت سرمایهاز آن 
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اند رفته، محققان بسیاري دریافتهامروزه با مطالعات صورت گ .مباحث اقتصادي شد

ي انسانی، از طریق ایجاد تغییرات تکنولوژیکی و انتشار گذاري در سرمایهکه سرمایه
  .دهدوري را تحت تأثیر قرار میداري بهرهطور معنیآن، به

انسانی از عوامل اثرگذار  يسرمایهفیزیکی و  يسرمایهبا این وجود، اگرچه 
تنها  هیچ تضمینی نیست کهاند؛ اما در یک اقتصاد معرفی شدهوري بر تولید و بهره

، تولید افزایش یابد؛ بلکه سطح ارتباطات نیروي کار، همکاري، با کمک این دو عامل
هاي اجتماعی باید نقش مکملی را عنوان سرمایهاعتماد و مشارکت و غیره نیز به

 .دنمایپروسه افزایش تولید و رشد اقتصادي فراهم ن یلبراي تکم
ي انسانی، مطالعه به برآورد تأثیر سرمایهبا توجه به اهمیت بحث، در این 

پرداخته شده  1371- 1388نی زما يوري طی دورهبر بهره فیزیکی و اجتماعی
  مورد بررسی بر  يفیزیکی طی دوره يسرمایهنتایج بیانگر این است که  .است
وري اجتماعی بر بهره يسرمایهانسانی و  يسرمایهوري اثر معناداري ندارد، اما بهره

 يسرمایهاثر  که شاید یکی از دالیل معنادار نشدن .دار دارنداثر مثبت و معنی
 زیرا با. باشدمورد بررسی  يهاجتماعی طی دور يسرمایهفیزیکی، روند نزولی 

 يسرمایهصورت کارا از تواند بهنیروي انسانی نمی اجتماعی يسرمایهکاهش 
  .استفاده کندفیزیکی 

، نتایج پژوهش حاضر و نیز اجتماعی يسرمایهادبیات که با توجه به این
 براي تربیت ادر برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن ر همیت این سرمایه راا

در  و هاي دولتمالی، کارایی سیاست يیابی به توسعهانسانی، دست يسرمایه
د اقدامات الزم را ، بایرشد اقتصادي الزم شمرده است وري ونتیجه افزایش بهره

تواند از اجتماعی انجام داد، که در این راستا دولت می يسرمایه جهت افزایش
طریق بهسازي فردي، اجتماعی و نهادي و نیز تدارك محیط اجتماعی اعتمادزا به 

  هاي توان از طریق آموزشهمچنین می .اجتماعی بپردازد يسرمایهتولید 
مدت تخصصی سطح مهارت شاغلین را افزایش داد و از این طریق موجب کوتاه

  .وري شدبهرهبهبود  انسانی و در نتیجه يسرمایهافزایش 
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