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چکیده
با توجه به نشات رشداقتصادی از سرمایه انسانی ،کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری هستند .در

این پژوهش ،با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کالن ،به بررسی همزمان ارتباط متقابل بین سه متغیر

ج هانی شدن ،انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین  23کشور منتخب در حال توسعه و

 33کشور توسعهیافته طی سالهای  1995تا  2017با تکنیک اقتصادسنجی دادههای تابلویی سیستمی مبتنیبر
تخمین گشتاورها است .همچنین از متغیر درجه توسعهیافتگی کشورها به عنوان متغیر موهومی استفاده شد.
نتایج بیانگر آن است که که افزایش شاخصهای جهانی شدن ،رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص
سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در بهبود شاخص سرمایه انسانی در

کشورهای منتخب باشد .همچنین افزایش شاخصهای سرمایه انسانی ،رشد اقتصادی ،نرخ رشد جمعیت و توسعه

زیر ساختهای ارتباط از راه دور و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و تاثیر

شاخصهای سرمایه انسانی ،جهانی شدن ،نیروی کار و سرمایهگذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه

کشورهای منتخب موثر است .بطور کلی افزایش جهانی شدن باعث استفاده بیشتر از عوامل تولید و کارایي بیشتر

در سطح بین المللي و منجر به افزایش رشد اقتصادی میشود.بررسی ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته
مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه نشان داد که در کشورهای

توسعه یافته ،تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به
کشورهای در حال توسعه دارد و ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه

یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است  ،پس تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخصهای
جهانی شدن کشورهای توسعه یافته میگذارد .اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای

در حال توسعه بیش از  2برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته بیانگر آن است که در بازه زمانی پژوهش ،

تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،منجر به بهبود شاخصهای مرتبط با جهانی شدن

نسبت به کشورهای توسعه یافته میگرددکه میتواند به دلیل وجود ظرفیتهای خالی و پتانسیلهای بالقوه بیشتر

در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافتهها باشد .بنابراین تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه
انسانی ،اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.
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مقدمه

جهان همواره در حال تحول و تغییر است و هر چه زمان میگذرد ،بر سرعت و گستره

تغییرات و تحوالت افزوده میشود ،بویژه هنگامیکه با مسائلی چون جهانی شدن و توسعه
فناوری اطالعات همراه هستیم .رقابتهای اقتصادی و صنعتی میان کشورهای جهان آنها
را بر آن داشته تا با نگاه به آینده ،دست به برنامهریزی برای رشد و توسعه و رفاه جوامع
خود بزنند .در این راستا ،دسترسی به اطالعات و دانش و توانمندسازی جامعه و نیروی
انسانی در این راه و از همه مهمتر ،کاهش فاصله دانش میان قشرهای مختلف جامعه از
یک سو و میان کشورهای جهان از سوی دیگر ،تالش دولتها را برآن میدارد که توجه
جدیتری به آموزش ،توسعه و رشد اقتصادی بنمایند؛ چرا که امروزه ،نیروی انسانی ماهر و
متخصص ،عامل اصلی نوآوری ،رقابتپذیری و رشد اقتصادی خواهد بود .تبدیل شدن
کشورها به جوامع پیشرفته و ثروتمند ،در گرو تحول شگرف کیفیت منابع و سرمایه انسانی
این جوامع بوده است .آثار سرمایه انسانی که نقشی محوری دارد از فردی به فرد دیگر
منتقل میشود و از طرف دیگر مردم در محیطی که سرمایه انسانی بیشتری دارد با هر سطح
مهارتی ،از بهره وری بیشتری برخوردار میشوند و باالخره سرمایه انسانی ،بهرهوری
سرمایههای فیزیکی و نیروی کار را هم ارتقا می بخشد.
کشورها باید به فرآیند جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریسته و از این رهگذر به
بازسازی و افزایش ظرفیت دانش و فناوری خود بپردازند و بر شایستگیهای محوری خود
جهت ایجاد توان رقابتی بیافزایند .ایجاد تکنولوژی مستقل به وسیله نیروی انسانی متخصص
بسیار شبیه به ظهور منابع فراوان ،جهت تخصیص به مراکز تحقیق و توسعه در شرکت های
تولیدی است که با باال بردن کیفیت کاال و پایین آوردن قیمت تمام شده آن ،افزایش صادرات
کاال و توسعه بازارهای جهانی را در برداشته و به سمت مرحله دانش بنیان و تحول ساختاری
حرکت می کنند .کره جنوبی ،ژاپن و چین از جمله کشور های موفقی هستند که از طریق
جهانی شدن و مشارکت با شرکتهای چند ملیتی به عنوان ابزار سیاستی جهت دستیابی به
اهداف تکنولوژیکی و افزایش انباشت سرمایه انسانی ،مسیر رشد و توسعه اقتصادی را
پیمودند.
پژوهش حاضر تالش می کند ،با تحلیل نظری و الگوسازی شرایط اقتصاد کالن ،به
بررسی همزمان ارتباط متقابل بین سه فاکتور مهم جهانی شدن ،انباشت سرمایه انسانی و
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رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی
سالهای  1995تا  ،2017با استفاده از روش معادالت همزمان بر مبنای تخمین زننده
گشتاورهای تعمیم یافته ( ،)GMM1بپردازد .همچنین عوامل موثر بر هر یک از این سه
فاکتور نیز بصورت همزمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .در این راستا ،یکی
از سواالتی که پیش میآید آن است آیا ارتباطی بین سه متغیر مهم مذکور در کشورهای
منتخب توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد؟ در اینصورت ،این ارتباط چگونه بوده و
چه کیفیتی دارد؟ همچنین ،چه عوامل مهمی بر هریک از سه متغیر جهانی شدن ،انباشت
سرمایه انسانی و رشد اقتصادی موثر است و نحوه تاثیر این عوامل در هر دو گروه کشورهای
مورد مطالعه چگونه است؟
لذا ،بدنبال پاسخ به سواالت تحقیق ،در این مطالعه ضمن بررسی همزمان سه
شاخص مذکور برای این کشورها ،به مقایسه تطبیقی برای دو گروه کشورهای در حال توسعه
و توسعه یافته منتخب در قالب یک الگوی همزمان پرداخته شده است که وجه تمایز اصلی
(پیشبرد) این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین داخلی است .این مقاله به صورت ذیل
سازماندهی شده است .بخش بعدی به ادبیات نظری تحقیق اختصاص دارد .سپس مدل
تحقیق و دادههای مورد استفاده در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است .پس از آن به
برآورد مدل و تحلیل نتایج تجربی و یافتههای ناشی از تخمین مدل تحقیق پرداخته شده
است .در بخش پایانی نیز ،جمعبندی و نتیجهگیری حاصل از تحقیق بیان شده است.
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مبانی نظری تحقیق

جهان همواره در حال تغییر و تحول است .هر چه زمان میگذرد ،بر سرعت و گستره تغییرات

و تحوالت افزوده می شود؛ بویژه هنگامی که با مسائلی چون جهانی شدن و توسعه فناوری
اطالعات همراه هستیم .رقابت های اقتصادی و صنعتی میان کشورهای جهان آنها را بر آن
داشته تا با نگاه به آینده ،دست به برنامهریزی برای رشد و توسعه و رفاه جوامع خود بزنند.
در این راستا ،دسترسی به اطالعات و دانش و توانمندسازی جامعه و نیروی انسانی در این
راه و از همه مهمتر ،کاهش فاصله دانش میان قشرهای مختلف جامعه و نیز میان کشورهای
جهان ،تالش دولتها را بر آن میدارد که توجه جدیتری به آموزش ،توسعه و رشد اقتصادی
Generalized Method of Moments
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و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنمایند؛ چرا که امروزه ،نیروی انسانی ماهر و
متخصص ،عامل اصلی نوآوری ،رقابتپذیری و رشد اقتصادی خواهد بود .لذا در این قسمت
به معرفی سه شاخص مورد بررسی در این پژوهش میپردازیم.
- 2- 1

انباشت سرمایه

انسانی2

تبدیل شدن کشورها به جوامع پیشرفته و ثروتمند ،در گرو تحول شگرف در کیفیت منابع و
سرمایه انسانی این جوامع بوده است .آثار سرمایه انسانی که نقشی محوری دارد از فردی
به فرد دیگر منتقل میشود و از طرف دیگر مردم در محیطی که سرمایه انسانی بیشتری
دارد با هر سطح مهارتی ،از بهرهوری بیشتری برخوردار میشوند و باالخره سرمایه انسانی،
بهرهوری سرمایههای فیزیکی و نیروی کار را به همراه هم ارتقا میبخشد .انجمنهای علمی
آموزش و توسعه منابع انسانی ،سازمانها و شرکتهای دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی و از
همه مهمتر دانشگاه ها در هر کشوری به عنوان متولی امر آموزش و توسعه ،همواره رشد و
ارتقای منابع انسانی ،افزایش دانش تخصصی و بکارگیری آخرین سیستمها و تکنیکهای
آموزشی را در دستور کار خود داشتهاند (.)Solarin & Eric, 2015
لوکاس ( )1988انباشتتتت ستتترمایه انستتتانی را موتور رشتتتد اقتصتتتادی میداند .ستتترمایه
انستتتتانی مقدار زمانی استتتتت که افراد برای فراگیری مهارتها بکار میگیرند ( Samadi, A.,
 .)Marzban, H., Asadean fallaheh, K,2012; Lucas, 1988بتترای انتتتتدازهگتتتیتتتری
سترمایه انستانی شتاخصهای مختلفی در متون پیشتنهاد شتده استت که برخی از آنها عبارتند
از -1 :ارزش پولی یا میزان کل ستتترمایهگذاری در ستتترمایه انستتتانی که شتتتامل ارزش بازاری و
غیربازاری سترمایهگذاری در رابطه با سترمایه انستانی استت؛  -2نرخ کل ثبت نام مدارس؛ -3
کل ثبت نام از کالس اول تا هشتتم؛  -4ثبت نام در دبیرستتان؛  -5ثبت نام در دانشتگاه؛ -6
کل ستترمایهگذاری در آموزش رستتمی؛  -7کل ستترمایهگذاری در آموزش رستتمی از کالس اول
تا هشتتتم؛  -8کل ستترمایهگذاری در آموزش رستتمی در دبیرستتتان و  -9کل ستترمایهگذاری در
دانشتتتتتتتگتتتاه ( .)In, Francisand Doucouliagos, 1997همچنین از نرخ بتتتا ستتتتتتتوادی
بزرگستتاالن و میزان برخورداری آموزشتتی به عنوان متغیر جانشتتین ستترمایه انستتانی استتتفاده
شتتتتتده استتتتتت ( .)Samadi et al., 2012نیلی و نفیستتتتتی از شتتتتتاخص پراکندگی ستتتتتالهای

Human capital accumulation
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تحصتتتیل شتتتاغلین به عنوان شتتتاخص ستتترمایه انستتتانی استتتتفاده کردهاند ( Nili & Nafisi,
 .)2004همچنین تقوی و محمدی ( )Taghavi & Mohammadi, 2006از رشتتتتد ستتتتطح
ستتواد بزرگستتاالن و متوستتط ستتالهای تحص Jamshidیل نیروی کار ،علمی و جمشتتیدنژاد
( )Elmi & Jamshid Nejhad, 2007از میانگین ستالهای آموزش نیروی کار و صتالحی از
نرخ ثبت نام مدارس در مقاطع مختلف تحصتتتتتتتیلی و مخارج آموزشتتتتتتتی به عنوان متغیرهای
نمتاینتده ستتتتتتترمایه انستتتتتتتانی استتتتتتتتفتاده کردهاند ( .)Salehi, 2002اما در اغلتب مطتالعتات از
متوستتط تعداد ستتالهای تحصتتیل افراد شتتاغل استتتفاده میشتتود (.)Samadi et al., 2012
در این پژوهش نیز از شاخص متوسط مدت زمان تحصیل افراد استفاده شده است.
- 2- 2

جهانی

شدن3

فرآینتتتد جهتتتانی شتتتدن ابعتتتاد گستتتتردهای را در برمتتتیگیتتترد و تنهتتتا منحصتتتر بتتته یتتتک تعریتتتف
ستتتاده و یتتتا یتتتک ویژگتتتی ختتتاص نیستتتت .تبتتتادل آزادانتتته نیتتتروی کتتتار و ستتتایر عوامتتتل تولیتتتد
بتتتتتتتین کشتتتتتتتورها ،آزادی ورود و ختتتتتتتروج ستتتتتتترمایه ،تبتتتتتتتادل آزادانتتتتتتته کاالهتتتتتتتا و ختتتتتتتدمات،
شتتتتفافیتهتتتتای متتتتالی بتتتتینالمللتتتتی و بستتتتیاری عوامتتتتل دیگتتتتر متتتتیتوانتتتتد زمینتتتتهستتتتاز فرآینتتتتد
جهتتتتانی شتتتتدن اقتصتتتتاد در یتتتتک کشتتتتور باشتتتتد .امتتتتا شتتتتاید بتتتتتوان عضتتتتویت یتتتتک کشتتتتور در

ستتتتازمان تجتتتتارت جهتتتتانی ( )WTO4را بتتتته عنتتتتوان یکتتتتی از مهتتتتمتتتتترین زمینتتتتههتتتتای جهتتتتانی
شتتتدن عنتتتوان کتتترد .چت ترا کتتته عضتتتویت در ایتتتن ستتتازمان در کنتتتار توستتتعه متتتالی ،متتتیتوانتتتد
زمینتتتته افتتتتزایش صتتتتادرات و واردات را فتتتترآهم آورد .در واقتتتتع بتتتتا عضتتتتویت یتتتتک کشتتتتور در
ستتتازمان تجتتتارت جهتتتانی ،توستتتعه متتتالی نمتتتود بیشتتتتری پیتتتدا متتتیکنتتتد
)S,2014

Jafari,

M.,

(Jalaee, S.A.,

 .) Jafari,مهتتتتمتتتتترین ویژگتتتتی جهتتتتانی شتتتتدن کتتتته اقتصتتتتاد را

تحتتتت تتتتاثیر قتترار متتتیدهتتتد عبتتتارت استتتت از :التتتف) جهتتتانی شتتتدن رفتارهتتتای اقتصتتتادی ب)
بکتتتتارگیری تجتتتتارت جهتتتتانی بتتتته عنتتتتوان محتتتتر

توستتتتعه اقتصتتتتادی ج) تمرکتتتتز اقتصتتتتادی و

رقابتتتپتتذیری ( .)Razavi & Salimi far, 2013در ایتتن پتتژوهش در مجمتتوع از ستته
شتتتتاخص جهتتتتتانی شتتتتتدن اقتصتتتتتادی ،جهتتتتتانی شتتتتدن اجتمتتتتتاعی و جهتتتتتانی شتتتتتدن سیاستتتتتی
استفاده شده است.

Globalization Index

World Trade Organization
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رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی)5

رشد اقتصادي ،فرآيندي است که طي آن ،ظرفيت مولد يک اقتصاد طي زمان افزايش مييابد
که در اين حالت ،سطح درآمد و توليد باال ميرود .در واقع ،رشد اقتصادي ناظر به افزايش
ارزش کاال ها و خدمات توليد شده در يک اقتصاد است که معموالً به عنوان درصد افزايش
در توليد ناخالص داخلی يا درآمد ناخالص داخلی اندازهگيري ميشود .تولید ناخالص داخلی
یک متغیر جریان است که بیانگر ارزش کاالها و خدمات نهایی تولید شده در یک بازه زمانی
معین در کشور است .رشد اقتصادی در مدلهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.
نخستین گروه از مدلهای رشد درونزا ،شامل مدلهای رومر ( ،)Romer, 1990ربلو
( ،)Rebelo, 1991بارو ( )Barro, 1991و بن حبیب و جوانیک ( & Benhabib
 )Jovanovic, 1989است که چارلز جونز ( )Jones, 1995آنها را به عنوان مدلهای AK
بیان میکند .این مدلها بصورت  Y=AKبوده و در آن  ،Aمبین اصلی فناوری است،K .
نشان دهنده سرمایه فیزیکی و انسانی است .در این مدل بازده نزولی نسبت به سرمایه
وجود ندارد و این امر به دو دلیل است؛ اول اینکه به دلیل وجود برخی آثار خارجی است که
توسط فناوری نهفته در سرمایه پدید میآید و تمایل به بازده نزولی را خنثی میکند .دوم
اینکه تنوع رو به افزایش یا کیفیت در حال پیشرفت ماشینآالت یا نهادههای واسطهای تمایل
به بازدههای نزولی را خنثی میکنند (.)Ahmadvand, N., Fotros, M. (2018).
موج دوم مدلهای رشد درونزا ،مدلهای مبتنی بر تحقیق و توسعه ( )R&Dاست که
بر نقش دورنزای فناوری جهت رشد بلندمدت تاکید دارد .این الگو چگونگی ترکیب ذخیره
سرمایه فیزیکی و نیروی کار برای تولید محصول با استفاده از سرمایه مبتنی بر دانش را ارائه
میکند و به جای دنبال کردن فرض نظریه نئوکالسیک و اثر برونزا بودن تغییرات تکنولوژیک،
دارای این مزیت است که در جهت توصیف نیروهای موثر و تغییرات فناوری تالش میکند
( .)Ahmadvand, N., Fotros, M. (2018).در مدلهای رشد مبتنی بر فعالیتهای
 R&Dبرای سطح معین فناوری ،بازده نسبت به مقیاس برای نیروی کار و سرمایه ثابت است
و با میزان مشخصی از نهادهها ،سطح تولید بیشتری حاصل میشود .نوآوری فناورانه در
بخش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه ،ذخایر علمی و تولید دانش را تحت تاثیر قرار
میدهد و ذخایر علمی در تولید کاالی نهایی مورد استفاده قرار میگیرد و به افزایش نرخ
Gross Domestic Product

5
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رشد تولید میانجامد ( .)Haji Mohammadi & Arsalan bod, 2015در این مدلها
نوآوری محر

رشد پایدار بوده و سرمایهگذاری تکنولوژیک از طریق تجارت و سرمایهگذاری

مستقیم خارجی به عنوان نیروهای موثر در تغییرات فناوری ،موجب افزایش پتانسیلهای
تقلید تکنولوژیکی ،رشد بهرهوری و ظرفیت انتقال فناوری میشوند ( Ahmadvand, N.,
.)Fotros, M. (2018).
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در مطالعات و بررسیهایی که بر روی عوامل به وجود آورنده رشد اقتصادی صورت گرفته،
کمتر از  50درصد رشد را به عوامل اصلی تولید (کار ،سرمایه ،زمین) و بقیه را به عوامل
ناشناختهای مانند تغییر تکنولوژی ،افزایش بهره وری و عامل باقيمانده نسبت دادهاند .عامل
کیفی مؤثر در فرایند تولید ،سرمایه انسانی است که قابل تبين به وسیله عامل کار نیست
و به نظر نمیرسد که منبعی غیر از آموزش داشته باشد ( Emadzade & Baktush,
 .)2005نقش نیروی انسانی در فرآیند تولید از منظر نظریههای اقتصادی ،در طول زمان
دچار دگرگونیهای قابل توجهی شده است .این دگرگونیها ،دامنهای را در بر میگیرد که
در یک سوی آن مفهومی به نام نیروی کار وجود دارد که تنها با توانمندیهای فیزیکی
ارزیابی میشود و در سوی دیگر ،مفهوم سرمایه انسانی قرار دارد که حاصل انباشت دانش،
مهارت و تجربه در انسانها است ( Hooshmand, Shabani, Hooshmand & Zabihi,
.)2008
سرمایه انسانی موجب میشود تا بتوان از سرمایههای فیزیکی به صورت مناسبتری
بهره برداری نمود .سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و فقدان هر یک از
بازد ه اقتصادی دیگری خواهد کاست .در توضیح رشد اقتصادی گذشته جوامع پیشرفته
صنعتی ،سرمایه انسانی از نقش مهمی برخوردار بوده است؛ گفته میشود که سهم مهمی
از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی آنها است .امروزه دیگر مسلم
شده است که مهم ترین عامل تولید ،نیروی انسانی کارآمد است .بهرهمندی نیروی انسانی
از قابلیت و کیفیت بیشتر ،عالوه بر این که نقش عمدهای را در افزایش تولید ایفا میکند
سبب استفاده گستردهتر از منابع فیزیکی و طبیعی میگردد .در واقع میتوان گفت که
سرمایههای فیزیکی تنها زمانی بیشتر مولد خواهد شد که کشور دارای مقادیر الزم سرمایه
انسانی باشد (.)Mahdavi & Naderian, 2010
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نیروی انسانی کارآمد ،امکان افزایش تولید و ارزش افزوده را فراهم میآورد و
بیتوجهی به این عامل مهم میتواند از دالیل توسعه نیافتگی در برخی از کشورهای در حال
توسعه باشد .سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایهگذاری
کشور ،باعث بهرهبرداری بهتر از سرمایهی فیزیکی میگردد و عامل مهمی در فرآیند رشد و
توسعه اقتصادی به شمار میرود (.)Rabiee, 2009
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تأثیر متقابل جهانی شدن و رشد اقتصادی یکی از مهمترین مباحت اقتصادی در هزاره سوم
میباشد .جهانی شدن معموال به پیوستگی جهانی بازارهای کاال ،سرمایه ،خدمات و همچنین
جریانهای بینالمللی نیرویکار و محصوالت فکری و فرهنگی و جریانهای مشابه داللت
میکند .رشد اقتصادی نیز اغلب به افزایش نسبی محصول ناخالص داخلی در دو دوره
متوالی اطالق میشود .متغیرهای زیادی ،رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند ،در یک
رویکرد نظری یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی جهانی شدن میباشد .یکی از
نتایج جهانی شدن ،این است که کشورها میتوانند از امکانات تولیدی یکدیگر استفاده کنند
و از انزوای تجاری خارج شوند و به این ترتیب از سطح کارایی تولید و رفاه اجتماعی برخوردار
شوند (.)Jafari samimi & Bahreini, 2015
جهانی شدن در مفهوم کلی آن میتواند از کانالهای مختلفی از جمله :آزادسازی
تجارت ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جریانهای سرمایه ،ارتباطات فردی و گردشگری
بینالمللی ،جریان اطالعات ،روابط سیاسی بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.صندوق بین المللی
پول ،جهانی شدن را به صورت رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از
طریق افزایش حجم و تنوع مبادالت کاال و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و
همچنین از طریق گسترش فناوری تعریف میکند .سیاست آزادسازی تجاری ،رشد اقتصادی
را تقویت میکند ( .)Sachs & Warner, 1995رشد تجارت و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی با رشد سریع تر اقتصادی ارتباط مستقیم دارد ( .)Dollar & Kraay, 2001فرآیند
جهانی شدن موجب پیشرفت اساسی در زمینهی ارتباطات ،حذف موانع تجاری ،رشد سریع
اقتصاد ،افزایش سطح زندگی ،سرعت گرفتن نوآوری و ارتقا فن آوری میشود ( Jafari
.)samimii & Bahreini, 2015
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ارتباط سرمایه انسانی و جهانی شدن

پیشرفتهای فناوری و فشارهای اقتصادی ،سیاسی و ملی باعث ایجاد موقعیتها و
سازمانهای جدید تجاری در فرآیند جهانی شدن شده است .در این راستا ،بخش آموزش به
رغم عمومی بودن و طبیعت غیر تجاریاش ،به میزان قابل توجهی تحت تأثیر جهانی شدن
قرار گرفته است .جهانی شدن به واسطه برداشته شدن مرزهای گمرگی ،ایجاد بازارهای
مشتر  ،رشد و توزیع درآمد و  ،...میتواند به طور مستقیم بر آموزش تأثیر گذار باشد؛
عالوه بر آن ،جهانی شدن به واسطه عواملی همچون تأثیر بر روی فرهنگ و آداب و رسوم،
بر عرصه آموزش و سرمایه انسانی تأثیرگذار است (.)Akhavan Behbahani, 2004
بنابراین ،مطابق با موارد مطرح شده ،پژوهش حاضر تالش میکند ،با تحلیل نظری
و الگوسازی شرایط اقتصاد کالن ،به ارزیابی ارتباط جهانی شدن ،انباشت سرمایه انسانی و
رشد اقتصادی بپردازد ،و با مقایسه تطبیقی بین کشورهای منتخب به نتایج جدید دست
یابد .انتخاب کشورها بر اساس شاخص انباشت سرمایه انسانی (متوسط سالهای تحصیل)
است ،که به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم میشود .به عبارت دیگر ،این
پژوهش سعی دارد تا با بهرهگیری از سیستم معادالت همزمان و استفاده از رویکرد اقتصاد
سنجی گشتاوردهای تعمیمیافته ارتباط متقابل و همزمان بین سه شاخص جهانی شدن،
رشد اقتصادی و انباشت سرمایه انسانی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه
را بررسی نماید.

-3

پیشینه مطالعات

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

اریک ( ،)2015در مطالعهای به بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر سرمایه با استفاده از
روش آزمون کرانه  ARDLدر فاصله زمانی  1980تا  2011پرداختند ،بطوری که نتایج همجمعی
نشان میداد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها ایجاد شده و از طرفی در بلندمدت جهانی
شدن اقتصادی ،تاثیر منفی بر سرمایه انسانی در نیجریه داشته است؛ که این امر ممکن
است در نتیجه تحر

نیروی کار و انعطاف پذیری باالی شغلی کارگران از نیجریه به خارج

از کشور بوده باشد .اما رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت و
معناداری را با سرمایه انسانی داشته است ( .)Solarin & Eric, 2015پلنسکو ( ،)2015در
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مطالعه ای به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی با استفاده از روش دادههای
تابلویی ،به دنبال آشکار سازی نقش سرمایه انسانی به عنوان یکی از مولفه های رشد و هم
چنین پرداختن به این استدالل بود که سرمایه گذاری آرام در حوزه سرمایه انسانی باید بر
توسعه پایدار اقتصادی کشور ها تاثیرگذار باشد ،پرداختند .نتایج نشان میدهد که از لحاظ
آماری رابطه مثبت و قابل توجهی ،بین تولید ناخالص داخلی و ظرفیت نوآوری سرمایه
انسانی (که تعداد حق ثبت اختراعات نشان دهنده آن بوده) و تعیین صالحیت کارکنان (که
تحصیالت ثانویه ودانشگاهی نشان دهنده آن بوده) وجود داشته ،که بر اساس نظریه
اقتصادی مورد توجه بوده است ( .)Pelinescu, 2015ولفنز ( ،)2013در مطالعهای به
بررسی جوانب نظری جهانی شدن ،رشد اقتصادی و تامین اجتماعی به صورت تحلیلی و
توصیفی ،بر چندین رویکرد نظری مختلف ،نسبت به جهانی سازی و تامین اجتماعی تاکید
کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که ،جهانی سازی منجر به همگرایی با رشد اقتصادی شده
و برخورداری از مزایای تامین اجتماعی سبب افزایش و بهبود انباشت سرمایه انسانی بوده و
همین موضوع نقش موثر و مثبت در رشد اقتصادی جامعه را ایفا کرده است ( Welfens,
.)2013
مک گرو و همکاران ( ،)2007در مطالعهای به بررسی ارتباط جهانی شدن ،توسعه و
امنیت انسانی به صورت تحلیلی و توصیفی پرداختند و بیان کردند که ،فقر و توسعه
جهانی در برنامههای سیاسی جهانی بیش از هر چیزی مشهود هستند و در نهایت این نکته
را متذکر شدند که ،اگر چه جهانی سازی منجر به تغییراتی در بستر توسعه شده است ،اما
باید تالش نمود تا آینده توسعه یافته واقعی ،با امنیت انسانی را در جهان و در میان جوامع
آسیب پذیر و محروم افزایش داد (.)McGrew, McGrew & Poku, 2007
بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که کشورهای در حال توسعه به منظور
بهره بردن از سرمایههای انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات ،این دو متغیر را در سرمایه
گذاری مستقیم خارجی پیاده سازی نمایند و توسط بکارگیری آنها در سرمایه گذاری مستقیم
خارجی ،رشد اقتصادی را افزایش دهند .در صورتی که کشورهای در حال توسعه سرمایه
گذاری مستقیم خارجی را به صورت انتقال تکنولوژی برتر داشته باشند ،با به کار بردن
سرمایه انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات ،قادر خواهند بود که از تکنولوژی برتر که از
طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد میشود ،استفاده مطلوب داشته و رشد و توسعه
اقتصادی را در کشور خود ارتقا بخشند.

122

جهاني شدن ،انباشت سرمایۀ انساني و رشد اقتصادی در منتخبي از
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

یزدانی و مارکاری ( ،)1400در تحقیق نشان دادند که رشد اقتصادی ،نتایج وجود یک
رابطه مثبت ،بلندمدت و معنادار بین جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و
سرمایهگذاری در پرتفوی با رشد اقتصادی را تأیید کرده و با توجه به مقادیر ضرایب مربوطه
میتوان نتیجه گرفت در بلندمدت سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر بیشتری نسبت به
سرمایهگذاری در پرتفوی ،بر رشد اقتصادی دارد .این نتیجه نشان میدهد که سرمایهگذاری
خارجی میتواند به عنوان فاکتور تعیین کننده برای نرخ رشد اقتصادی در این کشورها باشد
(.)Yazdani & Markari, 2021
رفعت ( ،)1396در مطالعهای به برسی اثرات سر ریز آزادی جریان سرمایه بر زیر
شاخص های توسعه انسانی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در دوره زمانی
 2000تا  ،2014هفده کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی را مورد بررسی قرار داده
است .نتایج حاکی از آن است که ،اثر آزادی جریان سرمایه بر توسعه انسانی و اجزای آن
(آموزش ،امید ب ه زندگی و سطح زندگی) مثبت و از لحاظ آماری معنا دار بوده و اثر مثبت
آن بر شاخص آموزش ،بیش از سایر شاخص ها بوده است .اثر کمکهای خارجی بر توسعه
انسانی و آموزش از نظر آماری بی معنی بوده و بر امید زندگی و سطح زندگی منفی و
معنادار بوده است ( .)Rafat, 2017ایمانی و ناهیدی ( ،)1395در مطالعهای به بررسی تاثیر
جهانی شدن بر شاخص توسعه انسانی در ایران طی دوره زمانی  1357تا  1393در قالب
مدل خود توضیح با وقفههای گسترده پرداختهاند ،نتایج حاصل شده ،گویای تاثیر معنادار
آزادسازی تجاری و افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی شاخص توسعه
انسانی در ایران بوده ،بنابراین با گسترش تجارت و جذب سرمایه گذاری که در نهایت منجر
به گسترش تولید و افزایش رفاه می شود به درجات باالتری از شاخص توسعه انسانی می
توان دست یافت ( .)Imani & Nahidi, 2016حمیدی و سرفرازی ( ،)1390در مطالعهای
به بررسی ارتباط جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی با روش تحلیلی و توصیفی ضمن
شناسایی ابعاد مختلف جهانی شدن و تعریف مدیریت منابع انسانی ،چالش های ناشی از
این پدیده در زمینه مدیریت منابع انسانی پرداختند .نتایج نشان میدهد که برای جهانی
شدن ،به وجود متخصصان ،دانش استراتژی الزم ،هم در محل کار و هم در مراکز آموزشی
نیاز است (.)Hamidi & Sarfarazi, 2010
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احمدیان یزدی و همکاران ( ،)1394به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی
در ایران با تأکید بر رانت نفت در چارچوب الگوی خود توضیحی با وقفههای گسترده
) (ARDLطی دوره زمانی  1350-1391پرداختند .براساس نتایج به دست آمده از تخمین الگو،
متغیر فراوانی منابع و سرمایهگذاری داخلی دارای اثر منفی و معنی دار بر انباشت سرمایه
انسانی در ایران هستند .همچنین نتایج حاصل از برآورد نشان میدهند که رشد جمعیت و
رشد اقتصادی دارای اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی هستند ( Ahmadian Yazdi et
.)al., 2015
همانطور که مالحظه میشود مطالعات متعددی در خصوص ارتباط بین انباشت
سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و نیز ارتباط بین رشد اقتصادی و
جهانی شدن برای بازه های زمانی مختلف و نیز کشورهای مختلف انجام شده است .اما
مطالعهای که در آن بطور همزمان ارتباط بین این سه شاخص مهم را مورد بررسی قرار دهد،
بویژه برای کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته به طور همزمان و در قالب یک
مدل ،انجام نشده است.

-4

معرفی الگو و دادهها

یکی از روشهای اقتصادسنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درونزا بودن شاخصها
و همبستگی بین متغیرهای توضیحی ،تخمین مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته
( )GMMاست (.)Mohamadi, Mozafari shamsi & Asadi, 2019

از آنجایی که در تحقیق حاضر با دادههای تابلویی مواجه هستیم و قصد داریم تا با
استفاده از مدل معادالت همزمان تاثیر متقابل متغیرهای جهانی شدن ،انباشت سرمایه
انسانی و رشد اقتصادی را بر یکدیگر بسنجیم .لذا رویکرد بکار گرفته شده در این مطالعه
تخمین سیستم معادالت همزمان با استفاده از روش  GMMاست .الزمه استفاده از این
روش یافتن متغیر ابزاری مناسب برای رفع مشکل درونزا بودن متغیرهای مورد نظر است.
اما این روش با محدودیتهایی مانند دشوار بودن یافتن متغیر ابزاری مناسب و محدود
بودن این نوع متغیرها همراه است .به کار بردن روش  ،GMMمزیتهایی مانند لحاظ نمودن
ناهمسانی فردی و حذف تورشهای موجود در رگرسیونهای مقطعی دارد که نتیجه آن
تخمینهای دقیق تر ،با کارایی باالتر و هم خطی کمتر خواهد بود ( Mohamadi et al.,
 .)2019از آنجایی که تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بين جهانی شدن ،انباشت سرمایه
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انسانی و رشد اقتصادی برای  23کشور منتخب در حال توسعه و  33کشور توسعه یافته
میپردازد ،به منظور تامین هدف پژوهش رابطههای زیر در نظر گرفته شده است .الگوی
مورد نظر بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط محقق در ادبیات نظری و مطالعات پیشین
داخلی و خارجی و بویژه رابطه ( ،)1از مقاله سوالرین و اریک ( ،)2015مدنظر قرار گرفته شده
است ( .)Solarin & Eric, 2015رابطه ( ،)2از مقاله مکل و وایجرت ( )2003مدنظر قرار
گرفته شده است ( )Meckl & Weigert, 2003و رابطه ( )3از مقاله پلنسکو ( )2015مدنظر
قرار گرفته شده است ( .)Pelinescu, 2015البته در هر کدام از این مقاالت به صورت یک
جریان یک طرفه و یکجانبه ،تغییرات و تاثیرات این شاخصها را مورد بررسی قرار دادهاند.
ولی در این تحقیق ،بررسی ارتباط سه جانبه و همزمان بین متغیرهای مدل صورت میگیرد
که با استفاده از رویکرد معادالت همزمان دادههای تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMبر اساس سه معادله ( )2( ،)1و ( )3به صورت زیر طراحی شده است.
()1
()2
()3

𝐻𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2𝑖 𝐺𝑖𝑡 + 𝛼3𝑖 𝑌𝑖𝑡 + 𝛼4𝑖 𝐷1 𝐺𝑖𝑡 + 𝛼5𝑖 𝐷1 𝑌𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛼6𝑖 𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛼7𝑖 𝐿𝐼𝐹𝐸𝑖𝑡 +
𝐺𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑖 𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3𝑖 𝑌𝑖𝑡 + 𝛽4𝑖 𝐷1 𝐻𝑖𝑡 + 𝛽5𝑖 𝐷1 𝑌𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛽6𝑖 𝐶𝐼𝐼𝑖𝑡 + 𝛽7𝑖 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 +
𝑌𝑖𝑡 = 𝛾1 + 𝛾2𝑖 𝐻𝑖𝑡 + 𝛾3𝑖 𝐺𝑖𝑡 + 𝛾4𝑖 𝐷1 𝐻𝑖𝑡 + 𝛾5𝑖 𝐷1 𝐺𝑖𝑡 + 𝛾6𝑖 𝐿𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛾7𝑖 𝐾𝑖𝑡 +

در ستتیستتتم معادالت ( )2( ،)1و ()3؛  :Hشتتاخص انباشتتت ستترمایه انستتانی (که از شتتاخص

متوستتط مدت زمان تحصتتیل که طبق گزارش برنامه توستتعه ستتازمان ملل  )UNDP(6بدستتت

آمده استتتتت (براستتتتاس تعداد ستتتتالها اندازهگیری میشتتتتود)) :Y ،رشتتتتد اقتصتتتتادی (لگاریتم
طبیعی تولیتد نتاختالص داخلی (بته قیمتت ثتابتت ستتتتتتتال  2010بر حستتتتتتتب دالر آمریکتا):FDI ،
سترمایهگذاری مستتقیم خارجی (بر حستب درصتد  :D ،)GDPدرجه توستعه یافتگی کشتورها،
این متغیر به صتتتتتتورت متغیر مجازی در نظر گرفته شتتتتتتده استتتتتتت که عدد صتتتتتتفر مربوط به
کشتتتورهای در حال توستتتعه میباشتتتد و عدد یک به کشتتتورهای توستتتعه یافته تعلق دارد:G ،
شتتتتاخص جهانی شتتتتدن (از مجموع ستتتته شتت تاخص جهانی شتتتتدن اقتصتتتتادی ،جهانی شتتتتدن
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اجتماعی ،جهانی شتدن ستیاستی از ستوی موستسته  KOF7به صتورت ستاالنه اخذ شتده استت)،
 :URBنرخ رشتد شتهرنشتینی (درصتدی از کل جمعیت استت که در مناطق شتهری هر کشتور،
زندگی میکنند) :CII ،شتتتتتاخص توستتتتتعه زیرستتتتتاختهای ارتباطات راه دور (لگاریتم طبیعی
شتاخص ترکیبی توستعه زیرستاخت های ارتباطات راه دور شتامل مجموع شتاخصهای :تعداد
خطوط تلفن ثابت ،تعداد تلفن همراه،تعداد کاربران اینترنت استت) :LIFE ،اميد به زندگي
(امید به زندگی در هنگام تولد نشتتان دهنده تعداد ستتالهایی که یک نوزاد تازه متولد شتتده
زندگی میکنتد ،اگر الگوهای حاکم بر مرگ و میر در زمان تولدش در طول عمرش یکستتتتتتتان
باشتد) :L ،لگاریتم طبیعی تعداد نیروی کار (شتامل افراد با ستن 15ستال و باالتر که در طول
یک دوره زمانی مشتخص برای تولید کاال و خدمات اقدام به عرضته کار یا خدمت میکنند) و
 :Kلگاریتم طبیعی تشتتتتکیل ستتتترمایه ثابت ناخالص یا میزان ستتتترمایهگذاری انجام شتتتتده (به
قیمت ثابت ستتتتتتال  2010بر حستتتتتتب دالر آمریکا): Uit ،جزء اخالل :i= 1,2,…., n ،نشتتتتتتان
دهنده کشورها :t= 1,2,…., n ،گویای زمان است.
بتازه زمتانی این مطتالعته از ستتتتتتتتال  1995تتا  2017میالدی استتتتتتتتت .همچنین ،تمتامی
اطالعات مورد نیاز برای انجام این مطالعه از تارنمای بانک جهانی ،8شتتتتاخص جهانی شتتتتدن
 KOFستتتتتاالنه از ستتتتتوی این مؤستتتتتستتتتته منتشتتتتتر میشتتتتتود و همراه با آن زیر شتتتتتاخصهای
جهانیشتتتتدن اقتصتتتتادی جهانیشتتتتدن اجتماعی و جهانیشتتتتدن ستتتتیاستتتتی نیز ارائه میگردد.
شاخص انباشت سرمایه انسانی از سایت برنامه توسعه ملل ( )UNDPاقتباس شده است.
جامعه آماری در این پژوهش منتخبی از کشتتورهای در حال توستتعه و توستتعه یافته
استت .کشتورهایی که با توجه به طبقه بندی برنامه توستعه ملل در گروه کشتورهای در حال
توستتتتت تعته و توستتتتت تعته یتافتته قرار دارنتد .بته دلیتل محتدودیتت آمتار و اطالعتات مربوط بته این
کشورها ،در این مطالعه از دادههای منتخبی از این کشورها استفاده شده است .کشورهای
منتختب در حتال توستتتتت تعته این مطتالعته شتتتتتتتتامتل کشتتتتتتتورهتای :الجزایر ،آذربتایجتان ،آلبتانی،
ارمنستتتتت تتتان ،بلیز ،چین ،کلمبیتا ،دومینیکن ،فیجی ،اکوادور ،گتابن ،اردن ،جتامتائیکتا ،ایران،
مولتدوا ،پتانتامتا ،پتاراگوئته ،پرو ،تتایلنتد ،ترکیته ،تونس ،اوکراین و ونزوئال استتتتتتتتت .کشتتتتتتتورهتای
منتخب توستتتتتعه یافته این مطالعه شتتتتتامل کشتتتتتورهای :آرژانتین ،استتتتتترلیا ،اتریش ،بلژیک،

http://globalization.kof.ethz.ch/
www.worldbank.org
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جمهوری چک ،شتیلی ،کانادا ،دانمار  ،استتونی ،فنالند ،یونان ،فرانسته ،آلمان ،مجارستتان،
ایرلنتتد ،ایستتتتتتتلنتتد ،ایتتتالیتتا ،ژاپن ،کره ،لیتوانی ،لتونی ،لوکزامبورگ ،هلنتتد ،نروژ ،نیوزیلنتتد،
لهستتان ،استلوونی ،جمهوری استلواکی ،استپانیا ،ستوئیس ،ستوئد ،انگلستتان و ایالت متحده
آمریکتا میبتاشتتتتتتتد .در ادامته بته تخمین الگو و گزارش نتتایج آزمونهتای مربوطته قبتل و پس از
برآورد نتایج اصتلی پرداخته میشتود و در مورد هر کدام از معادالت به تفصتیل نتایج حاصتل
از تخمین الگو تجزیه و تحلیل میشود.

-5
- 5- 1

تخمین مدل و تحلیل یافتهها
آزمونهای تشخیصی الگو

در فرآیند تحقیق به روش دادههای تابلویی ،ابتدا الزم است تا همبسته بودن همزمان
پسماندها میان مقاطع مورد آزمون قرار بگیرد .به این منظور از آزمون استقالل مقطعی
پسران استفاده میشود .فرضیه صفر در این آزمون مبنی بر عدم خود همبستگی (استقالل)
میان مقاطع است .چنانچه مقدار آماره محاسبه شده ،بزرگتر از مقدار بحرانی مقدار جدول
در سطح اطمینان  95درصد باشد (مقدار احتمال آماره آزمون کوچکتراز  0/05باشد) فرضیه
صف ر مبنی بر عدم وجود همبستگی(استقالل) میان مقاطع رد خواهد شد .نتیجه حاصل از
انجام این آزمون ،انتخاب نوع آزمون مانایی را مشخص می نماید .در صورت وجود همبسسته
بودن پسماندها میان مقاطع ،برخی از آزمون های مانایی همچون آزمون لوین لین چو ()2002
و ایم ،پسران و شین ( )2003نتایج کاذبی را نتیجه خواهد داد و به همین دلیل از این آزمونها
نمی توان در جهت بررسی مانایی متغیرها استفاده نمود ( ;Levin, Lin, Chu, 2002
 .)Im, Pesaran, Shin, 2003چنانچه نتایج حاصل از آزمون استقالل مقطعی پسران
گویای عدم خود همبستگی میان مقاطع باشد ،استفاده از آزمون لوین لین چو و پسران شین
جهت بررسی مانایی بالمانع خواهدبود (.)Pesaran et al., 2008
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جدول  .1آزمون وابستگی مقطعی پسران

مأخذ:یافتههای پژوهش

Tabel 1. Pesaran Cross Section Dependence Test
Source: Research findings

معادله (متغیر وابسته)

آماره آزمون

سطح احتمال ) (P-value

معادله اول (سرمایه انسانی)

-1/732

0/9167

معادله دوم (جهانی شدن)

3/118

0/0018

معادله سوم (رشد اقتصادی)

9/643

0/0000

نتایج بدست آمده برای کشورهای منتخب در سطح اطمینان  95درصد حاکی از عدم
همبسته بودن پسماندها میان مقاطع در معادله اول یا به عبارتی استقالل مقطعی است و
همبسته بودن پسماندها میان مقاطع در معادله دوم و سوم یا به عبارتی وابستگی مقطعی
است .برای تحقیق حاضر به دلیل عدم وجود استقالل مقطعی در معادله اول از آزمون لوین
لین چو و با وجود همبسسته بودن پسماندها میان مقاطع در معادله دوم و سوم در
کشورهای منتخب ،از آزمون مانایی پسران استفاده میشود .فرضیه صفر در این آزمون مبنی
بر وجود ریشه واحد است .در صورتیکه مقدار آماره محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحرانی
مربوط به سطح اطمینان  95درصد باشد فرض مبنی بر نامانایی رد خواهد شد.
جدول  .2آزمون مانایی لوین لین چو

مأخذ:یافتههای پژوهش

Tabel 2. LLC Unit Root Test
Source: Research findings

نام متغیر

عالمت اختصاری

مقدار آماره آزمون

احتمال

نتیجه آزمون

سرمایه انسانی

H

-6/96

0/0000

مانا

رشد اقتصادی

Y

-5/96

0/0000

مانا

جهانی شدن

G

-14/17

0/0000

مانا

امید به زندگی

LIFE

-7/25

0/0000

مانا

نرخ رشد شهرنشینی

URB

-1/65

0/0487

مانا

سرمایهگذاری مستقیم خارجی

FDI

-8/58

0/0000

مانا

متغیر
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باتوجه به جدول  2همانطور که مشاهده میشود ،در همه متغیرهای معادله اول ،فرضیه صفر
رد شده ،بنابراین همه متغیرها مانا هستند.
جدول  .3آزمون مانایی پسران

مأخذ:یافتههای پژوهش

Tabel 3. Pesaran Unit Root Test
Source: Research findings

عالمت

نام متغیر

اختصاری

سرمایه انسانی

H

سرمایه انسانی
تفاضل سرمایه انسانی
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی
تفاضل رشد اقتصادی
جهانی شدن
جهانی شدن
توسعه زیر ساختهای ارتباط
از راه دور

توسعه زیر ساختهای ارتباط
از راه دور

سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی

متغیر

مقدار آماره
آزمون

مقدار
آماره

محاسبه

نتیجه آزمون

شده

-1/44

-1/57

متغیر مانا نیست

-2/06

-2/15

متغیر مانا نیست

-3/94

-1/57

متغیر با یک مرتبه تفاضل گیری

-0/82

-1/57

متغیر مانا نیست

-2/18

-2/15

متغیر مانا است (با لحاظ عرض از

-2/96

-1/57

متغیر با یک مرتبه تفاضل گیری

-1/63

-1/57

متغیر مانا است

-2/42

-2/15

متغیر مانا است (با لحاظ عرض از

-2/12

-1/57

-3/25

-2/15

متغیر مانا است (با لحاظ عرض از

FDI

-3/13

-1/57

متغیر مانا است

FDI

-3/29

-2/15

متغیر مانا است (با لحاظ عرض از

H
d.H
Y
Y
d.Y
G
G
CII
CII

(با لحاظ عرض از مبدا)
مانا است

مبدا)

مانا است

مبدا)

متغیر مانا است

مبدا)

مبدا)
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نیروی کار
نیروی کار
تفاضل نیروی کار
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری

L
L
d.L
K
K
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-0/92

-1/57

متغیر مانا نیست

-2/09

-2/15

متغیر مانا نیست

-3/80

-1/57

متغیر با یک مرتبه تفاضل گیری

-1/88

-1/57

متغیر مانا است

-1/77

-2/15

متغیر مانا نیست

(با لحاظ عرض از مبدا)
مانا است

(با لحاظ عرض از مبدا)

باتوجه به جدول  3در کشورهای منتخب در برخی متغیرها فرضیه صفر رد شده ،بنابراین
متغیرها مانا هستند و در برخی موارد فرضیه نامانایی متغیرها تائید میشود .لذا الزم است
آزمون همجمعی برای بررسی رابطه بین متغیرها بررسی شود .آزمون همجمعی کائو یکی از
آزمون هایی است که در صورت وجود ترکیبی از متغیرهای مانا و نامانا در مدل ،برای رهایی
از مشکل رگرسیون کاذب مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Kao, 1999در صورتیکه مقدار
آمارهی محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحرانی مربوط به سطح اطمینان  95درصد باشد (مقدار
احتمال آماره آزمون کوچکتر از  0/05باشد) ،فرضیه صفر رد میشود و متغیرها رابطه
همجمعی خواهند داشت.
جدول  .4نتیجه آزمون همجمعی کائو
مأخذ:یافتههای پژوهش

Tabel 4. Result of the Kao Cointegration Test
Source: Research findings
آماره آزمون

احتمال

معادله اول

-5/03

0/0000

معادله دوم

-3/73

0/0001

مدل سوم

-4/35

0/0000

برای کشتتتورهای منتخب در ستتتطح اطمینان  95درصتتتد فرضتتتیه مبنی بر وجود همجمعی در
ستتته معادله پذیرفته میشتتتود .در حالت کلی میتوان گفت متغیرها همجمع هستتتتند و یک
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رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای سته معادله وجود دارد ،بنابراین رگرستیونهای برآورد
شده کاذب نخواهد بود.
برآورد الگو و تجزیه و تحلیل یافتهها

- 5- 2

پس از بررسی نتایج آزمون های مانایی و استقالل مقطعی ،نتایج تخمین مدل معادالت
همزمان مورد بررسی ،نتایج برآورد مدل برای سالهای (  )1995-2017با رویکرد مورد نظر
در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5نتایج برآورد مدل به روش داده های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی سالهای

1995-2017

مأخذ:یافتههای پژوهش

Tabel 5. Estimation Results of model using Simultaneous Equation Model with the
Generalized Method of Moments (GMM) approach for during 1995-2017
Source: Research findings

معادالت

متغیر های توضیحی

عالمت

اختصاری

ضریب

(متغیر وابسته :سرمایه انسانی)
وابسته:جهانی

G

عرض ازمبدا

bo

1/06

1/85

رشد اقتصادی(لگاریتم تولید

Y

0/71

8/77

0/000

شاخص جهانی شدن

G

0/12

16/87

0/000

D*G

-0/0004

-0/05

0/960

D*Y

0/06

2/30

0/021

امید به زندگی(تعداد سال-

LIFE

1/72

2/12

0/034

نرخ شهرنشینی(درصد)

URB

0/38

4/55

0/000

عرض از مبدا

C0

11/72

3/82

0/000

شاخص سرمایه

H

2/29

16/33

0/000

درجه توسعه یافتگی

کشورها× جهانی شدن
درجه توسعه یافتگی

کشورها × رشد اقتصادی

(متغیر

معادله دوم

ها)

شدن)

z

0/064

ناخالص داخلی)

H

معادله اول

متغیر

آماره

احتمال

)|(P>|Z

انسانی(تعداد سالها)
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رشد اقتصادی(تغیرات
لگاریتم تولید ناخالص

0/35

Y

0/000

8/91

داخلی)

درجه توسعه یافتگی

D*H

0/34

0/072

1/80

کشورها × سرمایه انسانی
D*Y

1/08

11/15

0/000

درجه توسعه یافتگی

توسعه زیرساختهای ارتباط

CII

1/85

16/44

0/000

سرمایهگذاری مستقیم

FDI

0/61

3/98

0/000

عرض از مبدا

D0

8/73

30/23

0/000

H

0/14

11/22

0/000

کشورها × رشد اقتصادی
از راه دور(لگاریتم طبیعی)
خارجی(درصد)

شاخص سرمایه

معادله سوم
آزمونهای تشخیصی

الگو

شاخص جهانی شدن

G

0/04

16/27

0/000

درجه توسعه یافتگی

D*H

0/02

1/08

0/281

D*G

0/01

5/19

0/000

L

0/94

10/11

0/000

K

0/07

10/12

0/000

کشورها × سرمایه انسانی
درجه توسعه یافتگی

Y

(متغیر وابسته :رشد اقتصادی)

انسانی(تعداد سالها)

کشورها × جهانی شدن
نیروی کار (لگاریتم طبیعی
تعداد نیروی کار)

سرمایهگذاری (لگاریتم
طبیعی تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص)

سطح احتمال

آماره آزمون

معادله اول

0/000

17/06

10

معادله دوم

0/006

9/95

معادله سوم

0/000

282/10

آزمون شناسایی

معادله اول

0/075

5/452

معادله دوم

0/757

0/554

معادله سوم

0/152

3/921

آزمون درونزایی

9

تفاضل سارگان

محدودیتهای

Test of Endogeneity

difference-in-sargan

9

10
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11

بیش از حد

(آزمون جی
هانسن)12

همانطور که در جدول  5مشاهده می شود ،نتایج حاصل از برآورد الگوی اول حاکی از معنادار
بودن شاخصهای جهانی شدن ،رشد اقتصادی ،متغیر ضربی درجه توسعه یافتگی کشورها
در رشد اقتصادی ،متغیر ضربی درجه توسعه یافتگی کشورها در جهانی شدن و نرخ
شهرنشینی در سطح اطمینان  95درصد ،امید به زندگی در سطح اطمینان  90درصد بر
شاخص سرمایه انسانی در سطح اطمینان  95درصد است .نتایج حاصل از برآورد معادله
اول که شاخص انباشت سرمایه انسانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است،
نشان میدهد که طی دوره مورد بررسی در سطح اطمینان  95درصد اثر رشد اقتصادی بر
شاخص انباشت سرمایه انسانی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین
صورت که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص
سرمایه انسانی به میزان  0/0071واحد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .از آنجایی که
درجه توسعه یافتگی کشورها متغیر دامی است که عدد صفر به کشورهای در حال توسعه
تعلق دارد و عدد یک به کشورهای توسعه یافته تعلق دارد این ضریب مربوط به تاثیرگذاری
این شاخص در کشورهای در حال توسعه است .لذا جمع جبری این ضریب و ضریب متغیر
دامی در رشد اقتصادی نماینگر تاثیر این شاخص بر سرمایه انسانی در کشورهای توسعهیافته
است .بدین صورت که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی و با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،شاخص سرمایه انسانی در کشورهای توسعه یافته به میزان  0/0077واحد ( Hill et
 )al, 2011افزایش مییابد .در واقع میتوان گفت با افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شرایط
الزم جهت بهبود آموزش موجبات افزایش بازدهي نيروي کار فراهم و فعال ميگردد .اين
ارتباط مثبت ابتدا بر سودآوري سرمايهگذاري در آموزش و در مرحله بعد ،در کل اقتصاد
آشکار شده و به اين ترتيب مدار بسته رشد سرمايهگذاري در سرمایه انساني شکل ميگيرد.
همچنین طی دوره مورد بررسی اثر شاخص جهانی شدن در سطح اطمینان  95درصد بر
متغیر وابسته سرمایه انسانی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت
Valid Over Identifying Restriction
Hansen`s J Test

11
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که با افزایش یک واحد در شاخص جهانی شدن و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،سرمایه
انسانی به میزان  0/12واحد افزایش مییابد .از آنجایی که درجه توسعه یافتگی کشورها متغیر
دامی است که عدد صفر به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و عدد یک به کشورهای
توسعه یافته تعلق دارد این ضریب مربوط به تاثیرگذاری این شاخص در کشورهای در حال
توسعه است .لذا جمع جبری این ضریب و ضریب متغیر دامی در جهانی شدن نماینگر
تاثیر این شاخص بر سرمایه انسانی در کشورهای توسعهیافته است .از آنجایی که ضریب
متغیر حاصل ضرب دامی در سرمایه انسانی غیرمعنادار است ،پس تفاوت معناداری بین
ضریب دو گروه کشور نیست .به عبارتی میتوان اینگونه مطرح کترد کته رشد تجارت بتا
افزایتش درآمد و از طریق گسترش تعامالت فرهنگی بتر روی ستطح زندگی افتراد اثر گذاشتته
و آن را بتاال میبرد .رشتد درآمد و افزایش این تعامالت به نوبه ختود ،فرصتهای آموزشتی
بهتتری را موجب شتده و منجر بته عرضته خدمتات اجتماعتی و آموزشی مطلوبتتری میگتردد.
تاثیر متغیر امید به زندگی در سطح اطمینان  95درصد بر شاخص سرمایه انسانی در
کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت که با افزایش یک واحد در
شاخص امید به زندگی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،سرمایه انسانی به میزان 1/72
واحد افزایش مییابد .در این حالت که شاخص امید به زندگی در متغیر در درجه توسعه
یافتگی کشورها که به صورت دامی است ،ضرب نشده است یعنی تفاوتی بین دو گروه کشور
قائل نشده و ضریب حاصل متوسط تاثیر بر دو گروه کشور است .به عبارتی با توجه به
اینکه امید به زندگی شاخص مهمی است که ارتباطی تنگاتنگ با وضعیت تندرستی افراد
دارد ،میتوان سالمتی را میتوان جزئی مهم از سرمایه انسانی محسوب نمود و به طور
معمول انتظار میرود افراد سالمی که با مقادیر مشخصی از عوامل تولید مشغول کار
هستند ،در واحد زمان بهرهوری بیشتری نسبت به نیروی کار بیمار داشته باشند .افراد با
امید زندگی بیشتر بهطور معمول با انگیزههای بیشتر برای کسب درآمد ،سختکوشتر و کاراتر
میباشند.
عالوه بر آن ،سرمایهگذاری برای افزایش خدمات سالمتی میتواند بازده سرمایه
گذاریهای دیگر در تربیت نیروی انسانی سالم را در زمینههایی مانند آموزشهای عمومی و
تخصصی باال ببرد .تندرستی بیشتر میتواند توان یادگیری افراد را افزایش دهد که این خود
در افزایش بازده سرمایهگذاری در تعلیم و تربیت تأثیری حائز اهمیت را دارا است و موجبات
افزایش سرمایه انسانی را فراهم میآورد .تاثیر نرخ شهرنشینی درسطح اطمینان  95درصد
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بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت که با
افزایش یک واحد در نرخ شهرنشینی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،سرمایه انسانی به
میزان  0/38واحد افزایش مییابد .در این حالت که نرخ شهرنشینی در متغیر درجه توسعه
یافتگی کشورها که به صورت دامی است ،ضرب نشده است یعنی تفاوتی بین دو گروه کشور
قا ئل نشده و ضریب حاصل متوسط تاثیر بر دو گروه کشور است .در هر اقتصاد ،ایجاد
شهرها میتواند به دلیل وجود صرفه جویی های ناشی از مقیاس در تولیدات صنعتی باشد.
وجود صرفه جویی های ناشی از مقیاس باعث میگردد ،کارگران و بنگاهها ،به جای آن که
در طول جغرافیایی یک اقتصاد پراکنده گردند ،در کنار هم جمع شوند .در یک شهر معموال
فعالیت های اقتصادی در ناحیه تجاری مرکزی ،متمرکز می شوند و افراد از مناطق مسکونی
اطراف به محل کار خود در ناحیه تجاری مرکزی رفت و آمد میکنند .در واقع بدین ترتیب
شهرها دارای یک سری پیامدهای خارجی مثبت میباشند و این پیامدها میتواند منجر به
افزایش سرمایه انسانی شود.
نتایج برآورد معادله دوم برای سالهای ( ) 1995-2017حاکی از معنادار بودن تاثیر
شاخص های سرمایه انسانی ،رشد اقتصادی ،متغیر ضربی درجه توسعه یافتگی کشورها در
رشد اقتصادی و توسعه زیر ساختهای ارتباط از راه دور و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در سطح اطمینان  95درصد ،متغیر ضربی درجه توسعه یافتگی کشورها در سرمایه انسانی
در سطح اطمینان  90درصد بر متغیر وابسته جهانی شدن است.
طبق نتایج حاصل از برآورد الگو تاثیر شاخص سرمایه انسانی درسطح اطمینان 95
درصد بر شا خص جهانی شدن در معادله دوم که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
شده است در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت که با افزایش یک
درصد در شاخص سرمایه انسانی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص جهانی شدن
به میزان  2/29واحد افزایش مییابد از آنجایی که درجه توسعه یافتگی کشورها متغیر دامی
است که عدد صفر به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و عدد یک به کشورهای توسعه
یافته تعلق دارد این ضریب مربوط به تاثیرگذاری این شاخص در کشورهای در حال توسعه
است .لذا جمع جبری این ضریب و ضریب متغیر دامی در سرمایه انسانی نمایانگر تاثیر
این شاخص بر جهانی شدن در کشورهای توسعهیافته است .بدین صورت که با افزایش یک
درصد در سرمایه انسانی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص جهانی شدن در
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کشورهای در توسعهیافته به میزان  2/63واحد افزایش مییابد .با توجه به ضریب به دست
آمده ،میتوان گفت از آنجایی که تحصیالت یکی از محوريترین روشها در ایجاد و افزایش
دانش ،مهارت و بهبود نگرش و عملکرد نیروي انسانی تلقی میشود و محور اصلی توسعه
منابع انسانی است ،افزایش آن تمایل به ارتباط در سطح بینالملل را افزایش میدهد .به
عبارتی میتوان گفت افزای ش آموزش موجب منجر به باال رفتن تون ارتباطات در سطح
بینالملل و در نهایت افزایش جهانی شدن میشود .همچنین تاثیر رشد اقتصادی درسطح
اطمینان  95درصد بر شاخص جهانی شدن در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده
است .بدین صورت که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی و با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،شاخص جهانی شدن به میزان  0/0035واحد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد.
از آنجایی که درجه توسعه یافتگی کشورها متغیر دامی است که عدد صفر به
کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و عدد یک به کشورهای توسعه یافته تعلق دارد این
ضریب مربوط به تاثیرگذاری این شاخص در کشورهای در حال توسعه است .لذا جمع جبری
این ضریب و ضریب متغیر دامی در رشد اقتصادی نماینگر تاثیر این شاخص بر جهانی
شدن در کشورهای توسعهیافته است .بدین صورت که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی
و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته به میزان
 0/0143واحد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .در واقع میتوان گفت در کشورهای
منتخب افزایش رشد اقتصادی و نرخهای باالتر رشد ،تمایل این کشورها به گسترش مبادالت
تجاری در سطح بینالملل و با سایر اقتصادها را افزایش میدهد .همچنین با افزایش رشد
اقتصادی شرایط اقتصادی ،اجتماعی و کیفیت نهادها در سطح مناسبی قرار میگیرد و
موجبات افزایش جهانی شدن را فراهم میکند .اثر شاخص توسعه زیر ساختهای ارتباط از
راه دور درسطح اطمینان  95درصد بر شاخص جهانی شدن در کشورهای منتخب مثبت و
معنادار بوده است .بدین صورت که با افزایش یک در صد در شاخص توسعه زیر ساختهای
ارتباط از راه د ور و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص جهانی شدن به میزان 0/0185
واحد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .به بیان دیگر ،میتوان گفت افزایش توسعه زیر
ساختهای ارتباط از راه دور سبب بهبتود ارتباطتات شده و هزینته مبتادالت شتامل سفارش
دهی ،جمع آوري اطالعات و جستجو را کاهش می دهد و باعث کاهش هزینههتاي تجاري
شده و در نتیجه مبادالت تجاری افزایش مییابد .هتمچنتین بهبتود ارتباطات قابلیت هاي
مدیریتی را در فاصله هاي دور افزایش میدهد .و فعاليتهاي اقتصتادي را تسريع کرده و
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تعتامالت اجتمتاعي را نيتز گستردهتر مي كند .اين امر منجر به افزیش جهانی شدن خواهد
شد .شاخص سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح اطمینان  95درصد به صورت مثبت و
معنادار بر شاخص جهانی شدن موثر میباشد .بدین صورت که با افزایش یک واحد در
شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص جهانی
شدن به میزان  0/61واحد افزایش مییابد .در این حالت که شاخص سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در درجه توسعه یافتگی کشورها که به صورت دامی است ،ضرب نشده است یعنی
تفاوتی بین دو گروه کشور قائل نشده و ضریب حاصل متوسط تاثیر بر دو گروه کشور
است.میتوان گفت در کشورهای مورد بررسی این نتیجه در راستای نظریه های تجاری است
که نشان میدهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جهانی شدن به عنوان شاخصی برای
آزادسازی تجاری در اصل مکمل یکدیگر میباشند .در واقع سطوح باالتری از سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،اقتصادهایی بازتر و رقابتیتر را در سطح جهان پدید میآورند.
نتایج برآورد معادله سوم برای سالهای ( )1995-2017حاکی از معنادار بودن تاثیر
شاخص های سرمایه انسانی ،جهانی شدن ،متغیر ضربی درجه توسعه یافتگی کشورها در
جهانی ،نیروی کار و سرمایهگذاری در سطح اطمینان  95درصد و عدم معناداری متغیر
ضربی درجه توسعهیافتگی کشورها در سرمایه انسانی بر متغیر وابسته رشد اقتصادی در
سطح اطمینان  95درصد است.
نتایج حاصل از برآورد معادله سوم نشان میدهد که طی دوره مورد بررسی در سطح
اطمینان  95درصد اثر شاخص سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی که در معادله سوم به عنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شده است ،در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.
بدین صورت که با افزایش یک واحد در شاخص سرمایه انسانی و با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،رشد اقتصادی  14درصد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .از آنجایی که درجه
توسعه یافتگی کشورها متغیر دامی است که عدد صفر به کشورهای در حال توسعه تعلق
دارد و عدد یک به کشوره ای توسعه یافته تعلق دارد این ضریب مربوط به تاثیرگذاری این
شاخص در کشورهای در حال توسعه است .لذا جمع جبری این ضریب و ضریب متغیر
دامی در سرمایه انسانی نماینگر تاثیر این شاخص بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته
است .از آنجایی که ضریب متغیر حاصلضرب دامی در سرمایه انسانی غیرمعنادار است،
پس تفاوت معناداری بین ضریب دو گروه کشور نیست .بنابراین میتوان گفت سرمایهگذاری
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در آمتوزش و تربيتت نيتروي انساني براي كسب مهارتهاي مختلف و پيشبرد امر توليد
ميتوانتد بتا بتاال بتردن سطح مهارت و تخصص نيروي كار و كارآمد كتردن آن و همچنتين
افتزايش قابليتت هتاي آن ،موجب ارتقاي كيفيت توليدات شده و كارايي استفاده از سرمايه
فيزيكي را باال برد و در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.
در واقع ميتوان از طريق ارتقاي سرمایه انساني ،بهره وري نهادههاي توليدي را
افزايش داد که در نهايت موجب افزايش رشد و توسعه اقتصادي ميگردد .اثر شاخص جهانی
شدن در سطح اطمینان  95درصد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار
بوده است .بدین صورت که با افزایش یک واحد در شاخص جهانی شدن و با فرض ثابت
بودن سایر شرایط ،رشد اقتصادی  4درصد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .از آنجایی
که درجه توسعه یافتگی کشورها متغیر دامی است که عدد صفر به کشورهای در حال توسعه
تعلق دارد و عدد یک به کشورهای توسعه یافته تعلق دارد این ضریب مربوط به تاثیرگذاری
این شاخص در کشورهای در حال توسه است .لذا جمع جبری این ضریب و ضریب متغیر
دامی در سرمایه انسانی نماینگر تاثیر این شاخص بر جهانی شدن در کشورهای توسعهیافته
است .بدین صورت که با افزایش یک واحد در سرمایه انسانی و با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به میزان  5درصد ()Hill et al, 2011
افزایش مییابد.
بنابراین بر اساس نتایج حاصل از برآورد در کشورهای منتخب میتوان گفت افزایش
جهانی شدن باعث استفاده بیشتر از عوامل تولید و کارایي بیشتر در سطح بین المللي
ميشود و منجر به افزایش رشد اقتصادی میشود .دليل اين امر ميتواند ناشي از اثر تعامل
با بازارهاي جهاني و بهبود تكنولوژي مورد استفاده در كشورها است .بنابراين هر چه اقتصاد
كشور ب ازتر باشد ،به واسطه رقابت با ساير كشورها و همچنين انتقال تكنولوژي ،ميزان
بهرهوري افزايش مييابد و در نتيجه آن ،رشد اقتصادي افزايش مييابد .در واقع میتوان
گفت تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم میکند و جهانی شدن به بزرگ
شدن بازار و بهرهمند ی از برخی منافع بالقوه بازده فزاینده نسبت به مقیاس میانجامد.
افزایش این شاخص میتواند انگیزهای برای اتخاذ سیاستهای با ثبات و اعمال مدیریت
قاعدهمند کالن اقتصادی برای حفظ ثبات اقتصاد کالن و افزایش قدرت رقابت بنگاههای
داخلی در بازارهای جهانی باشد ،که افزایش قدرت رقابتی تأثیری مثبت بر رشد و توسعه
اقتصادی دارد .تاثیر متغیر نیروی کار بر رشد اقتصادی درسطح اطمینان  95درصد در
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کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت که با افزایش یک درصد در
متغیر نیروی کار و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،رشد اقتصادی  0/94درصد افزایش
مییابد .در واقع میتوان گفت با توجه به ضریب به دست آمده ،رشد نیروی کار طی دوره
مورد بررسی در کشورهای منتخب ،باعث رشد اقتصادی در این کشورها میشود .در این
حالت که متغیر نیروی کار در متغیر درجه توسعهیافتگی کشورها که به صورت دامی است،
ضرب نشده است یعنی تفاوتی بین دو گروه کشور قائل نشده و ضریب حاصل متوسط
تاثیر بر دو گروه کشور است.
در نهایت با توجه به نتایج حاصل از برآورد تاثیر متغیر سرمایهگذاری درسطح
اطمینان  95درصد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین
صورت که با افزایش یک واحد در متغیر سرمایهگذاری و با فرض ثابت بودن سایر شرایط،
رشد اقتصادی  7درصد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .در این حالت که متغیر
سرمایهگذاری در متغیر درجه توسعهیافتگی کشورها که به صورت دامی است ،ضرب نشده
است یعنی تفاوتی بین دو گروه کشور قائل نشده و ضریب حاصل متوسط تاثیر بر دو گروه
کشور است .بر اساس نتایج حاصل از برآورد در کشورهای منتخب میتوان گفت از آنجایی
که سرمايهگذاري به معني عام عبارت است از تمام هزينههايي كه موجب حفظ ،بقا و يا
افزايش ظرفيتهاي توليد و همچنين ايجاد درآمد میشود ،لذا یکی از عوامل مهم پيشرفت
و رشد اقتصادي به شمار میآيد.
یکی از مسائل مهم در برآورد رگرسیون به روش دادههای تابلویی سیستمی و برآورد
به روش گشتاورهای تعمیم یافته ،موضوع درونزایی متغیرهای توضیحی است .یک متغیر
درونزا است ،اگر با اجزای اخالل همبستگی معناداری داشته باشد .برای آزمون درونزایی در
صورتی که الگو با استفاده از  GMMبرآورد گردد ،انجام آزمون درونزایی چیزی را محاسبه

میکند که هایاشی ( )2000آن را آماره  Cمینامد ،که با نام آماره تفاضل سارگان 13نیز شناخته
میشود ( .)Hayashi, 2000آماره  Cمیتواند به ناهمسانی واریانس ،خودهمبستگی قدرت
بخشد .به عالوه آزمون را میتوان برای تعیین برونزا بودن یک زیر مجموعه از رگرسورهای
درونزا بدون در نظر گرفتن نوع ماتریس وزنی مورد استفاده ،به کار برد ( Mozafari

difference-in-sargan
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 .)Shamsi & Ghobadi, 2019در بررسی های این پژوهش فرضیه صفر در هر سه معادله
مبنی بر برونزایی متغیرها رد شده ،بنابراین متغیرهای سه معادله درونزا هستند .به همین
دلیل استفاده از سیستم معادالت مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع رد فرض صفر در این
آزمون بیانگر آن است که وجود مفهوم درونزایی بر تخمین ها اثر معناداری گذاشته و
روش های سیستمی مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته مورد نیاز است ( Mozafari
.)Shamsi & Ghobadi, 2019
یکی دیگر از آزمونهای تشخیصی به منظور الگوهای دادههای تابلویی سیستمی و
برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته ،آزمون جی هانسن است که برای اثبات شرط اعتبار
بیش از حد یعنی صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری به کار میرود ( & Mozafari Shamsi
 .)Ghobadi, 2019در این پژوهش آزمون هانسن برای شناسایی محدودیت ها مورد
استفاده قرار گرفته است تا شواهدی بر اعتبار ابزار ها ارائه کند .بر اساس یافتههای
پژوهش در سطح اطمینان  95درصد فرضیه صفر در هر سه معادله رد نشده است که
حاکی از مناسب بودن مدل ساختاری ارائه شده است.
- 5- 3

محاسبه ضرایب تکاثری (فزاینده)

با توجه به نتایج بدست آمده ،میتوان ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته الگو را بر
یکدیگر محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل نمود .برای
انجام این کار ،ابتدا در معادله اول ضریب فزاینده تغییر متغیرهای جهانی شدن ( )Gو رشد
اقتصادی ( )Yنسبت به متغیر سرمایه انسانی ( )Hرا بدست میآوریم .سپس ،در معادله
دوم ضریب فزاینده متغیرهای شاخص سرمایه انسانی و رشد اقتصادی نسبت به متغیر
جهانی شدن را محاسبه می کنیم .در نهایت ،همین کار را برای متغیر رشد اقتصادی انجام
می دهیم .نتایج محاسبات ضرایب تکاثری سه متغیر وابسته در سیستم معادالت این
پژوهش به شرح ذیل است:
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()4
()5
()6

()7
()8
()9
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𝐻𝑖𝑡 = 𝑎1 𝑏0 + 𝑎2 𝑌𝑖𝑡 + 𝑎3 𝐺𝑖𝑡 + 𝑎4 𝐷1 𝐺𝑖𝑡 + 𝑎5 𝐷1 𝑌𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝑎6 𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝑎7 𝐿𝐼𝐹𝐸𝑖𝑡 +
𝐺𝑖𝑡 = 𝑏1 𝐶0 + 𝑏2 𝑌𝑖𝑡 + 𝑏3 𝐻𝑖𝑡 + 𝑏4 𝐷1 𝐻𝑖𝑡 + 𝑏5 𝐷1 𝑌𝑖𝑡 + 𝑏6 𝐶𝐼𝐼𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝑏7 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 +
𝑌𝑖𝑡 = 𝑐1 𝐷0 + 𝑐2 𝐻𝑖𝑡 + 𝑐3 𝐺𝑖𝑡 + 𝑐4 𝐷1 𝐻𝑖𝑡 + 𝑐5 𝐷1 𝐺𝑖𝑡 + 𝑐6 𝐿𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝑐7 𝐾𝑖𝑡 +
𝐻 = 1.06𝑏0 + 0.71𝑌 + 0.12𝐺 − 0.0004𝐷𝐺 + 0.06𝐷𝑌 +
𝐸𝐹𝐼𝐿0.38𝑈𝑅𝐵 + 1.72
𝐺 = 11.72𝐶0 + 0.35𝑌 + 2.29𝐻 + 0.34𝐷𝐻 + 1.08𝐷𝑌 +
𝐼𝐷𝐹1.85𝐶𝐼𝐼 + 0.61
𝑌 = 8.73𝐷0 + 0.14𝐻 + 0.04𝐺 + 0.02𝐷𝐻 + 0.01𝐷𝐺 +
𝐾0.94𝐿 + 0.07

الف) ابتدا ،با جایگذاری معادالت شماره ( )5و ( )6در معادله شماره ( )4و انجام محاسبات
الزم ،میتوان ضریب فزاینده شاخص جهانی شدن و رشد اقتصادی را نسبت به سرمایه
انسانی بدست آورد:
()10

𝐻 = 1.06𝑏0 + 0.71(8.73𝐷0 + 0.14𝐻 + 0.04𝐺 + 0.02𝐷𝐻 +
0.01𝐷𝐺 + 0.94𝐿 + 0.07𝐾) + 0.12(11.72𝐶0 + 0.35𝑌 +
2.29𝐻 + 0.34𝐷𝐻 + 1.08𝐷𝑌 + 1.85𝐶𝐼𝐼 + 0.61𝐹𝐷𝐼) −
𝐸𝐹𝐼𝐿0.0004𝐷𝐺 + 0.06𝐷𝑌 + 0.38𝑈𝑅𝐵 + 1.72

با ساده سازی معادله فوق و در نظر گرفتن تغییرات متغیرهای  Gو  Yخواهیم داشت:

𝑌𝐷𝐻(1 − 0.35 − 0.05𝐷) = 𝐴 + 0.02𝐺 + 0.006𝐷𝐺 + 0.04𝑌 + 0.18
∆H
0.02+0.06D
(الف= 1−0.35−0.05D
𝐺∆

(ب

0.04+0.18D
1−0.35−0.05D

=

∆H
𝑌∆

معادالت الف و ب را به ترتیب ضریب تکاثر شاخص جهانی شدن بر سرمایه انسانی و ضریب
تکاثر رشد اقتصادی بر سرمایه انسانی میگویند .همانطور که پیشتر نیز گفته شده ،در
معادالت فوق  Dمتغیر موهومی (مجازی) است که درجه توسعه یافتگی کشورها را نشان
می دهد .حال در معادله الف ،اگر همه کشورهای مورد مطالعه را توسعه یافته فرض کنیم،
متغیر مجازی برابر یک خواهد بود و لذا ضریب فزاینده شاخص جهانی شدن برابر با  0/04و
اگر کشورها را در حال توسعه فرض کنیم برابر با  0/03خواهد بود .در معادله ب نیز ضریب
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فزاینده رشد اقتصادی نسیت به شاخص سرمایه انسانی در کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه به ترتیب برابر است با 0/36 :و :0/06

∆H
𝐷 = 1 → ∆𝐺 = 0.04
{
∆H
𝐷 = 0 → ∆𝐺 = 0.03
𝐻∆
𝐷 = 1 → ∆𝑌 = 0.36
{
𝐻∆
𝐷 = 0 → ∆𝑌 = 0.06

(الف
(ب

0.02+0.06D

∆H
𝐺∆

→ = 1−0.35−0.05D
𝐷0.04+0.06

→ 𝐷= 1−0.35−0.05

𝐻∆
𝑌∆

همانطور که مالحظه میشود ضریب فزاینده بدست آمده در هر دو حالت فوق برای
کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است .به این معنی که در
کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش ،تغییر شاخصهای جهانی شدن و رشد
اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال
توسعه میگذارد.
ب) اکنون با جایگذاری معادالت شماره ( )4و ( )6در معادله شماره ( )5و انجام محاسبات
ریاضی الزم ،ضریب فزاینده شاخص سرمایه انسانی و رشد اقتصادی نسبت به شاخص
جهانی شدن بدست میآید:
()11

𝐺 = 11.72𝐶0 + 0.35(8.73𝐷0 + 0.14𝐻 + 0.04𝐺 + 0.02𝐷𝐻 +
0.01𝐷𝐺 + 0.94𝐿 + 0.07𝐾) + 2.29(1.06𝑏0 + 0.71𝑌 +
0.12𝐺 − 0.0004𝐷𝐺 + 0.06𝐷𝑌 + 0.38𝑈𝑅𝐵 + 1.72𝐿𝐼𝐹𝐸) +
𝐼𝐷𝐹0.34𝐷𝐻 + 1.08𝐷𝑌 + 1.85𝐶𝐼𝐼 + 0.61

با ساده سازی معادله فوق و در نظر گرفتن تغییرات متغیرهای  Hو  Yخواهیم داشت:

𝑌𝐷𝐺(1 − 0.28 − 0.002𝐷) = 𝐴 + 0.04𝐻 + 0.34𝐷𝐻 + 1.62𝑌 + 1.21
𝐺∆
𝐷0.04+0.34
𝐷= 1−0.28−0.002
(الف
𝐻∆

(ب

𝐷1.62+1.21

𝐷= 1−0.28−0.002

𝐺∆
𝑌∆

معادالت الف و ب را به ترتیب ضریب تکاثر سرمایه انسانی بر شاخص جهانی شدن و ضریب

تکاثر رشد اقتصادی نسبت به شاخص جهانی شدن میگویند .در معادله الف ،متغیر مجازی
برای کشورهای توسعه یافته برابر یک است و لذا ضریب فزاینده سرمایه انسانی برابر با 0/53
و اگر کشورها را در حال توسعه فرض کنیم برابر با  0/05خواهد بود .در معادله ب نیز ضریب
فزاینده رشد اقتصادی نسیت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه به ترتیب برابر است با  3/94و :2/25
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𝐺∆

𝐷 = 1 → ∆𝐻 = 0.53

(الف

𝐺∆
= 0.05
𝐻∆
𝐺∆
→ ∆𝑌 = 3.94
𝐺∆
→ ∆𝑌 = 2.25

→ 𝐷=0

(ب

{ →

𝐷0.04+0.34
𝐷1−0.28−0.002

=

𝐺∆
𝐻∆

𝐷=1
𝐷1.62+1.21
{ → 𝐷= 1−0.28−0.002
𝐷=0

𝐺∆
𝑌∆

بر اساس نتایج فوق ،ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در
کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی میتوان گفت
که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخصهای جهانی شدن کشورهای
توسعه یافته می گذارد و همچنین ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در
کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است.
ج) در نهایت ،با جایگذاری معادالت شماره ( )4و ( )5در معادله شماره ( )6و انجام محاسبات
ریاضی الزم ،ضریب فزاینده شاخص جهانی شدن و سرمایه انسانی نسبت به رشد اقتصادی
بدست میآید:
()12

𝑌 = 8.73𝐷0 + 0.14(1.06𝑏0 + 0.71𝑌 + 0.12𝐺 − 0.0004𝐷𝐺 +
0.06𝐷𝑌 + 0.38𝑈𝑅𝐵 + 1.72𝐿𝐼𝐹𝐸) + 0.04(11.72𝐶0 +
0.35𝑌 + 2.29𝐻 + 0.34𝐷𝐻 + 1.08𝐷𝑌 + 1.85𝐶𝐼𝐼 +
𝐾0.61𝐹𝐷𝐼) + 0.02𝐷𝐻 + 0.01𝐷𝐺 + 0.94𝐿 + 0.07

با انجام محاسبات و ساده سازی معادله فوق و در نظر گرفتن تغییرات متغیرهای  Gو H
خواهیم داشت:

(الف
(ب

𝐻𝐷𝑌(1 − 0.1 + 0.05𝐷) = 𝐴 + 0.01𝐺 + 0.009𝐷𝐺 + 0.09𝐻 + 0.03
𝑌∆
𝐷0.01+0.009
=
𝐷1−0.1+0.05
𝐷0.09+0.03
𝐷1−0.1+0.05

=

𝐺∆
𝑌∆
𝐻∆

معادله الف ضریب تکاثر (فزاینده) تغییرات شاخص جهانی شدن بر رشد اقتصادی و معادله
ب نیز ضریب تکاثر تغییرات سرمایه انسانی نسبت به رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه
در بازه زمانی در نظر گرفته شده میباشد .با در نظر گرفتن متغیر مجازی پژوهش حاضر
(درجه توسعه یافتگی کشورها) ،چهار ضریب تکاثر بدست میآید که در ذیل مالحظه
میشود:
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𝑌∆

𝐷 = 1 → ∆𝐺 = 0.02

(الف

𝑌∆

𝐷 = 0 → ∆𝐺 = 0.01
𝑌∆
= 0.12
𝐻∆
𝑌∆
→
= 0.1
𝐻∆

{ →

→𝐷=1

(ب

𝐷=0

{ →

𝐷0.01+0.009
𝐷1−0.1+0.05

=

𝐷0.09+0.03
𝐷1−0.1+0.05

=

𝑌∆
𝐺∆

𝑌∆
𝐻∆

بر اساس نتایج بدست آمده ضرایب فزاینده محاسبه شده برای کشورهای توسعه یافته در
هر دو حالت بیشتر از ضرایب فزاینده کشورهای در حال توسعه است .به عبارتی میتوان
گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی ،اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی
کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

-6

نتیجه گیری

امروزه تمام کشتتتورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انستتتانی و گستتتترش ارتباطات در ستتتطح
بینالملل و در نهایت دستتتتتيابي به رشتتتتد اقتصتتتتادي میباشتتتتند که این مهم ،نيازمند ايجاد
برخي ستاز و كارهاي خاص در عرصته هاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصتادي استت که شتاخص
انباشتتتتتت ستتتتترمایه انستتتتتانی و جهانی شتتتتتدن از جمله اين ستتتتتازو كارهاي خاص در عرصتتتتته
اقتصادي به شمار ميروند .لذا در این مطالعه عالوه بر مرور مفاهیم مربوط به شاخصهای
ستترمایه انستتانی و جهانی شتتدن ،به بررستتی رابطه جهانی شتتدن ،انباشتتت ستترمایۀ انستتانی و
رشتد اقتصتادی در منتخبی از کشتورهای توستعه یافته و در حال توستعه پرداخته شتده استت.
بر همین استتتتتتتتاس بتا استتتتتتتتفتاده از داده ستتتتتتتتالهتای ( )1995-2017و بتا بهره گیری از تکنیتک
اقتصتادستنجی روش داده های تابلویی ستیستتمی مبتنی بر رویکرد گشتتاورهای تعمیم یافته
رابطه جهانی شتتدن ،انباشتتت ستترمایۀ انستتانی و رشتتد اقتصتتادی در کشتتورهای منتخب مورد
بررسی قرار گرفت.
نتتتتتایج آزمتتتتونهتتتتای متتتتورد بررستتتتی حتتتتاکی از آن استتتتت کتتتته کتتتته در ستتتتطح اطمینتتتتان
 95درصتتتتد افتتتزایش شتتتتاخصهتتتتای جهتتتانی شتتتتدن ،رشتتتتد اقتصتتتتادی و امیتتتتد بتتتته زنتتتتدگی(در
ستتتتتتطح اطمینتتتتتتان  90درصتتتتتتد) بتتتتتتر افتتتتتزایش شتتتتتتاخص ستتتتتترمایه انستتتتتتانی متتتتتتوثر هستتتتتتتند و
افتتتتتزایش نتتتتتترخ شهرنشتتتتتتینی توانستتتتتتته ابتتتت تزار متتتتتتوثر در جهتتتتتتت بهبتتتتتتود شتتتتتتاخص ستتتتتترمایه
انستتتتانی در کشتتتتورهای منتختتتتب باشتتتتد .همچنتتتتین طبتتتتق نتتتتتایج متتتتیتتتتتوان گفتتتتت افتت تزایش
شتتتاخصهتتتای ستتترمایه انستتتانی ،رشتتتد اقتصتتتادی و توستتتعه زیتتتر ستتتاختهتتتای ارتبتتتاط از راه
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دور و ستتتتترمایه گتتتتتذاری مستتتتتتقیم ختتتتتارجی بتتتتتر افتتت تزایش جهتتتتتانی شتتتتتدن متتتتتوثر استتتتتت و در
نهایتتتت متتتیتتتتوان گفتتتت تتتتاثیر شتتتاخصهتتتای ستتترمایه انستتتانی ،جهتتتانی شتتتدن ،نیتتتروی کتتتار
و ستتتتترمایهگتتتتتذاری بتتتتتر افتتت تزایش رشتتتتتد اقتصتتتتتادی در دو گتتتتتروه کشتتتتتورهای منتختتتتتب متتتتتوثر
استتتت .بتتتا توجتتته بتتته نتتتتایج بدستتتت آمتتتده ،ضت ترایب تکتتتاثری (فزاینتتتده) متغیرهتتتای وابستتتته
متتتدل بتتتر یکتتتدیگر محاستتتبه و بتتترای دو گتتتروه کشتتتورهای توستتتعه یافتتتته و در حتتتال توستتتعه
تحلیتتتتل شتتتتد .نتتتتتایج نشتتتتان داد کتتتته در کشتتتتورهای توستتتتعه یافتتتتته متتتتورد مطالعتتتته در ایتتتتن
پتتتتژوهش ،تغییتتتتر شتتتتاخصهتتتتای جهتتتتانی شتتتتدن و رشتتتتد اقتصتتتتادی تتتتتاثیر تکتتتتاثری بیشتتتتتری
بتتتتر شتتتتاخص ستتتترمایه انستتتتانی نستتتتبت بتتتته کشتتتتورهای در حتتتتال توستتتتعه متتتتیگتتتتذارد .بتتتتر
استتتتاس نتتتتتایج ،ضتتتتریب فزاینتتتتده ستتتترمایه انستتتتانی نستتتتبت بتتتته شتتتتاخص جهتتتتانی شتتتتدن در
کشتتتتتورهای توستتتتتعه یافتتتتتته بیشتتتتتتر از کشتتتتتورهای در حتتتتتال توستتتتتعه استتتتتت و بتتتتته عبتتتتتارتی
متتتیتتتتوان گفتتتت کتتته تغییت ترات شتتتاخص ستتترمایه انستتتانی تتتتاثیر بیشتتتتری بتتتر شتتتاخصهتتتای
جهتتتانی شتتتدن کشتتتورهای توستتتعه یافتتتته متتتیگتتتذارد .امتتتا ضتتتریب تکتتتاثر رشتتتد اقتصتتتادی بتتتر
شتتتتاخص جهتتتتانی شتتتتدن در کشتتتتورهای در حتتتتال توستتتتعه بتتتتیش از  2برابتتتتر ایتتتتن ضتتتتریب در
کشتتتورهای توستتتعه یافتتتته استتتت .ایتتتن نتیجتتته بتتتدین معنتتتی استتتت کتتته تغییتتتر مشخصتتتی از
رشتتتتد اقتصتتتتادی کشتتتتورهای در حتتتتال توستتتعه ایتتتتن پتتتتژوهش در بتتتتازه زمتتتتانی متتتتورد مطالعتتتته
منجتتتر بتتته افت تزایش و بهبتتتود قابتتتل توجتتتهتتتتر شتتتاخصهتتتای متتترتبط بتتتا جهتتتانی شتتتدن در ایتتتن
کشتتتورها نستتتبت بتتته کشتتتورهای توستتتعه متتتیگتتتردد .ایتتتن نتیجتتته متتتیتوانتتتد بتتته دلیتتتل وجتتتود
ظرفیتتتتتتهتتتتتای ختتتتتالی و پتانستتتتتیلهتتتتتای بتتتتتالقوه بیشتتتتتتر در کشتتتتتورهای در حتتتتتال توستتتتتعه
نستتتبت بتتتته توستتتتعه یافتتتتههتتتتا باشتتتتد کتتته معمتتتتوال اقتصتتتتاد ایتتتن کشتتتتورها در ظرفیتتتتت کامتتتتل
قت ترار دارنتتتد و قتتتدرت رشتتتدهای فزاینتتتده را ندارنتتتد .بتتته عبتتتارتی متتتیتتتتوان گفتتتت کتتته تغییت ترات
متغیرهتتتتتتای جهتتتتتتانی شتتتتتتدن و ستتتتتترمایه انستتتتتتانی ،اثتتتت ترات بیشتتتتتتتری بتتتتتتر رشتتتتتتد اقتصتتتتتتادی
کشتتتورهای توستتتعه یافتتتته نستتتتبت بتتته در حتتتال توستتتعه دارد .بتتتتا توجتتته بتتته نتتتتایج تحقیتتتتق،
چند پیشنهاد سیاستی ارائه میگردد:
با توجه به نتایج تحقیق ،در اکثر اقتصتتادها ،افزایش ستترمایه انستتانی ستتبب افزایش
ستتطح ستتواد و افزایش قابلیتهای نیروی کار در یک کشتتور ،تولید بیشتتتر و کیفیت باالتر را
به همراه توستتعه اقتصتتادی در پی دارد .بنابراین توستتعه اقتصتتادی مستتتلزم اهمیت دادن به
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بحث ستترمایه انستتانی استتت .در زمینه ستترمایهگذاری در ستترمایه انستتانی به طور مشتتخص
موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
الف) تحصتتتتتتیالت ،تنها در صتتتتتتورتی به رشتتتتتتد اقتصتتتتتتادی بیشتتتتتتتر میانجامد که از افتتتتتتتتتتتتتراد
تتتتتتتتتتتتتحصتتتتیلکرده در جایی که موجب افزایش بهرهوری در تولید میگردد ،استتتتتفاده شتتتتود.
بنابراین تالش در جهت کاربردی نمودن تحصیالت ،استتتتفاده از دانتتتش نوین در عرصههای
مختلف علمی و بکتارگیری دانش آموختگتان در تخصتتتتتتتصهتای تحصتتتتتتتیلی خود ،از شتتتتتتتروط
تتأثیرگذاری متثبت آموزش بر رشد اقتصادی است.
ب) همانطور کتتته عتتتنوان گتتتردید ،افزایش سطح سواد در افراد و افزایش سرمایه انتتتسانی در
کتتتتتتتتتشتور ،تنها در صتورتی منجر به بهبود رشتد اقتصتادی و دستتیابی به توستعه میگردد که
ستتتایر جتتتنبههای مورد نیاز برای عملکرد صتتتحیح اقتتتتصاد از جمله بتتتازارهای آزاد ،انتخاب آزاد
افراد و موارد مشابه در اقتتصاد کتشور رعایت گردد.
از ستوی دیگر با توجه به تاثیر مثبت رشتد اقتصتادی بر سترمایه انستانی میتوان گفت
تعمیق ستتتتتتترمایهگذاری در بخش آموزش به عنوان یک نیروی محر

برای رشتتتتتتتد ستتتتتتترمایه

انستتتتتتتتانی استتتتتتتتت .از آنجتا کته تولیتد و بته کتارگیری کتارای آن وابستتتتتتتتگی زیتادی بته چتارچوب
زیرستتاختاری ستترمایه انستتانی دارد؛ لذا افزایش مخارج در این بخش و همچنین به کارگیری
شتتتتتیوه های نوین ستتتتترمایهگذاری در این بخش میتواند نقش مهمی در گستتتتتترش ستتتتترمایه
انسانی داشته باشد.
از آنجایی که افزایش جهانی شتتدن باعث افزایش رشتتد اقتصتتادی میگردد ،بنابراین،
این کشتتتتتتورها با گام برداشتتتتتتتن در جهت ایجاد تدریجی شتتتت ترایط و وضتتتتتتع قوانین و مقررات
مناستتتب و الزم برای توستتتعه آزادی تجاری ،میتوانند باعث افزایش رشتتتد اقتصتتتادی شتتتوند.
همچنین با توجه به تاثیر مثبت و متقابل سترمایه انستانی بر جهانی شتدن ،هر ستیاستتی که
به تقویت این دو شتتاخص بیانجامد ،میتواند ستتیاستتتگذاری مطلوب قلمداد شتتود .در این
زمینه توجه به نکات زیر ضروری به نظر میرسد:
 آثار نهایی جهانی شتتتتتدن موفق باید در افزایش بهرهوری ،کارایی ،استتتتتتفاده از فناوریهایجدید و افزایش صادرات نسبت به واردات متجلی شود.
 اجرای آزادستتتازی و جهانی شتتتدن نباید موجب غفلت از صتتتنایع داخلی شتتتود بلکه باید بهموازات آزادسازی حمایت از صنایع داخلی نیز انجام شود.
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 اجرای ستتتتیاستتتتتهای حمایتی دولت برای جبران آثار منفی، همراه با اعمال جهانی شتتتتدنآزادستتازی به ویژه در زمینه اشتتتغال و حمایت از صتتنایع آستتیبدیده از آزادستتازی در رقابت
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