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 -7مقدمه

مطالعات متعددی در ایران وجود دارند که به بررسی اثر سررمایه ی اجتارا ی برر ر رد
اقتصادی پرداخته انرد برخری اا ایرط مطالعرات مانورد سروری ( ،)4831لاری و مااراران
( ،)4831جاجرمی و فیروا آبادی ( ،)4831رنانی و ماااران ( ،)4831رحاانی و ماااران
( )4831و صادی (4833ب) بر تأثیر مثبت سرمایه ی اجتارا ی برر ر رد اقتصرادی ا رار
کرد اند در مطالعات دیگری مانورد سروری و مگرنران ( )4831برر ترأثیر مثبرت سررمایهی
اجتاا ی بر سرمایهی انسانی ا ار د است اما مطالعات بسیار ایادی نیز وجود دارد کره
بر تأثیر مثبت سرمایهی انسانی بر ر د اقتصادی ا ار کرد اند در ایرط امیوره مریتروان بره
مطالعات یاوری و سرعادت ( ،)4834صرالیی ( ،)4834نیلری و نییسری ( ،)4831صرادقی و
اادااد ( ،)4831تقوی و میاردی ( ،)4831لاری و جایرید نر اد ( ،)4831مو راود و
ماااران ( )4831و متیار آااد و ماااران ( )4833ا ار کرد
ماانطور که مالحظه می ود در ایط مطالعات ،تأثیر یک طرفهی سررمایهی اجتارا ی و
سرمایه ی انسانی بر ر د اقتصرادی مردنظر برود اسرت ،در حرالی کره مت یرمرای سررمایهی
انسانی ،سرمایهی اجتاا ی و ر د اقتصادی میتوانود به طور مم امران در ارتبراب با رود و
اثرات متقابل و دو طرفهای بر مم دیگر بگذارند  4بوابرایط مدف ایط مقاله ،بررسی رابطرهی
لیت میان مت یرمای سرمایهی اجتاا ی ،سرمایهی انسانی و ر د اقتصادی ایران برر اسرا
داد مای سالمای  4811-4831است برای رسیدن به ایط مدف به سؤاالت ایر پاسخ داد
می ود:
 -4آیا سررمایهی اجتارا ی لرت سررمایهی انسرانی اسرت یرا سررمایهی انسرانی لرت
سرمایهی اجتاا ی میبا د و یا لیت دو طرفهای بیط آنگا وجود دارد؟
4

برخی اا صاحبوظران معتقد مستود که سرمایهی انسانی و سرمایهی اجتاا ی ماال مادیگر مستود
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 -1آیا سرمایه ی انسانی لت ر د اقتصرادی اسرت یرا ر رد اقتصرادی لرت سررمایهی
انسانی میبا د و یا لیت دو طرفهای بیط آنگا وجود دارد؟
 -8آیا سرمایهی اجتاا ی لت ر د اقتصادی است یا ر د اقتصرادی لرت سررمایهی
اجتاا ی میبا د و یا لیت دو طرفهای بیط آنگا وجود دارد؟
ایط مطالعه در چگار بخش توظیم د است بخش دوم مقاله ،مبرانی نظرری پر ومش را
ارائه میدمد در ایط بخش میامیم سررمایهی انسرانی و سررمایهی اجتارا ی ،راخ

مرای

انداا نیری آنگا و ارتباب نظری بیط مت یرمای سرمایهی انسانی ،سرمایهی اجتاا ی و ر رد
اقتصادی به طور خالصه توضیح داد د است در بخش سوم نترای ترربری آورد رد
و در بخش نگایی نیز مطالب مقاله جاع بودی د و پییوگادمایی ارائه د است
 -7مبانی نظری تحقیق
 7-2مفاهیم

1

 7-7-2تعریف ،مفهوم و شاخصهای اندازهگیری سرمایهی انسانی

لوکا

( ،)4833انبا ت سرمایهی انسانی را موتور ر د اقتصرادی مریدانرد سررمایهی

انسانی مقدار امانی است که افراد برای فرانیری مگارتما به کار مینیرند
برای انداا نیری سرمایهی انسانی اخ

مای مختلیی در متون پییوگاد د است کره

برخی اا آنگا بارتود اا  -4اراش پولی یا میزان کل سررمایهنرذاری در سررمایهی انسرانی
که امل اراش باااری و غیر باااری سرمایه نذاری در رابطه برا سررمایهی انسرانی اسرت
 -1نرخ کل ثبت نام مدار

 -8کرل ثبرت نرام اا کرال

اول ترا میرتم  -1ثبرت نرام در

دبیرستان  -1ثبت نام در دانیرگا  -1کرل سررمایهنرذاری در آمرواش رسرای  -1کرل
4

مدف ایط مقاله مروری جامع بر تعریف میامیم و اخ

اسا

بطور مختصر به آنگا ا ار د است

مای انداا نیری سرمایهی انسانی و سرمایهی اجتاا ی نیست بر ایرط
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اول ترا میرتم  -3کرل سررمایهنرذاری در

سرمایهنرذاری در آمرواش رسرای اا کرال

آمواش رسای در دبیرستان و  -8کل سرمایهنذاری در آمواش رسای در دانیرگا (ایرط
و دوکولیانو )818:4881،4
ماچویط اا نرخ با سوادی بزرنساالن 1و میزان برخرورداری آموا ری بره وروان مت یرر
جانییط سرمایهی انسانی استیاد د است  8نیلی و نییسی ( )4831اا راخ
سالمای تیصیل اغلیط به ووان اخ

پراکوردنی

سررمایهی انسرانی اسرتیاد کررد انرد ماچوریط

تقوی و میادی ( )4831اا ر د سطح سواد بزرنساالن و متوسط سالمای تیصیل نیروی
کار ،لای و جایید نر اد ( )4831اا میرانگیط سرالمرای آمرواش نیرروی کرار و صرالیی
( )4834اا نرخ ثبت نام مدار

در مقاطع مختلف تیصیلی و مخرار آموا ری بره وروان

مت یرمای ناایود ی سرمایهی انسانی استیاد کرد انرد امرا در اغلرب مطالعرات اا متوسرط
تعداد سالمای تیصیل افراد اغل استیاد می ود در ایط مطالعه نیرز اا راخ

متوسرط

سالمای تیصیل افراد اغل استیاد د است برای میاسبهی میانگیط سالمرای تیصریل
افراد اغل ،اا رابطرهی ایرر کره برر اسرا

روش سراکارپلو

و آریگرادا )4831(1اسرت

استیاد د است:
)(1-2

 : Σj E j . S jمیانگیط سال مای تیصیل افراد اغل

که در آن  ،Ejتعداد سالمای تیصیل و  ،Sjکسری (درصدی) اا جاعیت راغل اسرت
که باالتریط سطح سواد آن ما  Ejاست و به صورت ایر میاسبه می ود:

1

تعداد کل اغالن /تعداد جاعیت اغلی که باالتریط سطح سواد آنگا  Ejاست =Sj

1

. In and Doucouliagos
. Adult Literacy Rate

2

8

جگت مطالعه ی بییتر به نیازادیان( )84-81 :4833مراجعه ود

1

جگت اطالع بییتر به لای و جایید ن اد ( )418:4834مراجعه ود

4

. Psacharopoulos and Arria gada
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 -2-7-2تعریف ،مفهوم و شاخصهای اندازهگیری سرمایهی اجتماعی

تعریفمای مختلیی اا سرمایهی اجتاا ی وجود دارد ،امرا تراکوون تعرییری موسررم اا
آن ارایه نید است با ایط حال چود تعریف مگرم در قالرب جردول 4در ایرط امیوره آورد
د است سرمایهی اجتاا ی به صورت مستقیم قابل انداا نیری نیسرت ولری مریتروان اا
اخ

مای ناایود ی آن استیاد ناود به لت کامرل نبرودن تارام راخ

اخصی که تاام دانیاودان در مورد آن اجااع نظر دا ته با ود وجود ندارد

مرای موجرود
4

جدول .7تعاریف ارایه شده از سرمایهی اجتماعی
جیط جاکوب

سرمایه ی اجتاا ی ،پتانسیل نگیته در روابط میان افراد در یک جامعره اسرت کره با رث مرؤثر
دن امورات آن جامعه می ود
سرمایهی اجتاا ی مراو ه موابع مادی یا معووی است که به یک فرد یا نرو اجاا میدمرد

پیر بوردیو

تا باهی پایداری اا روابط کم و بیش نگادیوه د آ روایی و رواخت متقابرل را در اختیرار
دا ته با د
مراو ه ای اا موابع که در روابط خانواد و در ساامان اجتاا ی میلی وجرود دارنرد و بررای

کلاط

ر د اجتاا ی یا واختی یک کودک یا جوان میید مسرتود ایرط مورابع بررای افرراد مختلرف
متیاوتود و می توانود امتیاا مگای را برای توسعه سرمایه ی انسرانی کودکران و جوانران ایرراد
کوود
سرمایه ی اجتاا ی بر خالف سایر سرمایه ما به صورت فیزیاری وجرود نردارد بلاره حاصرل

بانک جگانی

تعامالت و مورارمای نرومی و اجتاا ی بود و اا طرف دیگر افزایش آن میتواند موجرب
پاییط آمدن سطح مزیوهمای اداری جامعه و مزیوهمای الیاتی ساامانما نردد

فوکویاما
رابرت پوتوام
نلط لوری

4

وجود مراو هی معیوی اا مورارما یا اراشمای رسای است کره در آن ا ارای نررو کره
ماااری و تعاون میانیان برقرار است سگای در ایط نوع سرمایه دارند
سرمایه اجتاا ی مراو های اامیامیای مثل ا تااد ،موررار ،رباهمرای ارتبراطی میران افرراد
یک اجتااع است
تیاوت در میزان برخورداری اا فرصتما (اا طریق ارتباطات اجتاا ی) برای جوانران وابسرته
یا غیر وابسته به اقلیتگای ن ادی

جگت مطالعهی بییتر در امیوهی اخ

مای انداا نیری سرمایهی اجتاا ی به فیلد ( ،)413 :4831اسویودسرون و اسویودسرون

( ،)811 :1118ریییان ثانی و ملای سعید آبادی ( )11-14 :4831و نروتارت ( )11-18 :1111مراجعه ود
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ولاوک و

مورارما و باهمایی که با ث می ود افراد به صورت دسته جاعی ال کوود

نارایان
لیدا جی مانییان
ساامان ماااری
و توسعهی
اقتصادی

مواردی قابل میامد در بییتر اندنیمای رواانه افراد مانود حسط نیت ،مادردی ،رفاقرت و
مراود مای اجتاا ی بیط افراد و خانواد ما که با ث ایراد یک بخش اجتاا ی مینردد
باهما بامم اا طریق مورارما ،اراشما و میامیم میرترک با رث فعرال سراای مااراری در
نرو ما و بیط آنگا مینردند

4

مأخذ :ذاکر صالیی ( ،)11 :4831سعادت ( ،)8 :4831فیلد( ،)41 :4831سلیاانی( ،)411 :4831کلارط( )4833و دیگرر
یافتهمای تیقیق

اخ

مایی که در ایرط مطالعره اا آن گرا اسرتیاد رد اسرت برر اسرا

راخ

مرای

پرسیوامه بانک جگانی است که در جدول اار  1به صورت خالصه آورد رد اسرت.
در مطالعهی حاضر به دلیل نبود اطال ات توگا اا برخی مت یرمرای سرتار دار (*) بره وروان
مت یرمای ناایود ی سرمایهی اجتاا ی استیاد د اسرت و در مرورد کارکمرای خیریره
میتوان اا کاکمای خیریه کایتهی امداد امام خایوی(ر ) استیاد کرد
سرمایهی اجتاا ی نیز ماانود سرمایهی انسانی مت یرری کییری اسرت و مانورد مت یرمرای
کای براحتی قابل انداا نیری نیست الو بر آن به لت نسترد بودن تعاریف سرمایهی
اجتاا ی و مامیت پیچید آن و کامل نبودن اخ
اجااع نظری بیط دانیاودان در مورد انتخراب راخ

مای انداا نیری سرمایهی اجتارا ی،
مواسرب بررای سررمایهی اجتارا ی

وجود ندارد در ایط مقاله با توجه به میدودیت آماری ،اا میت مت یر ناایود ی سررمایهی
اجتاا ی استیاد د است که در پرسیوامهی بانک جگانی نیز اا آنگا اسرتیاد مرینرردد
ایط مت یرما بارتود اا:

. OECD

1
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جدول .2شاخصهای اندازه گیری سرمایهی اجتماعی پرسشنامهی بانک جهانی
 -4کاک مای خیریه

 -1رضایتاودی افراد اا سیاست دولت

 -8نرخ بیااری جوانان 41-11ساله

 -1خانه دار بودن افراد

 -1میزان رضایت مودی افراد اا اندنی

 -1میزان دسترسی به آب آ امیدنی ،برق ،تلیط اومی ،تلیط
ثابت و تلیط مارا

 -1میزان مرسوالت پستی و ایوترنت اومی

-3

اویت افراد در با رگا مرای ورا ری ،مراکرز فرموگری

موری و غیر
 -8میزان مگاجرت نیروی کار
-44

دت تبعیض ن ادی و تبعیض اقتصرادی

 -41نسبت معلم به دانش آموا و نسبت پز ک به جاعیت*
-41

اویت در نرو مای سوادآموای و کارآموای*

و توایع نابرابر درآمدما*
-48

الارررد پلرریی ،میررزان امویررت ،ثبررات

 -41تعداد مطبو ات بر حسب میل و فاصله ی انتیار*

سیاسی و ا تااد
 -41مررردت پخرررش برنامررره مرررای تولیررردی

 -41نررخ طرالق ،کالمبررداری ،خودکیری و صردور چررک

تلویزیررون درون مرررای اا ررباه مررای مراکررز

بالمیل*

استان ما و تعداد تاا انران فیلم مای سیواایی
به مزار نیر*

مأخذ :پرسیوامه ی بانک جگانی

 -4نسبت طالق به اادوا ( :)DIVORSTOMARIطالق مورر بره فروپا ری خرانواد
مینردد بوردیو خانواد را به ووان مگاتریط ماان انبا رت و انتقرال سررمایهی اجتارا ی
میداند ماچویط روابط والدیط با یادیگر ،دریافت کارک در حرل میراالت خصری و
میبت اا والدیط و صیبت کردن با والدیط بر میزان انیرافات و بزمااری در جامعه بسریار
مؤثر است
 -1نسبت تعداد پز ک بره جاعیرت (( )DRTOPOPسررانهی پز رک) :ایرط راخ
نیرران دموررد ی میررزان ارتقررای نظررام بگدا ررتی بررود بررر سررالمت و روان جامعرره اثررر مثبترری
مینذارد سالمتی اا اد ترریط واصرر رفرا جامعره میسروب مری رود و مرچره جامعره
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سالمتر با د بر الارد اجتاا ی افراد جامعه و کیییت ارتباب با دیگران اثر مثبتی دارد
 -8نسبت سگم  41درصد ثروتاودتریط افراد به سگم  41درصد فقیرترریط افرراد اا کرل
درآمد کیرور ( )INCDISو ضرریب جیوری( :)GINIتبعریض رباهی روابرط اجتارا ی را
میدود میکود و با ث انزوای اجتاا ی و تاعیف پیوندمای اجتاا ی مری رود نرابرابری
درآمدما در یک جامعه با ث کرامش فعالیرتمرای انراوری خوامرد رد و مرچره توایرع
ثروت و درآمد اا موظر افراد آن جامعه نا ادالنه به نظر آیرد میرزان مابسرتگی اجتارا ی و
پایبودی افراد به دا تط اندنی سالم ضعیفتر خوامد بود (دیوی ترکاانی)414 :4831 ،
 -1نسبت کارکوان اداری (بخش آمواش) و آموا ی به جاعیت(:)KLERKTOPOP

افزایش ایط مت یر نیان اا نسترش آمواش در جامعه است با آمواش ،افرراد مگرارتمرای
ارتباطی ،مورارمای اجتاا ی و فعالیتما و مگارت مای نرومی را فرا مینیرنرد و اا ایرط
طریق جامعه پذیر می وند که ایط موارد نیان اا افزایش سرمایهی اجتاا ی است
 -1نرخ باسوادی ( :)LITRASYوقتی که افراد سطح سواد خواندن و نو رتط را دا رته
با ود با مییط اطراف خود راحت تر ارتباب برقرار کرد و اا ایط طریق به درک بگترری اا
جامعه خود میرسود و ا تااد به نیی باالتری کسب مریکوورد ماچوریط ایرط امرر موجرب
می ود که در ارتباب با دیگران مرا

کاتری دا ته و ارتبراب خرود را برا افرراد نسرترش

داد و به اصطالح اجتاا ی خوامود د الو بر آن در جامعه آنامانهتر ال کوورد ایرط
موارد اا مصادیق افزایش سرمایه ی اجتاا ی میبا د

4

 -1نسبت مطبو ات به جاعیت (( )NEWSTOPOPسرانهی مطبو ات) :مطبو رات بره
4

مرچود مت یرمای نسبت کارکوان اداری و آموا ی به جاعیرت و نررخ برا سروادی بره وروان راخ

مرای ناایورد ی سررمایهی

اجتاا ی مستود ولی به دلیل انرام آامون لیت در ایط مطالعه و وجود ماپو انی میران ایرط مت یرمرا و مت یرر ناایورد ی سررمایهی
انسانی ،آامون لیت میان ایط مت یرما با امداف مدنظر در مقالرهی حاضررخالی اا ا راال نیسرت بره ماریط دلیرل اا ایرط مت یرمرا
باوجود دا تط داد مای آنگا ،در ایط مطالعه استیاد نید است
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ووان یک رسانه ،وظاییی میابه وظییهی تلوایون و رادیو دارنرد و در افرزایش یرا کرامش
میارکت اجتارا ی و مسرایل اجتارا ی نقرش ارانرد ای را اییرا مریکوورد و فرمورس سراا
میبا ود الو بر آن به ووان یک وسیلهی ارتباطی با ث تسگیل در ارتباطات می ود
 -3نسبت تعداد سریواا بره جاعیرت (( )CINEMATOPOPسررانهی سریواا) :سریواا بره
ووان یک ابزار فرموگی به نسترش فعالیتمرای فرموگری و سرطح آنرامی افرراد کارک
میکود که ایط موارد در ایراد سرمایهی اجتاا ی میتوانود نقش مگاری را اییرا کوورد و اا
وقوع جرم و ک رویما و آسیبما جلونیری کود ماچویط سیواا بره وروان میلری بررای
تراع افرادی که مدف میترکی دارند به ایراد مابستگی اجتاا ی کاک میکود
 -2-2مبانی نظری ارتباط بین متغیرها

در مطالعات اجتاا ی -اقتصادی ،به میامیم مرررد و انتزا ری 4برخرورد مرینارائیم کره
دارای ابعاد مختلیی مستود ایط میامیم بعااً ابداع می وند تا پدید ای را  -که مویصرراً برا
آثارش واخته می وند -بیان کوود به بیران دیگرر راخ

مرائی انتزا ری و ترکیبری ارائره

می روند کره آ ن میگروم ابردا ی را ناایوردنی کورد بررای ناونره ،سررمایهی اجتارا ی را
میتوان در نظر نرفت که توسط مراو رهای اا رفتارمرا ی خصوصری و جاعری توصریف
می ود در ترزیه و تیلیل مای واقع نرایانه باید بتروان برا تبیریط یرک ارتبراب موطقری ایرط
خصیصهمای اومی و خصوصی را جاع ناود و اا آنگا اخ

ترکیبی 1معتبرری را ارائره

ناود در موطق بره ایرط ارل « انرد» 8کرردن خصیصره نیتره مری رود بررای جارع کرردن
خصیصهما باید به افراد خبر و یا مراو همای دانیی رجوع نارود و برر اسرا
خاص خود به ایط پدیرد پرداختره و راخ

اطال رات

ترکیبری را سراامان داد متاسریانه در کیرور

ایط نونه اطال رات میردود و برا اسرتانداردمای یاسران جارع آوری ناری روند تایره برر
1

. Abstract and subjective
. Composite index
3
. And
2
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قااوت نرومای مرجع نیز بعلت ماان دم وجود اطال رات ،چوردان دارای ا تبرار لاری
نخوامد بود ،چون در آن صورت بییتر قااوتما با تایه بر ادراکات خصری فررد انررام
می ود تا مالحظهی اخ

مای ترربی و قااوت برا اسرتیاد اا آن راخ

مرای یوری

بوابرایط در مطالعهی حاضر اثرات او مای انتخاب د را به صورت انیرادی مورد برسری
قرار داد ایم اماان استیاد اا اخ

ترکیبی در حال حاضر وجود نردارد و خرود تیقیرق

مستقلی را میطلبد
در ایط بخش ،ارتباب بیط مت یرما در قالب  1بخش مختلف در ادامه بررسی می ود:
 -4تأثیر سرمایهی اجتاا ی بر سرمایهی انسانی
 -1تأثیر سرمایهی انسانی بر سرمایهی اجتاا ی
 -8تأثیر سرمایهی انسانی بر ر د اقتصادی
 -1تأثیر سرمایهی اجتاا ی بر ر د اقتصادی
 -1تأثیر ر د اقتصادی بر سرمایهی انسانی و سرمایهی اجتاا ی
-1

ارتباب بیط سرمایهی انسانی ،سرمایهی اجتاا ی و ر د اقتصادی

 7-2-2تأثیر سرمایهی اجتماعی بر سرمایهی انسانی

کلاط اولیط فردی است که به طور آ اارا بره ترأثیر سررمایهی اجتارا ی برر سررمایهی
انسانی پرداخت بعد اا مطالعه ی وی مطالعات متعددی صورت نرفته است در چارچوب
الگوی ر د درون اا الگویی توسط چو ( )1111ارایه د است کره در ادامره بره صرورت
خالصه آورد د است ایط الگرو اا پایرهی اقتصراد خررد برخروردار برود و در حقیقرت
الگوی سرمایهی اجتاا ی پیوندی (سطح کالن) 4بود و ارتباب میان مت یرما را در وضعیت

. A formal model of bonding social capital

1
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پایا 4بررسی میکود به بارت دیگر ،در ایط الگو پویاییمای مت یرمای کالن اقتصرادی برا
تصایمنیری (بگیوه یابی) در سطح خرد تعییط می ود

1

ایط الگو بر مبورای الگروی رمرزی-کرا -کروپاط تردویط رد اسرت و ترابع تولیرد و
معادالت حرکت به صورت ایر در نظر نرفته د است:


K  Y C K K

()1-1



H  E (u H H )1 S   H H

()8-1



()1-1

S  P(uS H )1 S    S S

()1-1

Y  AK  (uY H )1

که در آن :K :انبا ت کل سرمایه ی فیزیای  :Yتولید کل  :Cمصرف کل  :Hانبا ت
کل سرمایه ی انسانی  :Sانبا ت کرل سررمایهی اجتارا ی  :δKنررخ اسرتگالک سررمایه ی
فیزیای :δH ،نرخ استگالک سرمایهی انسانی  :δSنرخ استگالک سررمایهی اجتارا ی E ،A

و :Pپارامترمای بگر وری (برون اا)  uH، uSو  :uYبه ترتیب سگم انبا ت سررمایهی انسرانی
1

حالتی که تاام مت یرما ی الگو با نرخ ثابت ر د می کوود.
8

ایط الگو ،الگوی توسعه داد د ی لوکا

. Steady-state

( )4833میبا د که در آن ارتباب دو طرفه ی میان سرمایهی اجتاا ی و سررمایهی

انسانی بررسی د است در ایط الگو ،بوگا ما موابع خود {مخصوصاً سرمایه ی انسانی} را در تولید کاالمای نگایی (مصررف) یرا
در انبا ت سرمایهی انسانی باار می نیرند یا به سراخت سررمایه ی اجتارا ی پیونردی اختصراص مری دمورد در ایرط الگرو فرر
می ود که سرمایهی اجتاا ی اثر مثبتی بر انبا ت سرمایه ی انسانی دارد امرا اثرر مسرتقیم برر تولیرد کراالی نگرایی نردارد بورابرایط
سرمایه ی اجتاا ی به مرور امان بدون سرمایه نذاری جدید اا بریط خوامرد رفرت و ذخیرر ی آن اثرر مثبرت و سررریز برر ایرراد
سرمایهی اجتاا ی جدید دارد ماچویط سرمایهی انسانی مانود سرمایهی اجتاا ی اثرر مثبرت و سررریز برر انبا رت خرود دارد و بره
ووان امل تولیدی مگم در تولید کاالی نگایی میسوب می ود الو بر ایط فرو

 ،چو فر

میکود کره بوگرا مرا بره دنبرال

حداکثر ساای سود و خانوارما به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت توزیل د در طول اندنی خویش مستود و تیوالت انواع سرمایه
نا ی اا کوش و واکوش به حداکثر ساای خانوارما و بوگا ما در بااار رقابتی می با د سرمایهی اجتارا ی در ایرط الگرو بره دلیرل
دا تط آثار خارجی به ووان کاالیی اومی در نظر نرفته د است که اا مقدار بگیوه ی آن کاتر تولید می ود فرر

برر ایرط

است که نرخ پی انداا در ایط الگو برون اا نیست و بوگا مای رقابتی سرمایه را اجار کرد و برای تولید کارنر استخدام کرد و
میصول را می فرو ود ماچویط تعداد ثابت و ایادی خانوار ماگط ( بیه مم) با ار نامیدود نیروی کرار رضره کررد  ،سررمایه
نگگداری ناود  ،مصرف و پی انداا میکوود و بااارما رقابتی و کامل میبا ود و ارتباب میان مت یرما غیرخطی میبا د
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داد د به ایراد سرمایهی انسانی جدیرد ،ایرراد و خلرق سررمایهی اجتارا ی و

تولید کاال است ψ ،α 4و :σپارامترمای کیش مستود که در فاصله ( )1،4قرار دارند  ψاثر
سرریز سرمایهی اجتاا ی بر تیایل سرمایهی انسانی میبا رد  σآثرار خرارجی سررمایهی
اجتاا ی (اثر ذخیر ی سرمایهی اجتاا ی بر سراخت و رالنیرری سررمایهی جدیرد) را
انداا نیری میکود و  αکیش تولید میبا د
معادالت 1-1تا  ،1-1به ترتیب ت ییر در انبا ت سرمایه ی فیزیای ،سرمایه ی انسرانی و
سرمایه ی اجتاا ی در مر نقطه اا امان مستود ت ییرر در انبا رت سررمایه ی فیزیاری برابرر
است با پی انرداا (تولیرد موگرای م صررف برا سررمایه نرذاری جدیرد برابرر اسرت) موگرای
استگالک سرمایهی فیزیای و ت ییر در انبا ت سررمایه ی انسرانی ترابعی اا کرل سررمایه ی
اجتاا ی ،میزان سرمایهی انسانی تخصی

داد د به انبا ت سرمایه ی انسرانی جدیرد و

استگالک سرمایهی انسانی است ماچویط ت ییر در انبا ت سرمایه ی اجتاا ی نیز ترابعی اا
میزان کل سرمایهی اجتاا ی ،سررمایهی انسرانی اختصراص داد رد بره تولیرد سررمایهی
اجتاا ی و استگالک سرمایهی اجتاا ی است معادله 1-1نیز ترابع تولیرد برود و ترابعی اا
سرررمایه ی فیزیارری و سرررمایهی انسررانی اختصرراص داد ررد برره تولیررد کاالمررای نگررایی
می با د
مدف بوگا  ،حداکثر ساای سود { متعلق به خانوار ما } می با د کره بره صرورت ایرر
بیان می ود:
Max Akα(uYH)1-α-wYuYH-rKK

بوگا با تعییط مقدار بگیوه ی  Kو  uyسود را حداکثر می کود و در حالت رقرابتی قیارت
وامل تولید برابر با اراش نگایی وامل تولید است
rK=αAkα-1uY1-α
4

حاصل جاع ایط پارامترما برابر یک است ()uS+ uH+ uY=1

WY= (1-α) AkαuY-α
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که در آن  k=K/Hمی با د
تابع رفا اجتاا ی و مسأله حداکثر ساای خانوارما در رابطه ( )1-1آمد است:
()1-1

c1  1
dt
1

 t



max  e
0

s.t




K  rk K  wY uY H  wH u H H  PH H  C


H  E (u H H )1 S    H H




S  p(u S H )1   S S

که در آن  :ρنرخ ترجیح امرانی  :θنررخ ماروار کوورد ی مصررف (ضرریب ریسرک
نریزی نسبی) : wH ،نرخ دسرتازد نیرروی کرار در بخرش سررمایه ی انسرانی  :wYنررخ
دستازد بخش تولید کاالمای نگایی  :rkقیات کاالی سرمایه ای (اجرار )  : rKkدرآمرد
و دارایی خانوار و  :pHقیات یک واحد سرمایه ی انسانی جدید است
خانوار در مر نقطه اا امان ترکیب میان مصرف و پی انداا را طوری انتخاب می کورد
که مطلوبیت ار خود را حداکثر کود سررمایه ی اجتارا ی کراالیی ارومی مری با رد و
آثار خارجی 4آن باید درونی ود  1سرمایه ی اجتاا ی ( )sبا کیش  ،ψدر رابطره (،)8-1
با ث افزایش انبا ت سرمایه ی انسانی می ود و مرچه مقدار کیش بییتر با د ترأثیر آن
بر ایراد سرمایه ی ا نسانی بییتر مری رود و ایرط انگیرز را بره وجرود مری آورد کره سرگم
بییتری اا سرمایه ی انسانی را به ایراد سرمایه ی اجتاا ی اختصاص دمیم
در وضعیت پایا ،تاامی نسبتگای (مقدار سررانه ی مت یرمرا) k=K/H ,s=S/H ,c=C/H
1

1

الو بر ایط ،فر

. Externality effect
د است که خدمات آموا ی قیات نذاری د اند بوابرایط ،مزیوه مای فرامم کردن ایط خدمات کامالً

پو ش داد می ود که به صورت  PHH=wHuHHمی با د توابع تولید سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتاا ی ،بااد ی ثابت
نسبت به مقیا

دارند که ایط فر

برای وضعیت پایا ضروری می با د
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 ,y=Y/Hثابت مستود با حل الگو ،سگم بگیوره ی انبا رت سررمایه ی انسرانی {کره جگرت
ایراد سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتاا ی اختصاص داد می رود} و ماچوریط مقردار
بگیوه ی سرمایه ی اجتاا ی سرانه ،سرمایه ی فیزیای سرانه ،مصرف سرانه و درآمد سررانه
به صورت ایر خوامد د:
) (1  )( H*   S
   H*   H

()1-1

)  (1   )( H*   S
) (1  )(    H*   S
1

* ( S* 
*) (1 ) u S
 H  S
1
A
) (1
( k* 
)
) *(1  u H*  u S
*   H
* *   H*   H
k


u H* 
u S* 

c* 

y *  Ak * (1  u H*  u S* )1

که در آن
٭ :γHنرخ ر د اقتصادی در وضعیت پایا
* : u Sسگای اا انبا ت سرمایه ی انسانی که به انبا رت سررمایه ی اجتارا ی اختصراص
داد می ود و در را حل رقابتی ،میزان آن کاتر اا را حل نظرری برنامره ریرز اجتارا ی

4

می با د
*

 : u Hسگای اا نیروی انسانی است که به ایراد سرمایه ی انسانی جدید اختصراص داد
می ود و مرچه ( ψاثر سرریز سرمایه ی اجتارا ی برر ایرراد سررمایه ی انسرانی) بزرنترر
با د ،سگای اا نیروی انسانی که به ایراد سرمایه ی انسانی اختصاص داد می رود کاترر
است ایرا در ایط وضعیت ،سرمایه ی اجتارا ی اثرر مارا یی (اثرر برر انبا رت سررمایه ی
. Hypothetical social planners solution

1
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اجتاا ی جدید و انبا ت سرمایه ی انسانی) دارد و سگم بییتری اا سرمایه ی انسرانی را بره
ایراد سرمایه ی اجتاا ی اختصاص می دمیم

4

 2-2-2تأثیر سرمایهی انسانی بر سرمایهی اجتماعی

برای بیان چگونگی تأثیر سرمایهی انسانی بر سرمایه ی اجتاا ی الگرویی توسرط دیوردا
( )1111تدویط د است که در آن یک کارنزار ناایود  ،تولید خود را با توجه به ایواره،
تولید تابعی اا سرمایه1است حداکثر می کود  8ایط الگو سعی می کود آثرار خرارجی مثبرت
سرمایه ی انسانی را با ووان سرمایه ی اجتاا ی ،درونی1کود ایط الگرو نیرز در چرارچوب
الگومای ر د درون اا تدویط و معادله مای حرکت1برای سررمایه ی فیزیاری ،سررمایه ی
انسانی و سرمایه ی اجتاا ی به صورت ایر تدویط د است:1


k p  f (k )  c   p k p


) k h  h(c


k s   (kh )   s k s
k  k p k h k s1  
4

به طور خالصه سرمایه ی اجتاا ی که به ووان کاالی اومی در نظر نرفته د است اا طریق آثرار خرارجی آن بایرد درونری
ود و ا ا ایط طریق اثر مثبت بر سرمایه ی انسانی دارد و با ث افزایش ر د اقتصادی می نردد

1
8

سرمایه ترکیبی اا سرمایه ی فیزیای ،سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتاا ی است
فرو

الگو بارتست اا :اقتصاد توسعه یافته بود و نرخ پی انداا درون اا می با د تعداد ایادی بوگا و خانوار با مقدار ثابت

وجود دارد که ماگط و بیه مم می با ود بااار میصول و وامل تولید رقابتی اسرت سررمایه نرذاری در سررمایه ی انسرانی بره
مقدار کافی می با د تاوولو ی تولید اا نوع  AKمی با د باادمی ثابت نسبت به مقیا

می با د (ایط فر

جگت رسریدن بره

ر د پایدار ضروری می با د) قساتی اا تولید جگت مصرف و قساتی اا آن جگت سرمایه نذاری می با د یک بخش مصررف
برای توسعه ی سرمایه ی انسانی (ااطریق بگدا ت و آمواش که خود آنگا با رث افرزایش بگرر وری نیرروی کرار مری روند) بره
کارنرفته می ود ایط نوع اا مصرف مولد با ث پییرفت سرمایه ی انسانی یک موطقه یرا کیرور مری رود کلیره ی مت یرمرا بره
صورت سرانه مستود
4

. Internalize
. The equation of motion

5

1

جگت اطالع بییتر به دیودا ( )1111-1111 :1111مراجعه ود
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k  1 k p  2 k h  3 k s

 η2 = βk/kh, , η3 = (1 − α − β)k/ksو η1 = αk/kp







k  1 f (k )  3 (kh )  (c)  1 p k p  3 s k s

)Ψ(c) = η1c − η1h(c
که در آن مت یرما بارتود اا :k :انبا ت سرمایه  :kpسرمایهی فیزیاری  :khسررمایهی
انسانی  :Ksسررمایهی اجتارا ی  :cمصررف  αو  :βبره ترتیرب کیرش تولیرد سررمایهی
فیزیای و سرمایهی انسرانی  :δpنررخ اسرتگالک سررمایهی فیزیاری
سرمایهی اجتاا ی می با د و فر

s

 :δنررخ اسرتگالت

می ود که سرمایهی انسانی استگالک ندارد

) :h(cمقداری اا مصرف که موجب تولید سرمایهی انسانی می ود (مصرف مولرد) و
تابعی اکیداً مقعر است بوابرایط وی نیمرای ترابع مقعرر را دارد ( :  )khمقردار سررمایهی
اجتاا ی تولید د  ،تابعی اا میزان سرمایهی انسرانی مریبا رد و ترابعی صرعودی و اکیرداً
مقعر است و ) : ψ(cمصرف خال

است

مدف یک خانواد  ،حداکثر کردن مطلوبیت کل دوران اندنی خود مریبا رد و ترابع
مطلوبیت مصرف کوود با توجه به قید آن به ال رابطه ( )48-1می با د:
)(48-1



Max  U (c)e  pt dt
0

با توجه به قید:
 s (0)  1.وk p (0)  1, kh (0)  1k

k  1 f (k )   3 (k h )  (c)  1 p k p   3 s k s 


با توجه به را حل نگایی الگو در طول مسیر ر د پایا ،مطلوبیت نگایی مصرف ،مسراوی
مزیوهی خال

نگایی مصررف (در واحردمای انرداا نیرری رد ی مطلوبیرت) مریبا رد

(استگیر )1111 ،ماچویط نرخ ر د بگیوهی اقتصادی به صورت رابطه ( )41-1است:
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()41-1



c

)  (   ) 11 f k (k )  3 kh  (    p   s
c
2

که در آن  کیش بیط دور ای مصرف 4و  کیش مصرف خرال

(مصررف کرل

موگای مصرف مولد) اسرت برا تو جره بره الگروی ارایره رد  ،ناراتی را بایرد مرورد توجره
قراردمیم که به رح ایر مستود:
 -4مصرف مولد () )h(cاثر میخصی بر نرخ ر د اقتصادی به وسیلهی کیش مصرف
خال

 θدارد .مرچه مقدار ایط کیش بییتر با د ،مورابع کاترری را بره سررمایهی انسرانی

(آمواش) اختصاص میدمیم و مصرف خال

بییتر می ود بوابرایط الو بر ایواه سگم

سرمایهی انسانی کامش پیدا مریکورد ،سررمایهی اجتارا ی حاصرل اا توسرعهی سررمایهی
انسانی مم کامش پیدا میکود و بر نرخ ر د اقتصادی تأثیر مینذارد
 :  )kh( -1میزان سرمایهی اجتاا ی بود که اا توسرعه سررمایهی انسرانی ایرراد رد
است و مقداری مثبت است
تیسیر ر د بگیوهی اقتصاد معادله ی( )41-1اا مسیر ر د مرسوم ،1بره لرت بگرر وری
نگایی سرمایهی اجتاا ی ( ،  )khمتیاوت است بخرش دوم براکرت معادلره ی ( )41-1را
می توان بصورت )  ( 3  )k h  ((1     ) / B)(k h k )(s kنو رت کره در
2
s
h
آن )  (k h k )(k s kکیش متقاطع (حساسیت) سرمایهی اجتاا ی نسبت بره سررمایهی
s
h
انسانی میبا د و به معوی درصد ت ییرات انبا ت سرمایهی اجتارا ی بره ااای یرک درصرد
ت ییر در انبا ت سرمایهی انسانی است انر تیایل سرمایهی اجتاا ی نسبت بره سررمایهی
انسانی حسا

نبا د ،نرخ ر د اقتصادی معادله ی  ،41-1نررخ ر رد مرسروم (بره برارتی
. Inter –temporal elasticity of consumption
. Conventional growth path

1
2
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الگوی ر د سولو) را نیان می دمد بوابرایط با توجه بره ایرط موضروع ،توسرعهی سررمایهی
انسانی در افراد (باالرفتط سطح دانش و مگرارت مرا) برر نیرو ی رفترار انسرانی آنگرا مانورد
نو دوستی ،ماااری ،ا تااد و میارکت آنگا در نرو مرا (سررمایه ی اجتارا ی) ترأثیری
خوامد نذا ت
 8-2-2تأثیر سرمایهی انسانی بر رشد اقتصادی

مرچه نیروی کار اا آمواش بییتری برخوردار با د و مرچه ایط آمواش مییدتر با رد
در بگبود کیییت نیروی کار جگت افزایش مقدار تولید اثر بییتری خوامد دا ت و کرارایی
و توانایی نیروی کار را در انرام کار و تولید بییتر مریکورد و بگرر وری تولیرد را افرزایش
می دمد

4

 4-2-2تأثیر سرمایهی اجتماعی بر رشد اقتصادی

ا تارراد کرره وصررر اصررلی سرررمایهی اجتاررا ی میسرروب مرری ررود بررا افررزایش آن در
نرو مای اجتاا ی مانع رفترار فرصرت طلبانره ،رانرت جرویی و تقلرب مری رود ماچوریط
سرمایهی اجتاا ی با به وجود آوردن مورارما ،اراش ما و مدیریت جامع مورابع ،1موجرب
مبادله می ود و اا طریق کامش مزیوهی مبادله و اطال ات ،دید برانی و نظرارت ،8اماران
ترارت و مبادله بدون انعقاد قرارداد ،تیویق مایگریان به تقبل مسؤلیت و ریسک و با رث
تسررریع مبادلرره و صرررفه جررویی در امرران مرری ررود (ولارروک و نارایرران 41 :1111 ،1و
اسویودسون و اسویودسون)811 :1118 ،

1

با افزایش ا تااد افراد نسبت به مادیگر (سرمایه ی اجتارا ی) ،نروآوری در کیرور بره
لت کامش مزیوره مرای نروآوری نسرترش پیردا مری کورد و نروآوری با رث پییررفت و
 4برای مطالعه ی بییتر به مطالعه ی صادقی و اادااد ( )34-31 :4831مراجعه ود
2

. Collective management recourses
. Monitoring
4
. Woolcock and Narayan
جگت مطالعه بییتر به اسویودسون و اسویودسون ( )1118و ولاوک و نارایان ( )1111مراجعه ود
3

1
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نسترش تولید می ود و ر د اقتصادی بگبرود پیردا مری کورد ماچوریط ا تاراد بره نگادمرا
مخصوصاً نگادمای حاومتی مانود دولت ،سیاست مای دولت را کاراتر می کود و بره ر رد
اقتصادی کاک خوامد کرد الو بر آن با افزایش ا تااد ،استیاد اا چرک کره یاری اا
وامل مؤثر بر توسعه ی مالی می با د نسترش پیدا می کود و قر

نیری و وام دمی نیز

افزایش می یابد و با توسعه ی مالی ر د اقتصادی کیور باال می رود
 -3-2-2اثر رشد اقتصادی بر سرمایهی انسانی و سرمایهی اجتماعی

ر د اقتصادی می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی و سررمایه ی اجتارا ی تأثیربگرذارد
با افزایش ر د اقتصادی اماانات مالی افراد و دولرت جگرت سررمایه نرذاری در آمرواش
کیور بگبود پیدا می کود و امیوه ی ارتقاء سطح تیصیالت و آمواش را برای افراد فررامم
می کود ماچویط افزایش ر د اقتصادی با ث ت ییر در توایع نابرابر درآمدما ،روابرط بریط
افراد ،میزان امایت نرو مای مختلف اجتاا ی و ساختار جامعه رد و مری توانرد سرطح
سرمایه ی اجتاا ی را دچار ت ییر سااد

4

 -6-2-2ارتباط بین سرمایه ی انسانی ،سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی

با توجه به توضییات بخش مای قبلی ،می توان به راحتی مالحظره کررد کره مت یرمرای
سرمایه ی انسانی ،سرمایه ی اجتاا ی و ر د اقتصرادی در ارتبراب متقابرل برا مرم مسرتود و
ماانود ال ( )4می توان ایط ارتباب را در نظر نرفت
سرمایه ی انسانی

سرمایه ی اجتاا ی
ر د اقتصادی

شکل  .7رابطه ی بین سرمایهی اجتماعی ،سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی

 4جگت مطالعه ی بییتر به مطالعات ساچارپلو

و پاتریوو

( ،)1111بورنویگوون ( )1111و بط آمی ( )1111مراجعه ود
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افزایش انبا ت سرمایه ی انسانی اا دو طریق مستقیم و غیر مستقیم (افزایش سررمایه ی
اجتاا ی) مورر به افزایش ر د اقتصادی می نردد ماچوریط سررمایه ی اجتارا ی انبا رته
د اا دو طریق مستقیم و غیر مستقیم (افزایش انبا ت سرمایه ی انسانی) مورر بره افرزایش
ر د اقتصادی می نردد الو بر آن ،افزایش ر د اقتصادی بر انبا ت سررمایه ی انسرانی
و سرمایه ی اجتاا ی مؤثر است
 -8نتایج تجربی
 -7-8دادههای مورد استفاده

در مقالهی حاضر اا مت یرمای ر د اقتصادی ،سرمایه ی اجتارا ی و سررمایه ی انسرانی
استیاد د است قبل اا بررسی خاصیت مانرایی مت یرمرا الام اسرت در برار ی نیرو ی
انداا نیری مت یرما نااتی یادآوری ود:
 -4برای انداا نیری ر د اقتصرادی (بانیرت و بردون آن) بره روش معارول اا درصرد
ت ییر در تولید ناخال

داخلی به قیات ثابت سال  4811استیاد د است

 -1اا مت یر تعداد سرال مرای تیصریلی راغالن بره وروان راخ

سررمایه ی انسرانی

استیاد د است آمار مربوب به سرمایه ی انسانی برای سال مرای  4811-4818اا نیلری و
نییسی( )4831و برای سال مای  4831-4831اا مو اود و ماااران( )4831استخرا
و برای سال مای  4831-4831ماانود روش آنگا میاسبه د است

د

4

 -8در مطالعات داخلی برای انداا نیری سرمایه ی اجتاا ی اا اخ

مای مختلیری

استیاد د است که می توان به تعداد سرانه ی چک مای بالمیل به ااای مرر  4111نیرر
جاعیت (سوری ،)4831،میزان جرایم (سوری و مگرنان )4831،و میزان درصرد ارویت
افررراد در نرررو مررا و انراررط مررای داوطلبانرره (رحاررانی و ماارراران  )4831،ا ررار کرررد
4

در مر دو مطالعه اا روش یاسانی برای تخایط سرمایه ی انسانی استیاد د است
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ماچویط سعادت ( )4831به روش فاای و با اسرتیاد اا میرزان جررایم و میرارکت جاعری،
سرمایه ی اجتاا ی را تخایط اد است که به لت نق

در اخ

انداا نیرری اییران،

داد مای سرمایه ی اجتاا ی تخایط اد د توسط وی قابل استیاد نبود است بورابرایط
در مطالعه ی حاضر ،اا ش اخ

ناایود ی ذکر د در بخرش مبرانی نظرری اسرتیاد

د است
 2-8بررسی خاصیت آماری داده ها

جگت بررسی مانایی یا نامانایی مت یرمرای مرورد نظرر اا آامرون دیاری فرولر افرزود و
فیلیپی -پرون استیاد د است ماچویط برای حصول اطایوران اا صروری نبرودن وجرود
رییه ی واحد در مت یرما به لرت وجرود اسرت سراختاری در آنگرا ،اا آامرون اسرت
ساختاری ایوت -اندریوا( )ZA,1992که آامونی معتبر با وجرود اسرت سراختاری مری
با د استیاد د است در ایط آامون ،سال است ساختاری بره وروان مت یرری درون اا
در الگو تخایط اد می ود  4الگوی تخایط اد د در ایط مطالعه الگوی سوم یرا  Cبره
لت جامعتر بودن نسبت به الگوی مای دیگر ،انتخاب د اسرت کره اسرت سراختاری
در روند و ر

اا مبدأ را بررسی مری کورد در جردول  ،8نترای آامرون رییره ی واحرد

ایوت-اندریوا( )ZA,1992ارائه د است.
مت یرمای ر د اقتصادی بانیت و بدون آن ،سرمایه ی انسانی ،نسبت طرالق بره اادوا ،
سرانه ی مطبو ات ،ضریب جیوی ،نسبت سگم  41درصرد ثروتاوردتریط افرراد بره سرگم 41
درصد فقیرتریط افراد اا کل درآمد کیور و سرانه ی سریواا دارای اسرت سراختاری در
ر

اا مبدأ می با ود و نیز مت یرمای سرمایه ی انسانی ،نسبت طالق بره اادوا و نسربت

سگم  41درصد ثروتاودتریط افراد به سگم  41درصد فقیرتریط افراد اا کرل درآمرد کیرور
4

برای مطالعه ی بییتر به صادی و پگلوانی( )111-111 :4833مراجعه ود
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دارای روندی رو به باال (مثبت) و سرانه ی سریواا دارای رونردی رو بره پراییط (مویری) مری
با د ماچویط در مت یرمای سرانه ی پز ک ،نسبت طالق به اادوا  ،سررانه ی مطبو رات،
ضریب جیوی و نسبت سگم  41درصد ثروتاودتریط افراد به سگم  41درصد فقیرتریط افرراد
اا کل درآمد کیور ،است در روند سری امانی اتیاق افتاد است
جدول .8نتایج آزمون ریشهی واحد زیوت-اندریوز
نتیره
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8

)I(1

8
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1

)I(0

1
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4
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صیر
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()-1/11
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-1/111
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43/14
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صیر

صیر

صیر
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()-3/11
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-4/11

-4/11
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-43/18
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()-4/11

()4/31
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مت یر

4811
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4811

DRTOPOP

4814

DIVORSTOMARI

4818
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4811

INCDIS

4811

CINEMATOPOP
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4811

GDPG
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با توجه به وجود است ساختاری ( ر

اا مبدأ یرا رونرد و یرا مرر دو) در بعاری اا

سال اول -شماره  -2تابستان 111 1391

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی در ایران

مت یرما ،مت یرمای سرانهی پز ک ،نسبت طالق به اادوا و سرانه ی مطبو ات مت یرمرایی
مستود که درجه ی جاع بستگی آنگا یک می با د و برا یرک برار تیاضرل نیرری مانرا مری
وند ،ایرا مقدار آمار ی  tایط مت یرما اا مقادیر بیرانری ا رار رد کاترر مری با رد و
فرضیه ی صیر مبوی بر ایواه ایط مت یرما دارای رییه ی واحد مستود پذیرفته می ود
در نگایت مت یرمای ضریب جیوی ،سرمایه ی انسانی ،نسبت 41درصد ثرتاودتریط افراد
به سگم 41درصد فقیرتریط افراد اا کل درآمد کیور ،سرانه ی سریواا و ر رد اقتصرادی برا
در نظر نرفتط نیت و بدون آن مت یرمایی مانا مستود
با توجه به اثبات وجود است ساختاری ،نتای آامون ایوت-اندریوا بر نتای آامون
فیلیپی پرون( )PPو آامون دیای-فولر افزود ( )ADFارجییت دارد

4

 8-8نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو

در ایط بخش بعد اا تعییط وقیه ی بگیوه برر اسرا

معیارمرای اطال راتی ،نترای آامرون

لیت نرنرر و تودا-یوماموتو ارایه می نردد در جدول راار ی  1وقیره مرای بگیوره ی
الگوی خود رنرسیون برداری ( )VARبر اسرا

معیارمرای اطال راتی ارائره رد اسرت

ماچورریط مرتبرره ی بگیورره الگرروی خررود رنرسرریون برررداری جگررت اجرررای آامررون لیررت
تودا-یوماموتو برابر است با طول وقیه ی بگیوه به الو ی باالتریط درجه ی جارع بسرتگی
مت یرما که در ایط مراو ه اا مت یرما ،باالتریط درجره ی جارع بسرتگی مت یرمرا یرک مری
با د

1

4به دلیل کابود فاا ،نتای آام ون مای دیای فولر افزود و فیلیپی پرون در متط آورد نید و نزد نویسودنان موجود است اما به
طور خالصه می توان بیان کرد که در آامون دیای فولر افزود در سطح اطایوان  1درصد ،مت یر سرانه ی سیواا مت یری مانا و بقیه
مت یرما نامانا و با یک بار تیاضل نیری مانا می وند ماچویط در آامرون فیلیرپی -پررون مت یرمرای ر رد اقتصرادی(دوحالت) و
سرانه ی سیواا مانا مستود و بقیه ی مت یرما با یک بار تیاضل نیری مانا می وند
 1ایط برآورد با در نظر نرفتط مت یرمای مراای جوس بررای سرال مرای  18-11و تاانره ی نیتری بررای سرال مرای 18و  11بررای
سریمای امانی انرام د است
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جدول  .3تعیین وقفهی بهینه الگوی خود رگرسیون برداری()VAR
ر د اقتصادی با در نظر نرفتط نیت

Lag

ر د اقتصادی بدون در نظر نرفتط نیت

Lag

GDPG, HC, DRTOPOP

4

GDPWG, HC, DRTOPOP

4

GDPG, HC, DIVORSTOMARI

4

GDPWG, HC,
DIVORSTOMARI

4

GDPG, HC, NEWSTOPOP

4

GDPWG, HC, NEWSTOPOP

4

GDPG, HC, GINI

8

GDPWG, HC, GINI

1

GDPG, HC, INCDIS

8

GDPWG, HC, INCDIS

1

GDPG, HC, CINEMATOPOP

1

GDPWG, HC, CINEMATOPOP

8
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نتای آامون لیت تودا  -یومراموتو مربروب بره مت یرمرای ر رد اقتصرادی ،سررمایه ی
انسانی و اخ

مای سرمایه ی اجتاا ی در جدول  1آورد د است
جدول .6خالصهی نتایج آزمون علیت تودا – یاماموتو ()7993

تعداد اخ

نتیره ی آامون در مواردی که مت یرمای ایر به ووان راخ

اا ش اخ

سرمایه ی اجتاا ی در نظر نرفته د اند

1

نسبت طالق به اادوا  ،سرانه ی پز ک ،ضریب جیوی ،توایرع
درآمد و سرانه ی سیواا (درسطح اطایوان )%41

رابطه ی لیت

HC→SC

صیر

----------

SC→HC

4

توایع درآمد

HC→GDPG

صیر

----------

GDPG→HC

8
صیر
1

سرررانه ی پز ررک ،ضررریب جیورری (درسررطح )%41و سرررانه ی
مطبو ات
---------نسبت طالق به اادوا  ،ضریب جیوی ،توایع درآمد و سرانه ی
سیواا

HC→GDPWG
GDPWG→HC
SC→GDPG
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1

سال اول -شماره  -2تابستان 119 1391

ضریب جیوی ،سرانه ی مطبو رات ،توایرع درآمرد و سررانه ی
سیواا

1
8

سرررانه ی پز ررک (درسررطح ،)%41ضررریب جیورری ،سرررانه ی
مطبو ات ،سرانه ی سیواا و توایع درآمد
ضریب جیوی ،توایع درآمد و سرانه ی سیواا

GDPG→SC

SC→GDPWG
GDPWG→SC

مأخذ :یافته مای تیقیق

با اغلب اخ

مای ناایود ی سرمایه ی اجتاا ی اا جدول  1می توان نترای ایرر را

نرفت:
 -4سرمایه ی انسانی لت تیایل سرمایه ی اجتاا ی است
 -1ر د اقتصادی بانیت و سرمایه ی اجتاا ی رابطه ی لیت دوطرفه ای بامم دارند
 -8سرمایه ی اجتاا ی لت ر د اقتصادی بدون نیت است
نتای آامون لیت نرنرر به دلیل کابود فارا در ایوررا آورد نیرد اسرت ،امرا بایرد
ا ار ناود که در برخی مروارد ،آامرون لیرت نرنررر برا آامرون لیرت ترودا-یومراموتو
مااموس بود است در کل باید ا ار کررد کره نترای آامرون لیرت ترودا-یومراموتو در
مقایسه با آامون لیت نرنرر قوی تر بود و نتای موطقی تری داد است

4

 -4جمع بندی و پیشنهادها

در دمه مای اخیر اقتصاددانان بره ایرط نتیرره رسرید انرد کره وامرل غیرر مرادی مانورد
اراشما ،فرموس ،صداقت ،ا تااد ،ماااری و دیگر وامل معووی الو بر وامل مرادی
بر ر د و رفا اقتصادی یک جامعه تأثیر نذار مستود بوابرایط سرمایه ی اجتارا ی وروانی
است که تاامی تعاریف ا ار د در باال را می تواند امل ود
4

نتای آامون لیت نرنرر نزد نویسودنان موجود است
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سرمایه ی اجتاا ی بر ر د اقتصادی و سرمایه ی انسانی مؤثر اسرت و ایرط روابرط مری
تواند به صورت متقابل و دو طرفه با د مدف ایط مقاله بررسی رابطه ی لیت میران ر رد
اقتصادی ،سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتاا ی برای سال مرای  4811-4831مری با رد
مبانی نظری ارتباب میان مت یرما در بخش مای پیییط ارائه د و در ایط رابطره دو الگرو اا
چگونگی تأثیرنذاری سرمایه ی اجتاا ی بر سرمایه ی انسانی و ترأثیر نرذاری سررمایه ی
انسانی بر سرمایه ی اجتاا ی آورد د است الگروی اول توسرط چرو ( )1111و الگروی
دوم توسط دیودا ( )1111تدویط د است اا ش مت یر به ووان اخصری اا سررمایه ی
اجتاا ی استیاد د است و بعد اا انرام آامون مای رییه ی واحرد متعرارف و اسرت
ساختاری ایوت-اندریوا به بررسی رابطه ی لیت تودا-یوماموتو پرداخته د است
مر چود نتای نسبت به انتخاب اخ

ما حسا

بود است اما با اغلب راخ

مرای

ناایود ی سرمایهی اجتاا ی نیان داد د که :سرمایه ی انسانی لرت تیرایل سررمایه ی
اجتاا ی است سرمایهی اجتاا ی و ر د اقتصرادی برا نیرت رابطره ی لیرت دو طرفره ای
دارند و ماچویط سرمایهی اجتاا ی لت تیایل ر د اقتصادی بدون در نظر نررفتط نیرت
می با د بوابرایط می توان نتیره نرفت که در ایرران افرراد اا طریرق آمرواش و براال برردن
سطح سرمایه ی انسانی خرود ،مگرارت مرای ارتبراطی ،فعالیتگرای درون نرومری ،ا تبرار و
مسؤلیت پذیری {که واصر اد ی سرمایه ی اجتاا ی می با رود} را فررا مری نیرنرد و
با ث پییرفت سرمایه ی اجتاا ی می نردند اثر سرمایه ی انسانی بر ر د اقتصادی اثرری
غیر مستقیم است و اا طریق اثر نذاری بر سرمایه ی اجتارا ی با رث ر رد اقتصرادی مری
نردد
ماچویط ر د اقتصادی با نیت لت تیایل سرمایه ی اجتارا ی اسرت در توجیره ایرط
مسئله بایرد نیرت کره نیرت در کیرور مرا بره وروان کراالی درآمردی و مت یرری بررون اا
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میسوب می ود و با افزایش درآمد نیتی ،دولت سرمایه نذاری ما و پروژ مای ارانری
خود را افزایش می دمد و اا ایط طریق به ایرراد ا رت ال کارک خوامرد کررد برا کرامش
بیااری ،جرم و جوایت ،بزمااری ،خودکیی ،طالق و غیر کامش مری یابرد کره کرامش
ایط وامل اا مصادیق افزایش سرمایه ی اجتاا ی است
با توجه به ایواه سرمایه ی انسانی لت سرمایه ی اجتاا ی واخته د است و سررمایه
ی اجتاا ی لت ر د اقتصادی در مر دو حالت (با نیت و بدون آن) است ،بوابرایط دولت
باید به سرمایه ی انسانی به ووان مقوله ای مگم امایت دمد و بر روی آن سررمایه نرذاری
کود
در مطالعات آتی پییوگاد می ود کره اا مت یرمرای دیگرر مانورد آمرواش غیرر رسرای
(مانود آموا گای ارایه د در مؤسسات آموا ی آااد و ماچویط آمواش مای مگرارتی و
کیییت آمواش) را وارد مطالعات ترربی نردد در مقاله ی حاضر ،به لت کابود داد ما
تیقق ایط امر میسر نبود است و فقرط اا داد مرای آمرواش رسرای بره وروان سررمایه ی
انسانی استیاد کردیم ماچویط پییوگاد می نردد کره میققریط سررمایه مرای دیگرر مانورد
سرمایه ی مالی یا فیزیای را وارد مطالعه کوود و سپی نتای حاصرله را مرورد مقایسره قررار
دمود ماچویط یک اخ

ترکیبی مواسب برای سررمایه ی اجتارا ی سراخته و مطالعره را

تارار کوود
منابع

 4تقوی ،مگدی و حسیط میادی (" )4831تأثیر سررمایه ی انسرانی برر ر رد اقتصرادی
ایران" ،فصلوامه ی پ ومش مای اقتصادی ،اار  ،11ص

41-11

 1دیوری ترکارانی ،لری (" )4831تبیریط افرول سررمایه ی اجتارا ی" فصرلوامه ی رفرا

112

اجتاا ی ،اار ی  ،18ص

سرمایهی انسانی ،سرمایهی اجتماعی و رشد اقتصادی

411-414

 8ذاکرصالیی ،غالمرضا (" )4831پارادوکی سررمایه ی اجتارا ی تیصریل کردنران

ایرانی :بررسی رابطه ی آمواش رالی و سررمایه ی اجتارا ی در ایرران" ،فصرلوامه ی
آمواش مگودسی ایران ،اار ی  ،11سال دمم ،ص

11-11

 1رحاانی ،تیاور ،باسی ن اد ،حسیط و میثم امیرری (" )4831بررسری ترأثیر سررمایه ی
اجتاا ی بر ر د اقتصادی :مطالعره مروردی اسرتانگای کیرور برا روش اقتصراد سروری
فاایی" ،فصلوامه پ ومش مای اقتصادی ،سال یم ،اار دوم ،ص

4-11

 1رنانی ،میسط ،اادااد  ،مصرطیی و رایترا مؤیردفر (" )4831سررمایه ی اجتارا ی و

ر د اقتصادی :ارایه یرک الگروی نظرری" ،مرلره پ ومیری دانیرگا اصریگان ( لروم
انسانی) ،جلد بیست و یام ،اار  ،1ص

488-414

 1سعادت ،رحاان (" )4831برآورد روند سرمایه ی اجتاا ی در ایران باروش فراای"،
مرله تیقیقات اقتصادی ،اار  ،38ص

14-11

 1سلیاانی ،میاد(" )4831نقش سرمایه ی اجتاا ی در توسعهی اقتصادی -مروری برر
مطالعات انرام د " ،رامبرد یا  ،اار ی  ،41ص

418-418

 3سرروری ،لرری (" )4831نقررش سرررمایه ی اجتاررا ی و الارررد اقتصررادی" ،مرلرره ی
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