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 چکیده
در این مقاله، با استفاده از دو معیار رقابت پذیري و منع پذیري، عوامل مستقیم تولید در قالب سرمایه فیزیکی، 
سرمایه انسانی و تکنولوژي طبقه بندي می شود. بر اساس نظریه هاي جدید رشد، نقش اساسی سرمایه انسانی 

 ر می گیرد.قرا تأکیددر ابداع، اخذ و کاربرد  تکنولوژي هاي جدید، مورد 
آنگاه به منظور تبیین تفاوت هاي رشد اقتصادي بین کشورها، نهادها به منزله علل بنیادي رشد اقتصادي مورد  

بحث قرار می گیرند. استدالل می شود نهادها شرایطی را فراهم می کنند که در آن، عوامل مستقیم تولید 
عامالن اقتصادي عالمت می دهند تا  عوامل مستقیم انباشت شده و مورد استفاده قرار می گیرند. نهادها به 

تولید را به سمت فعالیت هاي مولد یا رانت جویانه هدایت کنند. با این مالحظه، نتایج معماگونه مطالعات تجربی 
 راجع به اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي تحلیل می شود. 

کشور در دوره  90ساله محصول هر کارگر براي تقریباً  10با استفاده از داده هاي مقطعی مبتنی بر متوسط 
 و کیفیت نهادي ارزیابی می شود. ، اثر تعاملی سرمایه انسانی2010 تا 2001زمانی 

سرمایه گذاري هاي عظیم در سرمایه انسانی که  داشاره اصلی این الگو  براي اقتصاد ایران این است: با وجو 
 الی شده است، کیفیت پایین نهاده باعث کندي رشد اقتصادي شده است. م تأمینعمدتاً توسط درآمدهاي نفتی 

 
 سرمایه انسانی، نهادها، رشد اقتصادي: يکلیدواژگان 

 JEL :I2, A1, O4طبقه بندي 
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 مقدمه 
معماي رشد اقتصادي، یعنی این موضوع که چرا محصول سرانه هر کارگر در  ،طی دهه هاي اخیر

)، چنان ذهن Hall, R., Jones, C., 1999است (برخی کشورها به مراتب بیش از کشورهاي دیگر 
) Lucas, R.E. 1988اقتصاددانان را به خود مشغول کرده که اقتصاددان برجسته اي چون لوکاس (

را آغاز می کند، مشکل است در مورد ]رشد اقتصادي[رد اندیشیدن در مورد معتقد است: هنگامی که ف
براي حل این معما، به نظر می رسد هیچ چیز دیگري فکر کند. با وجود غلبه رویکرد نئوکالسیک 

نظریه هاي رشد نئوکالسیک نتوانسته اند تفاوت عملکرد رشد اقتصادي کشورها را که نتیجه آن 
کشورهاست، به نحو رضایت بخشی توضیح دهند. از این رو شاهد توجه بیشتر تفاوت در درآمد سرانه 

 به رویکردهاي دیگر هستیم. 
ت اقتصادي را به خود طی دو دهه اخیر، سهم قابل توجهی از مطالعا بویژهیکی از این رویکردها که 

است تا با تمرکز  آن ،است. از این رو هدف این مطالعه 1، رویکرد اقتصاد نهادگراي جدیداختصاص داده
، وجود تفاوت هاي 2بر جنبه اي از این رویکرد نهادي، بحث شود که چگونه می توان به کمک نهادها

 3فاحش و به یک معنی فزاینده در درآمد سرانه بین کشورها را با تمرکز بر اثرات متقابل سرمایه انسانی
 .4و نهادها بر فرایند رشد اقتصادي توضیح داد

ور از منظبه گونه هاي متفاوتی معنا شده است.  همچون اکثر اصطالحات اقتصادي سرمایه انسانی
و تولید محصول ایجاد درآمد انسان هاست که بر تواناییهاي موجودي ، در این مطالعه سرمایه انسانی

 ت کهاین اس ،یکی از دالیل توجه ویژه به سرمایه انسانی در مقایسه با سایر عوامل تولید .استمؤثر
سرمایه انسانی بر درآمد سرانه کشورها نشان  تأثیرنتایج ظاهراً متضادي را در مورد مطالعات موجود، 

براي توضیح این نتایج ظاهراً متضاد، تالش هاي زیادي صورت گرفته است. از جمله پریچه  می دهند.
)Pritchett, L. 1996 دلیل  3 سرانه،رمایه انسانی و رشد درآمد بین س) براي تبیین رابطه مبهم

 عمده زیر را مطرح می کند:

1. New Institutional Economics (NIE) 
) چنین است: نهادها قواعد بازي در یک جامعه یا به طور Institutionsبراي نهادها () Northتعریف پیشنهادي نورث(. 2

 ).3ص -North, D.C. 1990(فنی تر، قیود طراحی شده توسط انسان ها هستند که تعامل افراد را شکل می دهند 
3. Human Capital 

تولید  1988در سال "را با این جمله شروع می کنند: ) مقاله خود Hall, R., Jones, C., 1999جونز (. هال و 4
براي درك تفاوت فزاینده  "برابر تولید سرانه هر کارگر در نیجر بود. 35سرانه هر کارگر در ایاالت متحده بیش از 

درآمدي، حداقل در مورد این دو کشور، کافی است توجه کنیم که طبق آمار منتشر شده توسط بانک جهانی، درآمد 
برابر درآمد سرانه نیجر بود. طبق آمار صندوق  65بري قدرت خرید،  بر حسب برا 2010سرانه ایاالت متحده در سال 

 محاسبه شده است.  63معادل   2011بین المللی پول، این نسبت براي سال 
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 ) سرمایه انسانی به درستی اندازه گیري نشده است. 1
، سرمایه انسانی در فعالیت هاي تولیدي به کار 2مشوق رانت جویی 1) به دلیل محیط نهادي2

 نرفته است.
د عرضه آن رش) تقاضا براي نیروي کار ماهر در کشورهاي در حال توسعه، با سرعتی متناسب با 3

 نکرده است.
در این مطالعه با توجه به دالیل اول و دوم پریچه، از یک سو تالش می شود تا با معرفی 

، مزیت این شاخص ها نسبت به شاخص هاي مرسوم سرمایه 3هاي کیفی سرمایه انسانی شاخص
ات أثیرتانسانی تشریح شود و از سوي دیگر با استناد به نظریه هاي نهادگرایان، استدالل می شود که 

متفاوت کشورهاست. از این رو  4متفاوت سرمایه انسانی بر سطح درآمد سرانه، ناشی از کیفیت نهادي
 ق را می توان به صورت زیر بیان کرد:و فرضیه اصلی این تحقی سؤال

سرمایه انسانی بر درآمد سرانه را چگونه می توان  تأثیرنتایج متفاوت مطالعات در مورد  :سؤال
 تبیین کرد؟ 
مثبت سرمایه انسانی بر درآمد سرانه، نتیجه تعامل سرمایه انسانی با کیفیت نهادي  تأثیرفرضیه:

 باالي کشورهاست.
صورت تنظیم شده است که در بخش اول، مبانی نظري نهادها، سرمایه انسانی  ادامه مقاله به این

 یرتأثمطالعات تجربی بین کشوري در مورد  ،می شود. در بخش دوم بررسیبه اختصار آنها و تعامل 
پس از تشریح  در بخش سوم،د. گردنهادها و سرمایه انسانی بر عملکرد رشد اقتصادي مرور می 

ذاري سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي، الگوي نلسون و فلپس به عنوان یکی از مسیرهاي مختلف اثرگ
، با استفاده از داده هاي مقطعی و تحلیل رگرسیونی، اثرات در بخش چهارم .این مسیرها ذکر می شود

متقابل سرمایه انسانی و نهادها بر سطح در آمد سرانه مورد بررسی قرار گرفته و داللت هاي آن  با 
به موجودي سرمایه انسانی و کیفیت نهادي کشورمان، مورد بحث قرار می گیرد. بخش پایانی توجه 

 نیز به جمعبندي و نتیجه گیري اختصاص دارد.

1.Institutional Environment 
توزیع  بازبلکه صرفاً تالش در جهت  اقتصادي نه در جهت افزایش تولید،رانت جویی به معناي فعالیت . 2

این نوع فعالیت اقتصادي نامولد و  بخشی از تولید دیگران است.تصاحب تولید موجود اقتصاد، از طریق 
بر سرمایه انسانی سطح باالیی است، بخش زیادي از فعالیت هاي  دربسیاري موارد متکیکه حتی مخرب، 

 ). Baumol, W.J. 1990بر می گیرد (کارآفرینان سیاسی و اقتصادي را در طول تاریخ، در 
3. Qualitative Indicators of Human Capital 
4.Institutional Quality ( IQ) 
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 مبانی نظري .1
براي بررسی تحلیلی اثرات متقابل سرمایه انسانی و نهادها بر فرایند رشد اقتصادي الزم است از یک 

ه کمک آن بتوان زنجیره هاي علی اثرگذاري متغیرها بر یکدیگر را چارچوب نظري استفاده شود تا ب
بر فرایند رشد اقتصادي را توضیح داد. این آنها شناسایی کرد و به این طریق ساز و کارهاي اثرگذاري 

کار را می توان با طبقه بندي عوامل تولید و جایگاه سرمایه انسانی در این طبقه بندي آغاز کرد که 
 رد بحث قرار می گیرد.در ادامه مو

 طبقه بندي عوامل تولید و جایگاه سرمایه انسانی .1-1
فرایند رشد اقتصادي را می توان با استفاده از چارچوب هاي نظري مختلف مورد مطالعه قرار داد. 
بخش عمده هر گونه چارچوب نظري در مورد فرایند رشد اقتصادي، شامل تعریف این فرایند، 

ي اثرگذار بر آن و تعریف مفهومی این متغیرهاست. بسته به اینکه واحد تحلیل بندي متغیرها طبقه
رانه هر ایش تولید سبا افزایش تولید کل یا افزرا کشور یا فرد در نظر بگیریم، رشد اقتصادي غالباً 

) Howitt, P. & Weil, D. N. 2008گیري می شود. به عنوان مثال، هویت و ویل ( کارگر اندازه
داخلی  ناخالصتعریفی از فرایند رشد اقتصادي ارائه کنند، شاخص آن را تغییر در تولید آنکه بدون 

ه ب ،که محصول فرایند رشد اقتصادي استسرانه می دانند. در این مطالعه، در آمد سرانه هر کارگر، 
 عنوان شاخص رشد اقتصادي لحاظ می شود.

بر فرایند رشد اقتصادي، باید توجه کرد که در مورد شناسایی و طبقه بندي متغیرهاي اثرگذار 
و فیزیوکرات  1مرکانتالیست هاتحقیق در مورد علل و ماهیت ثروت ملل، حداقل به زمان 

و خارجی تجارت  مرکانتالیست ها،گردد. در یک مرور تاریخی اجمالی می توان گفت  برمی2ها
) گر چه Smith, 1776ت (زمین را عامل اصلی ایجاد ثروت ملل می دانستند. اسمی ها، فیزیوکرات

ار را تقسیم کبویژهسرمایه و زمین را نیز جزو عوامل تولید می دانست؛ ولی در تحلیل نهایی، کار و 
و منابع طبیعی ، ، بر نقش زمین4و ریکاردو 3هاي مالتوساصلی ثروت ملل می دانست. در تحلیل  منشأ
با گسترش انقالب صنعتی در انگلستان به طور خاص و در . می شد تأکیداقتصادي  رشدرایند در ف

ت. اهمیت بیشتري یاف، سرمایه فیزیکی ، که با پیشرفت تکنولوژي همراه بودغرب به طور عام جهان
حداقل (با انباشت بیشتر سرمایه فیزیکی و افزایش تقاضا براي سرمایه انسانی و در مراحل بعدي توسعه 

 .نقش برجسته تري پیدا کردسرمایه انسانی  )،به عنوان عامل تولید مکمل براي سرمایه فیزیکی
این است که آیا می توان عوامل تولید را به صورت  با عوامل تولید طتبارادر قابل طرح  سؤال

1. Mercantilists 
2. Physiocrats 
3. Malthus 
4. Ricardo 
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 عنوان مثال خانبه را به صورت تحلیلی مورد بحث قرار داد؟ آنها تفکیک کرد تا بتوان نظري از هم 
)Khan, M. 1990 ( در یک مرور انتقادي بر طبقه بندي مرسوم عوامل تولید، طبقه بندي جدیدي

بر مبناي شیوه هاي پرداخت به عوامل تولید مورد تصویب شریعت را مطرح می کند. همچنین عوامل 
شینی ت یا تغییر، جانبا توجه به اهداف نظري و کاربردهاي خاص بر طبق معیارهایی از قبیل ثباتولید 

 .یا مکملیت، نیز تقسیم بندي شده اند
طبقه  2منع پذیريو  1این مطالعه، عوامل تولید بر حسب دو معیار رقابت پذیريبا توجه به اهداف 

گاه استفاده از مل تولید را رقابت پذیر گویند، هر. یک عا)Romer, D., 2006بندي می شوند رومر (
آن در یک فرایند تولیدي خاص، مانع از استفاده آن در فرایند تولیدي دیگر شود. همچنین یک عامل 

تولیدکنندگانی را که بابت استفاده از آن، هزینه اي پرداخت گاه بتوان پذیر گویند هر منعتولید را 
معیار فوق، می توان عوامل تولید را  از دسترسی به آن عامل تولید منع کرد. با توجه به دو ،نکرده اند

 به شکل زیر طبقه بندي کرد: 
 ؛الف) اشیاء مادي الزم براي تولید کاالها و خدمات (سرمایه فیزیکی)

 ؛ب) دانش فنی الزم براي تولید کاالها و خدمات (تکنولوژي)
انش فنی مورد هم براي تولید سرمایه فیزیکی و دانسان ها،ج) و مهم تر از این دو، توانایی هاي 

 گیري این عوامل در فرایندهاي تولیدي (سرمایه انسانی). ، براي به کارنیاز و هم
در طبقه بندي فوق، کلیه اشکال فیزیکی سرمایه (اعم از زمین، منابع طبیعی، مواد اولیه، حامل 

مختلف  هاي انرژي، کاالهاي سرمایه اي نیمه ساخته و ساخته شده) را می توان به عنوان گونه هاي
پذیري هستند در یک طبقه قرار داد. از سوي  منع سرمایه فیزیکی که واجد دو ویژگی رقابت پذیري و

 وق مالکیت وبا توجه به ساختار حق -پذیري منعچه در ویژگی ، انواع مختلف دانش فنی گردیگر
به درجاتی از هم تفاوت دارند؛ اما همگی در  -داشتن آن فقره از دانش فنیامکان عملی مخفی نگه

ویژگی رقابت ناپذیري با هم مشترکند، به این معنی که استفاده از یک فقره از دانش فنی در یک 
 فرایند تولیدي، مانع از استفاده آن در فرایند تولیدي دیگر نخواهد شد. 
ي در فعالیت هاي اقتصادي در صورت پذیرش طبقه بندي فوق، سرمایه انسانی از جایگاه ویژه ا

برخوردار خواهد شد، زیرا در نهایت این سرمایه انسانی است که دو عامل دیگر تولید، یعنی سرمایه 
؛ در حالی 3فیزیکی و تکنولوژي را هم تولید می کند و هم در فعالیت هاي اقتصادي به کار می گیرد

1. Rivalry 
2. Excludability 

این مطلب را با تعبیر دیگري به این شکل در مقدمه کتاب اول ثروت ملل بیان  )Smith, 1776(اسمیت. آدام 3
تمام مایحتاج و وسایل زندگی که آن ملت مصرف  ،است که در اصل آنها کار سالیانه هر ملت، موجودي":کند که می

 ."برایش فراهم می سازد ،می کند
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ینجا مهمی که در ا سؤالقائل شد. اما که نمی توان براي سرمایه فیزیکی یا تکنولوژي چنین نقشی 
 انی،سرمایه انس بویژهو این است که میزان انباشت و نحوه به کارگیري عوامل تولید  ،مطرح می شود

 چه عواملی هستند؟ در ادامه به این موضوع پرداخته می شود. تأثیرخود تحت 
 
 ه علل بنیادي رشد اقتصادي و اولویت نهادها به منزل 2در مقابل علل مستقیم 1علل بنیادي .2-1

انباشت،  میزاندر بحث رشد اقتصادي، مهم تر از طبقه بندي عوامل تولید، تبیین این واقعیت است که 
گیري تکنولوژي، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در طول تاریخ و در عرض سطح و نحوه به کار

عمیق تري که در حوزه رشد اقتصادي مطرح می شود  سؤال،جغرافیا یکسان نبوده است. از این رو
این است که چرا بعضی کشورها در زمینه هاي فوق، عملکرد موفق تري داشته اند؟ طرح این نوع 

نئوکالسیک رشد، از جایگاه چندانی برخوردار نیست، زیرا در الگوهاي نئوکالسیک ت در رویکرد سؤاال
فرض می شود که بازارها اگر نه تماماً، حداقل عمدتاً ) Solow, 1956(رشد، مثالً الگوي رشد سولو 

رقابتی هستند و بنابر این میزان انباشت بهینه هر یک از عوامل تولید، تابعی از بازده آن عوامل در 
ها نیز برابر سهم هر یک از آن عوامل در ارزش محصول است یک بازار رقابتی است که خود آن بازده 

د. ردگکارگیري عوامل تولید نیز توسط ساز و کار بازار رقابتی تعیین می ه سطح ب به این ترتیب؛و 
کار ه باالخره فرض می شود که عوامل تولید معموالً در فعالیت هاي تولیدي و نه رانت جویانه ب

ایج بخش اعظم نت ،اگر فرض رقابتی بودن بخش عمده بازارها کنار گذاشته شود ،بنابر این و روند می
 . 3نیز دیگر معتبر نخواهد بود الگوي سولو

بر این  رمؤثت فوق به معناي تفکیک بین علل مستقیم رشد اقتصادي و علل بنیادي سؤاالطرح 
ثال، به عنوان مت فوق، علل بنیادي متعددي مطرح شده است که سؤاالعلل مستقیم بود. در پاسخ به 

را در چهار طبقه کلی: علل جغرافیایی، آنها ) Howitt, P. & Weil, D. N. 2008هویت و ویل (
 بندي کرده اند.نهادها، سیاستها و عوامل فرهنگی دسته 

تفصیلی دالیل اولویت نهادها بر سایر علل بنیادي دیگر نیست گر چه هدف این مطالعه، بررسی 
به منظور ) مفصالً به آن پرداخته شده است؛ اما Easterly, 2002و در مطالعات دیگر از جمله ایسترلی (

زیر را در این رابطه ذکر ، می توان به اجمال، دالیل روشن شدن برخی مبانی فکري نهادگرایی جدید

1.Fundamental Causes 
2.Proximate Causes 

کشورهاي در حال توسعه فعلی، در گذشته  ،هم کشورهاي توسعه یافته فعلی در گذشته و هم ،است که. واقعیت آن 3
و حال، عمدتاً فاقد چنین بازارهایی بوده و  هستند و  از آنجا که تبیین عدم وجود چنین بازارهایی براي درك فرایند 

به تبیین این واقعیت است و این یکی رشد ضروري است، بخش عمده اي از تالش هاي فکري نهادگرایان معطوف 
 ست.ا هانهایی گرایی و نه جانشین بودن آناز دالیل مکمل بودن دو رویکرد نهادگرایی و 
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چه عوامل مساعد جغرافیایی ممکن است از طریق تسهیل زمینه هاي انباشت سرمایه فیزیکی، کرد: گر
ا از آنجا که باشند؛ ام رمؤثسرمایه انسانی و انتقال تکنولوژي به طور غیر مستقیم بر عملکرد اقتصادي 

نمی توانند بروز شکست هاي ساختاري در عملکرد  ،ناپذیر با زمان هستندتغییرعوامل جغرافیایی 
اقتصادي کشورها، در یک دوره زمانی معین، مثالً  افزایش سریع درآمد سرانه در یکی دو قرن اخیر 

توان این شکست هاي ساختاري را  را که در برخی کشورها رخ داده است، تبیین کنند؛ در مقابل می
آن تحوالت بر انگیزه هاي افراد، به نحو بر حسب تحوالت نهادي صورت گرفته و ساز و کار اثرگذاري 

) بین North, D.C. 1990. همچنین با توجه به تفکیکی که نورث (1رضایت بخش تري تبیین کرد
سیاست ها اقداماتی هستند که چه سمی صورت می دهد؛ می توان گفت گرنهادهاي رسمی و غیر ر

سیاست ها به گونه اي است که ولی چون ویژگی  ،توسط دولت ها به مورد اجرا گذاشته می شوند
تصمیماتی جمعی هستند که قیودي را بر رفتار عامالن اقتصادي وضع می کنند و بر انگیزه هاي آنان 

 أثیرت، جذب و استفاده از تکنولوژي در جهت انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و همچنین ابداع
قاطع دارند و از این رو می توان سیاست هاي دولت ها را نیز در زمره قواعد رسمی و از جمله نهادهاي 

 جاري در یک جامعه در نظر گرفت. 
نظام هاي باور جاري در یک جامعه چگونه عملکرد  بویژهسرانجام باید توجه داشت که عوامل فرهنگی 

قرار می دهند. از آنجا که معموالً در یک جامعه، نظام هاي باور مختلف  تأثیراقتصادي یک جامعه را تحت 
) توضیح Acemoglu et al 2005و بعضاً متضادي وجود دارد، همان طور که عاصم اوغلو و همکاران(

و بر صدر نشستن یک نظام باور خاص که یک ام هاي باور مختلف ، انتخاب از بین این نظدهند می
به توزیع قدرت سیاسی در آن جامعه بستگی دارد که خود تا حد  ،انتخاب جمعی در یک جامعه است

زیادي متاثر از نوع نهادهاي سیاسی و اقتصادي در آن جامعه است. بنابر این نهادهاي جاري در یک 
نشیند  سیاسی هستند که تعیین می کنند کدام نظام باور خاص بر صدر مینهادهاي بخصوص جامعه و 

 و مبناي انتخاب نهادهاي اقتصادي رسمی قرار می گیرد. 
چند هم بر قوه قهریه دولت متکی ، هراما باید توجه کرد که بر صدر نشستن یک نظام باور خاص

نظام هاي باور دیگر، قواعدي را به معنی محو نظام هاي باور دیگر در جامعه نیست؛ بلکه  ،باشد
پشتیبانی می کنند که بخشی از نهادهاي غیر رسمی در جامعه را تشکیل می دهند و این نهادهاي 
غیر رسمی از مسیر باورها و ترجیحات فردي که مبناي عمل فردي و نه لزوماً اقدامات جمعی هستند، 

 قرار می دهند.  تأثیرعملکرد اقتصادي را تحت 
جا که نهادها، انتخاب هاي جمعی جوامع هستند که انتخاب هاي فردي افراد را تحت اما از آن

) از حامیان این اندیشه هستند که عوامل جغرافیایی ,1997Sachs and Warnerدر مقابل ساکس و وارنر ( .1
 دهنده به انگیزه هاي اقتصادي هستند.مستقیماً و بدون واسطه نهادها، عوامل بنیادي شکل 
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الزم است چگونگی بر هم کنش این دو نوع  ،قرار می دهند، به منظور درك فرایند رشد اقتصاديتأثیر
در ادامه چگونگی تعامل سرمایه انسانی با  ،انتخاب جمعی و فردي مورد بررسی قرار گیرد. از این رو

 ادها مورد بحث قرار می گیرد. نه
 

 مفهوم سرمایه انسانی و چگونگی تعامل آن با نهادها    .3-1
سرمایه انسانی همچون اکثر اصطالحات اقتصادي در معانی متفاوتی به کار رفته است. همان طور که 

آمد ایجاد درکه بر  بوده انسان هاتواناییهاي موجودي منظور از سرمایه انسانی در این مطالعه، ذکر شد 
براي تشریح این مفهوم از سرمایه انسانی، می توان تعریف فوق را با تعریف . استمؤثرمحصول و تولید 
به عنوان انسان هاسرمایه انسانی به ظرفیت هاي مولد ") مقایسه کرد: Rosen, S., 2008روزن (

رابطه با سرمایه انسانی باید مورد  موضوع مهمی که در ."عامالن ایجاد درآمد در اقتصاد اشاره می کند
ولی درآمدزاي افراد نیز بخشی از سرمایه انسانی  هاي نامولد،، این است که توانایی توجه قرار گیرد

توانایی هایی که ممکن است در فعالیت هاي غیر مولد و حتی مخرب نیز  به  ؛شودآنان محسوب می 
که ظاهراً مورد توجه روزن قرار نمی گیرد. این در حالی است که  است کار گرفته شود و این نکته اي

توضیح می دهد که چگونه کارآفرینی به ) به تفصیل Baumol, W.J. 1990بامول (به عنوان مثال 
منزله نوعی سرمایه انسانی، در طول تاریخ در جهت فعالیت هاي غیر مولد و حتی مخرب به کار رفته 

 است. 
رمایه انسانی بتواند در چنین فعالیت هاي غیر مولدي به کار رود، سرمایه روشن است که اگر س

غیر  نیز در معرض چنین کاربرد ،فیزیکی و تکنولوژي نیز که توسط انسان مورد استفاده قرار می گیرد
این است که چگونه چنین چیزي  ،مهمی که در اینجا مطرح می شود سؤالمولدي قرار دارد. از این رو 

) معتقدند نهادها و  2005؟ در پاسخ باید گفت نهادگرایانی چون عاصم اوغلو و همکاران (ممکن است
نهادهاي اقتصادي به عنوان قواعد بازي جمعی و جاري در یک جامعه، که انگیزه هاي اقتصادي  بویژه

، یافراد آن جامعه را هدایت می کنند، از یک سو نقش قاطعی در تعیین میزان انباشت سرمایه فیزیک
نقش هدایت گر سرمایه انسانی و سایر عوامل تولید به  ،سرمایه انسانی و تکنولوژي دارند و از سوي دیگر

این یکی دیگر از دالیل قوت سمت فعالیت هاي مولد یا فعالیت هاي رانت جویانه را بر عهده دارند و 
افیایی بر عوامل جغر تأثیرزیرا به نظر می رسد حامیان  ؛تبیین نهادي نسبت به تبیین جغرافیایی است

این عوامل بر میزان انباشت عوامل تولید ارائه کرده اند و  تأثیررشد اقتصادي، حداکثر شواهدي دال بر 
به نظر نمی رسد آنان توانسته باشند بر حسب عوامل جغرافیایی، ساز و کاري رضایت بخش براي هدایت 

ذکر کرده باشند. این در حالی است که نهادگرایان  عوامل تولید به سمت فعالیت هاي غیر مولد یا مخرب
 توانسته اند در زمینه انحراف فعالیت ها از تولید، ساز و کارهاي رضایت بخشی را ارائه کنند.  
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باعث می شود  ،مختلفی که در جوامع مختلف وجود دارد 1به طور خالصه چارچوب هاي نهادي
شاهد  ،ت انباشت عوامل تولید و از سوي دیگرمتفاومیزان شاهد  ،که در آن جوامع از یک سو

ثالً م، حتی اگر به عللی (بنابر این و هاي متفاوتی از فعالیت هاي مولد و رانت جویانه باشیم نسبت
 ورود سرمایه فیزیکی یا تکنولوژي ناشی از فروش منابع طبیعی، سرمایه گذاري در سرمایه انسانی و

وامل تولید به میزان کافی در کشوري باشیم، وجود این )، شاهد انباشت عشاید کمک هاي خارجی
عوامل تولید در کشورهایی که چارچوب نهادي مناسبی وجود ندارد و مثالً حقوق مالکیت به درستی 

لبته روشن است شرط الزم وجود تعریف و اجرا نمی شود، لزوماً به افزایش تولید منجر نمی شود. ا
تصاد، وجود حداقلی از فعالیت هاي تولیدي در آن اقتصاد است؛ اقهاي رانت جویانه در یک  فعالیت

هر قدر منابع طبیعی در  ،) نشان می دهندMehlum et al, 2006اما همان طور که مهلم و همکاران (
یک اقتصاد فراوان تر و در مقابل کیفیت نهادي پایین تر باشد، زمینه مساعدتري براي رواج فعالیت 

 هاي رانت جویانه فراهم می شود.
 

 مرور برخی مطالعات تجربی در مورد رابطه بین سرمایه انسانی، نهادها و رشد اقتصادي . 2
یه انسانی بر عملکرد اقتصادي، عمدتاً بر سرمایه گذاري در آموزش سرما تأثیردر مطالعات مربوط به 

). با وجود نقش قاطع آموزش هاي غیر رسمی در Becker, G.S. 1964شده است ( تأکیدرسمی 
تا پایان عمر توسط والدین، اطرافیان و به طور کلی افراد و انباشت سرمایه انسانی که از بدو تولد 

آموزش رسمی در شکل گیري  تأثیري قابل مقایسه با تأثیرصورت می گیرد و هاي اجتماعی  شبکه
رسمی آموزشی  مؤسسات)، آموزش رسمی که توسط Pritchett, L. 2005سرمایه انسانی دارد (

 می موردصورت می گیرد، در مرکز توجه اکثر اقتصاددانان قرار گرفته است. آنچه که در آموزش رس
تحلیل اقتصاد خرد در مورد نرخ بازدهی سرمایه گذاري در  ،سواز یک  بیشترین توجه قرار گرفته،

از سوي و  تحصیالت و نقش آن در توضیح تفاوت هاي دستمزد شاغالن با سطوح مختلف آموزش
سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي بوده است که در هر دو نوع  تأثیرتحلیل اقتصاد کالن در مورد  ،دیگر

انسانی بر حسب کمیت متوسط سال هاي تحصیل، نرخ متوسط ثبت نام در تحلیل، معموالً سرمایه 
نسبت دانش آموختگان مقاطع مختلف به کل نیروي کار اندازه گیري می مقاطع تحصیلی مختلف و 

شود. با وجود آنکه استفاده از این گونه شاخص هاي سرمایه انسانی، به منظور انجام تحلیل هایی در 
در سطح کالن، باعث بروز مشکالتی شده است آنها ؛ اما استفاده از سطح خرد مفید بوده است

)Pritchett, L. 1996  .( 
و  مثبت تأثیرنتایج برخی مطالعات حاکی از کالن از آنجا ناشی می شود که مشکالت در سطح 

1. Institutional Matrix 
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 .)Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. 1992باالي سرمایه انسانی بر درآمد سرانه است 
) و حتی در Pritchett, L. 1996آماري اصوالً بی معنی است ( به لحاظ تأثیراین  ،در برخی مطالعات

). این در حالی است Benhabib, J. & Spiegel, M. 1994منفی نیز بوده است ( تأثیرمواردي این 
وده و طع بدر سطح خرد تقریباً قاکه بر خالف نتایج متضاد مطالعات در سطح کالن، نتایج مطالعات 

درصد در میزان دستمزد به ازاي هر سال تحصیالت اضافی  15تا  5معموالً حاکی از افزایش حدود 
). براي توضیح نتایج متضاد Pritchett, L. 1996است (در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه 

 آمده تالش هاي زیادي صورت گرفته است.  به دست
رمایه انسانی و رشد درآمد )  براي تبیین رابطه مبهم بین سPritchett, L. 1996از جمله پریچه (

 دلیل عمده زیر را مطرح می کند:  3 سرانه،
 ) سرمایه انسانی به درستی اندازه گیري نشده است. 1
 ) به دلیل محیط نهادي مشوق رانت جویی، سرمایه انسانی در فعالیت هاي تولیدي به کار نرفته است.2
وي کار ماهر در کشورهاي در حال توسعه، با سرعتی متناسب با عرضه آن رشد ) تقاضا براي نیر3

 نکرده است. 
براي تحلیل مشکل ناسازگاري داده ها در دو سطح خرد و کالن، بر ترکیبی از دو  ،در این مطالعه

 . 1می شود تأکیددلیل اول ارائه شده توسط پریچه 
ي که سرمایه انسانی و تفاوت محیط هاي نهادتفاوت شاخص هاي  ،بنابر این به طور همزمان

. به عنوان مثال در بخش آموزش رسمی، توجه ، مورد توجهاستشکل می گیرد هاسرمایه انسانی در آن
صرف بر متوسط سال هاي تحصیل یا نرخ ثبت نام در مقاطع تحصیلی مختلف، به عنوان شاخص 

و کیفیت نظام آموزشی در رابطه با نظام  و غفلت از اهداف، روش ها، محتواگویاي سرمایه انسانی 
رشد  انسانی برسرمایه اثرگذاري اقتصادي، چه بسا که محقق را از تبیین صحیح کیفیت و کمیت 

 داشته و منجر به ارائه توصیه هاي سیاستی گمراه کننده شود. اقتصادي باز
اي ی در کشورهاین موضوع که متوسط سال هاي تحصیل نمی تواند شاخص گویاي سرمایه انسان

روشن است که یک سال  ،ممکن است مخالفان چندانی نداشته باشد و به عنوان مثال ،مختلف باشد
تحصیل در ژاپن و یک سال تحصیل در گابن اثر یکسانی بر رشد اقتصادي این دو کشور ندارد. این 

 س، امکاناتمتفاوت سال هاي معین تحصیل بر رشد، نه تنها به محتواي دروس، شیوه تدری تأثیر
نظام آموزشی متفاوت این دو کشور بر می گردد؛ بلکه تا حد زیادي متاثر از  ،آموزشی و به طور کلی

) اظهار می دارند که تبیین سوم ارائه شده توسط پریچه چندان محتمل Kane and Lim, 2009لیم (. کین و 1
زیرا هم شواهد بین کشوري و هم شواهد در سطح بنگاه نشان می دهند که تقاضا براي نیروي کار ماهر به  ؛نیست

 در حال توسعه رو به افزایش است.   طور قابل مالحظه اي در بسیاري از کشورهاي 
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محیط اجتماعی است که بخش مهمی از آموزش غیر رسمی در آن شکل می گیرد و از آنجا که محیط 
میزان  اجتماعی عمدتاً توسط محیط نهادي شکل می گیرد، نقش قاطع کیفیت محیط نهادي بر

 انباشت سرمایه انسانی غیر قابل انکار است.
صرف بر متوسط سال هاي تحصیل یا نرخ ثبت نام در  تأکیدعالوه بر این باید توجه کرد که 

از جانب اقتصاددانان می تواند حاوي این پیام گمراه کننده  مدارس، به عنوان شاخص سرمایه انسانی
ش کمی آموزش را مبناي سیاست هاي آموزشی خود براي متصدیان نظام آموزشی باشد که گستر

به عنوان شاخص رساتر سرمایه  1بر ارتقاء دانش و مهارت هاي شناختی تأکیدقرار دهند؛ در حالی که 
انسانی، پیامی کامالً متفاوت را از جانب اقتصاددانان براي آنان ارسال خواهد کرد که می تواند به اتخاذ 

 شود. منجر کاراترسیاست هایی متفاوت و البته 
به توجه به مشکالت شاخص هاي پیش گفته و براي تحلیل بهتر نقش سرمایه انسانی در فرایند 

مورد  ،رشد اقتصادي، در این مطالعه دانش و مهارت هاي شناختی به عنوان شاخص سرمایه انسانی
ه بمهارت هایی است که نتیجه کسب دانش و استفاده قرار می گیرد. منظور از مهارت هاي شناختی، 

 مهارت هايگیري فرایندهاي شناختی در سطوح مختلف یادگیري است. تعاریف عملیاتی این کار
عمدتاً بر اساس اطالعات و مهارت هایی است که انتظار می رود دانش آموزان در مقاطع  شناختی

 شاخص مهارت هايکارگیري سب کنند. به ابتدایی و راهنمایی در زمینه ریاضیات، علوم و خواندن ک
 ،عوامل فوق را به طور یکجا در بر دارد و بنابر این تأثیرجاي متوسط سال هاي تحصیل،  شناختی به

می تواند تصویري صادق تر از میزان موجودي سرمایه انسانی در کشورهاي مختلف را در اختیار ما 
 قرار دهد.

آزمون هایی، اقدام به جمع آوري اطالعات در مورد میزان بین المللی با برگزاري  مؤسساتبرخی 
ده و نتایج این آزمون ها را نیز دانش آموزان کشورهاي مختلف نموبین مهارت هاي شناختی در 

) با تحلیل Hanushek, E. A. & Woessmann, L. 2008منتشر کرده اند. هانوشک و ووزمن (
ر عمیقی بین سطح اندازه گیري شده سرمایه انسانی نتایج این آزمون ها نشان می دهند شکاف بسیا

و شاخص مهارت هاي شناختی وجود دارد. طبق محاسبات از طریق شاخص متوسط سال هاي تحصیل 
افراد در سن  درصد 10آنان، در حال حاضر در بسیاري از کشورهاي کمتر توسعه یافته، کمتر از 

ظار را کسب کرده اند و این در حالی است تحصیل، حداقل سطح سواد و محاسبات عددي مورد انت
که داده هاي مربوط به موفقیت تحصیلی بر حسب متوسط سال هاي تحصیل یا نرخ ثبت نام در 

رمایه انسانی را در کشورهاي مقاطع مختلف تحصیلی، به میزان قابل مالحظه اي موجودي س

1.Cognitive Skills 
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 1.توسعه یافته، بیشتر نشان می دهدکمتر
هایی از قبیل متوسط سال هاي شاخص ممکن است بتوان در مطالعات درون کشوري، از البته 

، مثالً براي اندازه گیري رابطه بین سطح به عنوان شاخص سرمایه انسانیتحصیل نیروي کار، 
یل این قبدر بسیاري موارد دستمزدهاي شاغالن و متوسط سال هاي تحصیل آنان استفاده کرد، زیرا 

عالمت دهی به کار می روند. عالوه بر آن، در درون یک کشور، چارچوب نهادي نسبتاً شاخص ها براي 
ثابت است؛ اما در مطالعات بین کشوري به دلیل وجود چارچوب هاي نهادي متفاوت، استفاده از چنین 

 .استگمراه کننده شاخص هایی 
ه فیت تحصیالت، نتیج) با تمرکز بر تفاوت بین کمیت و کی2008ووزمن (به هر حال، هانوشک و 

می گیرند که مهارت هاي شناختی افراد و نه سال هاي تحصیل آنان، همبستگی باالیی با رشد 
هم در ی، که شواهد تجربی جدید، اهمیت مهارت هاي شناختاقتصادي دارد. آنان نتیجه می گیرند 

اي اقتصادي و در سطح پایین، مکمل بودن مهارت هاي شناختی و کیفیت نهاده ،سطوح باال و هم
 همچنین استواري رابطه بین این مهارت ها و رشد اقتصادي را نشان می دهند.

 
 بررسی رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادي از طریق تکنولوژي .3

سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي از طریق تکنولوژي صورت  تأثیراز آنجا که در اکثر نظریه هاي رشد، 
سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي، رابطه  تأثیرمی گیرد، در این قسمت به منظور درك ساز و کارهاي 

بین سرمایه انسانی و تکنولوژي مورد بررسی قرار می گیرد. ساز و کارهاي مذکور را می توان به صورت 
 زیر طبقه بندي کرد:

 ؛ابداع تکنولوژي هاي جدید، توسط سطوح باالي سرمایه انسانی) 1
 ؛) جذب تکنولوژي هاي جدید، توسط سطوح میانی سرمایه انسانی2
 .توسط سطوح پایینی سرمایه انسانی) استفاده از تکنولوژي هاي موجود 3

تکنولوژي  2بر ساز و کار سوم، چگونگی اشاعه) با تمرکز  Phelps, 1964 andNelsonنلسون و فلپس (
در فرایندهاي تولیدي را مورد بررسی قرار می دهند. آنان بحث می کنند که یک سطح نظري 

کشور در سایت  43براي  1997شناختی از سال که با وجودي که داده هاي مربوط به مهارت هاي نکته جالب توجه این. 1
 ،) که معتبرترین پایگاه داده ها در زمینه داده هاي مربوط به تحصیالت و سرمایه انسانی استBarro& Leeبارو و لی (

وجود داشته اند، با وجود تفاوت فاحش ذکر شده بین به کارگیري داده هاي مربوط به متوسط سال هاي تحصیل و داده 
م ات انجاه هیچیک از تحقیقهاي مربوط به مهارت هاي شناختی در رگرسیون هاي بین کشوري رشد، به نظر می رسد ک

 .تصادي، از این داده ها استفاده نکرده اندشده در ایران در رابطه با نقش سرمایه انسانی بر رشد اق
2. Diffusion 
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 ،وجود دارد که به صورت برونزا تعیین می شود و با نرخ ثابتی رشد می کند. عالوه بر آن 1تکنولوژي
آنچه به  نیز وجود دارد که از طریق آموزش افراد حاصل می شود و 2یک سطح تکنولوژي در عمل

ر هسطح تکنولوژي در عمل است. بر طبق الگوهاي آنان،  دارد،ریثتأطور مستقیم بر رشد اقتصادي 
ممکن است با  ،بنابر این وقدر اقتصادي از نظر تکنولوژیکی پیشرونده تر باشد، نرخ بازده آموزش بیشتر 

 پویاتر شدن اقتصاد، الزم باشد تا جامعه، سرمایه انسانی بیشتري در مقایسه با سرمایه فیزیکی ایجاد کند.
، بر )Grossman, G. and Helpman, E. 1991( در مقابل اقتصاددانانی از قبیل گراسمن و هلپمن

کشورهاي عقب مانده را تجارت  جذب تکنولوژي هاي جدید از کشورهاي دیگر متمرکز شده و موتور رشد
تجارت بین الملل بر رشد اقتصادي، ورود اثرگذاري بین الملل می دانند. به باور ایشان، یکی از مسیرهاي 

سرمایه انسانی در سطح آموزش عالی  تأثیرایده هاي جدید است. بنابر این از دید این گروه از اقتصاددانان، 
ه انسانی در سطوح ابتدایی یا متوسطه است. از سوي دیگر لوپز و سرمای تأثیربر رشد اقتصادي بیش از 

 ،) نه تنها متوسط سال هاي تحصیل نیروي کارGrossman, G. and Helpman, E. 1991همکاران (
از و کار سمی دانند.  مؤثربلکه چگونگی توزیع سال هاي تحصیل نیروي کار را نیز بر میزان رشد اقتصادي 

 ه انسانی بر رشد اقتصادي، ابداع تکنولوژي هاي جدید است. سرمایاثرگذاري دیگر 
زا مورد بررسی قرار گرفته است. گفته می شود که مزیت عمده ن ساز و کار در الگوهاي رشد درونای

(از قبیل الگوي نلسون و فلپس و الگوي سولو) این است که برونزا بر الگوهاي رشد درونزا الگوهاي رشد 
چه در این گر 3تولید تکنولوژي، تکنولوژي اهمیت بیشتري در تولید پیدا کرده است.کردن درونزا با 

سرمایه  نقش ،الگوها تکنولوژي جدید توسط افراد با سرمایه انسانی باال تولید می شود و به این طریق
مچنین هاما ساز و کارهاي توزیع تکنولوژي در فرایندهاي تولیدي و  بوده،انسانی در این الگوها برجسته 

 چندان مورد بحث قرار نگرفته است.  در آنها، جذب تکنولوژي جدید از خارج توسط عامالن اقتصادي
هم ابداع تکنولوژي  ،تکنولوژي و نهادها می توان گفت ،در جمعبندي رابطه بین سرمایه انسانی

مایه انسانی، گی نیازمند انباشت سریادگیري تکنولوژي موجود، هم ،جدید، هم جذب آن از خارج و هم
مشوق تولید در اقتصاد براي  4انباشت سرمایه انسانی نیز به نوبه خود نیازمند وجود یک ساختار بازدهو 

ط نهادهاي اقتصادي تعیین سرمایه گذاري در سرمایه انسانی مولد است و این ساختار بازده عمدتاً توس
 شود.  ا در فرایند رشد اقتصادي آشکار میدر اینجا نیز نقش انکار ناپذیر نهاده ،بنابر این می گردد و

1. Theoretical Technology Level 
2. Level  of Technology in Practice 

اي  زا، پیشرفت تکنولوژي از اهمیت ویژهوجه داشت که در الگوهاي رشد برونزا نیز همچون الگوهاي رشد درون.باید ت3
رانه درآمد س ،عنوان مثال در الگوي رشد سولو، اگر نرخ رشد تکنولوژي صفر باشد برخوردار است به گونه اي که به

 .ثابت می ماند
4. Payoff Structure 
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 الگوي نظري .1-3
) است. هال و Hall, R., Jones, C., 1999الگوي نظري این تحقیق در ادامه مطالعه هال و جونز (

جونز به منظور اندازه گیري سهم سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سایر عوامل در تفاوت هاي درآمدي 
 داگالس به شکل زیر استفاده کردند: -بین کشوري، از یک تابع کاب

Yi = Ki
α(AiHi)α )1                            (  

موجودي سرمایه در آن کشور  Kiسرمایه انسانی آن کشور،  i ،Hiمحصول کشور Yi،در تابع تولید فوق
) 1آوردن محصول سرانه هر کارگر، ابتدا رابطه ( به دستبرایبر محصول است.  مؤثرسایر عوامل  Aiو

است تقسیم می کنیم و سپس به منظور iکه نشان دهنده موجودي نیروي کار در کشور  Liرا بر 
 ) می رسیم.2ي از طرفین آن، به رابطه (تخمین معادله حاصل، با لگاریتم گیر

ln Yi
Li

= αln Ki
Li

+ (1 − α)ln Hi
Li

+ (1 − α)lnAi )2(  
) نشان می دهد که چگونه محصول هر کارگر بین سرمایه فیزیکی سرانه هر کارگر، سرمایه 2رابطه (

) 2اشکال رابطه ( ،انسانی هر کارگر و سایر عوامل به عنوان پسماند، تجزیه می شود. اما هال و جونز
افزایش یابد، افزایش  Aرا در این می بینند که با ثبات نرخ پس انداز و سرمایه انسانی هر کارگر، اگر 

محصول از این ناحیه، میزان سرمایه فیزیکی را افزایش می دهد و این باعث می شود که با رسیدن 
افزایش  Aو به واسطه افزایش کشور به مسیر رشد متوازن جدیدش، سرمایه فیزیکی و محصول هر د

از افزایش محصول هر کارگر را به افزایش سرمایه فیزیکی منسوب  α) ضریب 2یابند. بنابر این رابطه (
می کند، در حالی که در واقعیت چنین نبوده است. هال و جونز براي حل این مشکل، با کم کردن 

αln Yi
Li

 ) به رابطه زیر می رسند. 2از طرفین رابطه ( 
ln Yi

Li
= α

1−α
ln Ki

Li
+ ln Hi

Li
+ lnAi )3(  

) آن است که اکنون اثرات بلند مدت تغییر در سرمایه 2) در مقایسه با رابطه (3ویژگی رابطه (
 انسانی سرانه و پسماند، تماماً به خود این متغیرها منسوب می شود. 

جه این نتیهال و جونز با استفاده از داده هاي بین کشوري و تخمین الگوي رگرسیونی فوق، به 
که در مقیاس ( 7/31کشور مورد بررسی،  5دترین ثروتمن یدند که متوسط محصول هر کارگر دررس

کشور مورد بررسی است.  5 توسط محصول هر کارگر در فقیرتریناست) برابر م 5/3لگاریتمی معادل 
αآن به اختالف بین   6/0بین این دو گروه کشورها، فقط مقدار  5/3از اختالف 

1−α
ln Ki

Li
آن  8/0و   

lnHiبه اختالف بین
Li

 مربوط می شود. lnAiدرصد تفاوت، به  60از آن، یعنی  1/2و 
هال و جونز از این مطالعه تجربی خود نتیجه گرفتند که در کنار سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، 

 ،تعوامل در نهای وري نقش تعیین کننده اي در تبیین تفاوت محصول سرانه کشورها دارد و هر سه این بهره
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 متاثر از نهادها و سیاست هاي کشورها هستند که از دید آنان، علل بنیادي رشد اقتصادي محسوب می شوند. 
با توجه به مطالعه هال و جونز و سایر مطالعاتی که در زمینه رابطه بین سرمایه  ،در این مطالعه

در که اي و فرضیه  سؤالوع تحقیق و انسانی، نهادها و رشد اقتصادي وجود دارد، با توجه به موض
هم به صورت تجربی پرداخته شده است که اند، به جنبه خاصی از موضوع و آنمقدمه مقاله بیان شده 

خمین تصریح، ت از یک بعد می تواند ادامه کار هال و جونز تلقی شود. با این توضیح، در قسمت بعد به
 .و تحلیل نتایج الگوي رگرسیونی پرداخته می شود

 
 تصریح، تخمین و تحلیل نتایج الگوي رگرسیونی .4

معموالً در مطالعات تجربی مربوط به بررسی عملکرد کالن اقتصادها، از دو نوع الگوي رگرسیونی 
براي تخمین پارامترها و آزمون فرضیه ها  2و رگرسیون هاي سطح 1موسوم به رگرسیون هاي رشد

استفاده می شود. در رگرسیون هاي نوع اول، متغیر وابسته غالباً رشد درآمد سرانه است؛ در حالی که 
این  سؤال. 3در رگرسیون هاي نوع دوم، سطح درآمد سرانه به عنوان متغیر وابسته لحاظ می شود

یک از این دو نوع رگرسیون براي آزمون تجربی ، کدامبه مطالعات نظري این تحقیقاست که با توجه 
فرضیه ارائه شده، مناسب تر است؟ در پاسخ باید گفت چون رشد اقتصادي، فرایندي بلند مدت است، 

ند توانند عملکرد بلرگرسیون هاي رشد، حتی اگر در یک بازه زمانی چند ده ساله نیز اجرا شوند، نمی
دهند؛ در حالی ل قرن ها فعالیت اقتصادي است، به درستی نشان مدت کشورها را که معموالً محصو

که استفاده از رگرسیون هاي سطح، با لحاظ کردن سطح درآمد سرانه که نتیجه  تجمیع نرخ هاي رشد 
درآمد در یک بازه زمانی بسیار طوالنی است، می توانند عملکرد اقتصادي بلند مدت کشورها را بهتر نشان 

) نشان می دهند نرخ هاي رشد طی زمان بسیار Easterly 1993ایسترلی و همکاران (ن، دهد. عالوه بر ای
 4ند.ماندگارخصوصیات کشوري بسیار  در حالی که بوده،ناپایدار 

 
 داده ها .1-4

در این تحقیق، متغیر وابسته، درآمد سرانه هر کارگر است که به عنوان شاخص رشد اقتصادي استفاده 
با استفاده از داده هاي درآمد سرانه هر کارگر که بر حسب برابري قدرت خرید شده است. این شاخص 

1. Growth Regressions 
2. Level Regressions 

البته اگر رگرسیون هاي سطح را با متغیر سطح درآمد سرانه ابتداي دوره مورد بررسی، کنترل کنیم، یک رگرسیون .3
 دست می آید.ه رشد ب

تا  1/0مطالعه آنان نشان می دهد همبستگی نرخ هاي رشد درآمد سرانه کشورها طی دوره هاي ده ساله بین  .4
 است. 9/0تا  6/0است؛ در حالی که همبستگی اکثر خصوصیات کشورها طی دوره هاي ده ساله بین  3/0
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موجود  2012براي سال  1/7نسخه  1در جداول جهانی پن 2005به قیمت هاي بین المللی سال 
با متوسط گیري محاسبه شده است. متغیرهاي توضیحی نیز،  2010تا  2001است، براي دوره زمانی 
نشان داده  IQAانسانی هستند. شاخص کیفیت نهادي که در این مطالعه با  کیفیت نهادي و سرمایه

می شود، یک شاخص ترکیبی است که با استفاده از داده هاي راهنماي ریسک کشوري 
گروه طبقه بندي  6است که در  مؤلفه 12خدمات ریسک سیاسی شامل  ومحاسبه شده 2المللی بین

ک فعال در ی ها ابعاد مختلف محیط سیاسی و محیط کسب و کار را که بنگاه هاي مؤلفهشده است. این 
ند اندازه گیري می کند. شاخص کیفیت نهادي براي هر سال معین، میانگین حسابی کشور با آن مواجه ا

متوسط  2010تا  1998ساده شش شاخص است که براي حذف نوسانات تصادفی، روي دوره زمانی 
هاي مختلف نهادهاي مشوق تولید و نهادهاي مشوق ها که جنبهدار همه این شاخصگیري شده است. مق

هادي مقدار شاخص کیفیت ن ،بنابر این و بین صفر و یک تغییر می کند ،رانت جویی را در بر می گیرند
نیز بین صفر و یک قرار دارد. عدد یک در هر شاخص، متناظر با کیفیتی نهادي است که حداکثر تشویق 

 عدد صفر بیانگر حداکثر تشویق براي رانت جویی است. ،براي تولید مهیا می کند و در مقابلرا 
نکته قابل ذکر در مورد شاخص هاي مورد بحث این است که این شاخص ها عالوه بر کیفیت 

 ،ري غیر رسمی را نیز نشان می دهند. به عبارت دیگنهادهاي رسمی، تا حد زیادي کیفیت نهادها
 ستبه دویژگی شاخص ترکیبی فوق این است که چون با نظرسنجی از فعاالن فضاي کسب و کار 

آمده اند، شاخصی است که به طور همزمان کیفیت نهادهاي رسمی و غیر رسمی یک کشور را اندازه 
 : استگیري می کند. این شاخص ها به شرح زیر 

 3) اظهار نظر و پاسخگویی1
 4ونت) ثبات سیاسی و نبود خش2
 5) اثربخشی دولت3
 6) کیفیت مقررات4
 7) حاکمیت قانون5
 8) کنترل فساد6

1. Penn World Tables 
2. International Country Risk Guide ( ICRG ) 
3. Voice & Accountability 
4. Political Stability & Absence of Violence 
5. Government Effectiveness 
6. Regulatory Quality 
7. Rule of Law 
8. Control of Corruption 
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دانش و مهارت هاي شناختی به عنوان شاخص سرمایه انسانی مورد استفاده قرار میزان همچنین 
)، التینوك Hanushek, E. A. & Woessmann, L. 2000(گرفته است. در کنار هانوشک و ووزمن 

نیز با استفاده از نتایج آزمون هاي بین المللی،  )Altinok, N. & Hatidje Murseli 2007 (و مرسلی
. التینوك و مرسلی با استفاده از روش پیشنهادي اقدام به شاخص سازي براي سرمایه انسانی کرده اند

یق ند؛ در حالی که در تحقدآور به دستکشور  105خود، شاخص هاي کیفی سرمایه انسانی را براي 
کشوري موجود بود. آنان در روش خود،  70)، داده ها فقط براي یک نمونه 2000هانوشک و ووزمن (

در دو آزمون مختلف شرکت  اي بین المللی را براي کشورهایی که حداقلنتایج آزمون هاي مقایسه 
ط آنان مربو، مبناي شاخص سازي خود قرار داده اند. نتایج آزمون هاي بین المللی مورد استفاده کرده

از شاخص ساخته شده توسط آنان براي اندازه گیري  ،است. در این تحقیق 1964-2005به بازه زمانی 
) ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مورد بحث آمده 1سرمایه انسانی استفاده شده است. در جدول (

 است. 
 

 ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مورد بحث .1جدول 
 متوسط درآمد سرانه هاديکیفیت ن سرمایه انسانی 

   1 سرمایه انسانی
  1 717/0 کیفیت نهادي

 1 840/0 703/0 متوسط درآمد سرانه
 : محاسبات تحقیقأخذم
 

 تخمین و تحلیل نتایج رگرسیونی .2-4
با توجه به نکات مطرح شده می توان با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، نتایج تخمین هاي 

) مشاهده نمود. در تمامی رگرسیون هاي تخمینی، متغیر وابسته متوسط 2رگرسیونی را در جدول (
 است.  2001 -2010درآمد سرانه در بازه زمانی 

در این  ومتغیر کیفیت نهادي برازش شده در رگرسیون اول، سطح درآمد سرانه فقط روي 
رگرسیون، با توجه به مبانی نظري تحقیق، عالمت ضریب این متغیر مثبت و معنی دار بودن ضریب 

قابل مالحظه کیفیت نهادي بر سطح درآمد سرانه  تأثیرآن به همراه ضریب تعیین باال، نشان دهنده 
متغیر سرمایه انسانی بر سطح درآمد  تأثیراست. در رگرسیون دوم، به منظور تعیین جهت و شدت 

سرانه، آن را در کنار متغیر کیفیت نهادي وارد الگو کرده ایم. مثبت و معنی دار بودن ضریب متغیر 
سرمایه انسانی، نیز یک متغیر توضیحی اثرگذار بر سطح  سرمایه انسانی، نشان دهنده این است که

عالوه بر آن، کاهش ضریب متغیر کیفیت نهادي، در عین عدم تغییر عالمت آن و  بوده ودرآمد سرانه 
 به همراه افزایش ضریب تعیین، در هماهنگی با مبانی نظري است.
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 متغیر وابسته، سطح درآمد هر کارگر .2جدول 
 3رگرسیون  2ون رگرسی 1رگرسیون  

 ثابت رگرسیون
86/611911- 
 )34/10-( 

65/75594- 
)04/11-( 

83/38703 
)73/1( 

 کیفیت نهادي
3/141533 

)33/16( 
4/110813 

)25/9( 
7/89080- 
)32/2-( 

  سرمایه انسانی
1/485 
)6/3( 

30/1012- 
)10/3-( 

   سرمایه انسانی× کیفیت نهادي 
88/2487 
)90/1( 

 86 87 90 تعداد کشورها
 82/0 78/0 75/0 ضریب تعیین تعدیل شده

درصد معنی دار هستند. مقدار  5هستند. همه ضرایب زاویه در سطح  tتذکرات: اعداد داخل پرانتز، مقادیرآماره 
 رگرسیون نیز صفر است. 3در هر  Fاحتمال براي آماره  

 
انی بر مثبت سرمایه انس تأثیرکه ر آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اینبه منظو ،در رگرسیون سوم

 1لی، از یک جمله تعامبوده درآمد سرانه، نتیجه تعامل سرمایه انسانی با کیفیت نهادي باالي کشورها
به شکل حاصل ضرب کیفیت نهادي در سرمایه انسانی استفاده شده است. همان طور که دیده می 

ون با توجه به مقدار احتمال براي شود، در رگرسیون سوم بر خالف رگرسیون دوم، گرچه کل رگرسی
، ولی ضریب هر دو متغیر توضیحی منفی و در عین حال معنی دار است؛ در حالی معنی دار Fآماره 

که ضریب جمله تعاملی مثبت و معنی دار است. اگر در رگرسیون سوم از سطح درآمد سرانه نسبت 
 داریم:  ،به سرمایه انسانی مشتق بگیریم

∂YA
∂HC

= −1012/30 + 2487/88 ∗ IQA     (*)  
سرمایه گذاري در سرمایه انسانی بر سطح درآمد سرانه، مستقل از  تأثیررابطه (*) نشان می دهد که 

کیفیت نهادي نیست، به طوري که در سطوح پایین کیفیت نهادي، افزایش یک واحد سرمایه گذاري در 
سرمایه انسانی نه تنها به افزایش درآمد منجر نمی شود؛ بلکه در چنین محیط نهادي ضعیفی، سرمایه 

کاهش سطح درآمد سرانه می شود. به تدریج که کیفیت نهادي بهبود می یابد،  انسانی کسب شده باعث
سرمایه گذاري در سرمایه انسانی، اثر منفی کمتري بر سطح درآمد سرانه خواهد داشت. اگر کیفیت نهادي 

1012/3یک کشور، از یک حد آستانه اي، که با توجه به رابطه (*) برابر  
2487/88

= آنگاه  فراتر رود، ،است 0/41
سرمایه گذاري در سرمایه انسانی، به افزایش سطح درآمد آن کشور منجر می شود و هر قدر شاخص کیفیت 

1. Interaction Term 
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رانه مثبت بیشتري بر سطح درآمد س تأثیرگذاري در سرمایه انسانی نهادي یک کشور افزایش یابد، سرمایه
 خواهد داشت.

 
 هاي نتایج فوق براي اقتصاد ایران  داللت .3-4

اما به دلیل در بر داشتن یک حد آستانه اي براي  ،مطالعه حاضر یک مطالعه بین کشوري استگر چه 
 کیفیت نهادي، می توان از آن نتایج مفیدي براي اقتصاد ایران استخراج کرد. 

مطالعه، مناسب است نتایج این الگو را با نتایج دو مطالعه مشابه، براي بحث در مورد نتایج الگوي این 
) 1387) و دیگري مطالعه مهرآرا و همکاران (Torvik, et al 2006مطالعه تورویک و همکاران (یکی 

نیز حدود آستانه اي براي کیفیت نهادي محاسبه شده است، مقایسه کرد. در این دو آنها که در 
فیت یمطالعه، برخالف مطالعه فعلی، تعامل بین فراوانی منابع طبیعی (بویژه منابع هیدروکربوري) و ک

کشور صادرکننده نفت  23فقط  ،مهر آرا و همکاراننهادي مورد بحث قرار گرفته است. در مطالعه 
کشورهاي  مکاران و همچنین در مطالعه حاضر،بررسی شده اند، در حالی که در مطالعه تورویک و ه

 ه است. ) آمد3غیر صادرکننده نفت نیز لحاظ شده اند. خالصه نتایج سه مطالعه مذکور در جدول (
 

 مقایسه نتایج سه مطالعه مختلف براي یافتن حدود آستانه اي کیفیت نهادي .3جدول 
 تورویک و 

 )2006ن (همکارا
 مهرآرا و

 )1387همکاران (
 مطالعه فعلی

 رشد تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی GDPمتوسط رشد متغیر وابسته
 (بدون نفت و با نفت) 

 سطح درآمد هر کارگر

 2010تا  2001 2007تا  1980 1990تا  1965 زمانیدوره 
متغیر مورد تعامل با 

 کیفیت نهادي
 سرمایه انسانی فراوانی منابع طبیعی فراوانی منابع طبیعی

 حداقل مربعات معمولی 1پنل حداقل مربعات معمولی روش تخمین
 بین کشوري داده هاي پنل بین کشوري نوع داده ها

 کشور 86 کشور نفتی 23 87 تعداد کشورها
حد آستانه اي براي 

 کیفیت نهادي
93/0 

 (شاخص بین صفر تا یک  است)
 براي رشد اقتصادي بدون نفت  55

 براي رشد اقتصادي با نفت   45
 )است (شاخص بین صفر تا صد

41/0 
(شاخص بین صفر تا یک 

 است)
شاخص کیفیت نهادي 

 ایران
 56/0 5/31 داده وجود ندارد

 (متوسط دوره)
 العه فعلی و مطالعات مورد استناد: نتایج مطأخذم

1.Panel 
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یکی از نکاتی که الزم است مورد توجه قرار گیرد، ترکیبی بودن شاخص کیفیت نهادي در مطالعات 
هاي مورد استفاده در هر یک از شاخص هاي ترکیبی فوق و همچنین  مؤلفهمذکور است. تفاوت 

متفاوت بودن دوره زمانی مطالعات، باعث می شود که حتی در صورت در نظر گرفتن وزن یکسان 
هاي شاخص هاي ترکیبی، با وجود استاندارد کردن شاخص هاي ترکیبی، مقایسه  مؤلفهبراي 

ي ا حد آستانه ،باید توجه کرد که به عنوان مثال ،وه بر اینها را با محدودیت مواجه سازد. عال شاخص
آمده در مطالعه تورویک و همکاران نسبت به کران باالي آن شاخص، در مقایسه با حد  به دست

 آمده در مطالعه فعلی باالست.  به دستآستانه اي 
از منابع  به نظر می رسد دلیل اصلی این تفاوت در این نکته است که چون درآمدهاي حاصل

طبیعی، عمدتاً به دلیل متمرکز بودن در دست دولت، بسیار بیش از درآمدهاي ناشی از سرمایه انسانی 
در معرض فعالیت هاي رانت جویانه قرار دارند، جلوگیري از چنین فعالیت هاي رانت جویانه اي 

سانی ی از سرمایه اننیازمند کیفیت نهادي بسیار باالتري است تا جلوگیري از تصاحب درآمدهاي ناش
که به نحو گسترده اي در بین حامالن سرمایه انسانی توزیع شده است. در این صورت، نظارت بر 

به دلیل عدم استقالل بانک مرکزي، شاهد نکه اعملکرد مالی دولت، بویژه در کشورهایی چون ایر
ر در این ه مهم دیگنکتیم، اهمیتی مضاعف پیدا می کند. تبعیت سیاست پولی از سیاست مالی هست

دو مطالعه و مطالعات مشابه، توجه به این موضوع است که یکی از ساز و کارهاي عمده تعامل فراوانی 
 منابع طبیعی و کیفیت نهادي، سطح پایین سرمایه انسانی شناسایی شده است. 

پس از ) اشاره کرد. وي Gylfason, T., 2000گیلفاسون (می توان به مطالعه  ،به عنوان مثال
به طور معکوس با سهم سرمایه طبیعی در ثروت  1965ذکر این واقعیت که رشد اقتصادي از سال 

ملی کشورها تغییر کرده است، چهار مسیر عمده اثرگذاري منابع طبیعی فراوان بر کندي توسعه 
د ح؛ ج) اعتماد بیش از اقتصادي را به این صورت ذکر می کند: الف)بیماري هلندي؛ ب)رانت جویی

به دلیل دارا بودن سرمایه طبیعی؛ د)بی توجهی به آموزش. او نشان می دهد که شاخص هاي مرسوم 
سرمایه انسانی از قبیل مخارج عمومی آموزش نسبت به درآمد ملی، تعداد سال هاي مورد انتظار 

همگی با سهم سرمایه طبیعی در ثروت ملی تحصیل دختران و نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه، 
ورها رابطه عکس دارد. وي در نهایت نتیجه می گیرد که به نظر می رسد سرمایه طبیعی، سرمایه کش

 1سرعت توسعه اقتصادي را کند کرده است. ،انسانی را بیرون رانده و به این طریق
ذکر است که بنا به مبانی نظري این مطالعه، کندي رشد قابل  ،البته در مورد مطالعه گیلفاسون

سرمایه انسانی از طریق ابداع، اقتباس و پذیرش تکنولوژي، این در حالی است که بنابر نظریه هاي جدید رشد، باید .1
سهم عمده اي در رشد اقتصادي ایفا کند، شاهد کندي رشد اقتصادي در کشورهاي با منابع طبیعی فراوان و سرمایه 

 انسانی اندك هستیم.
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امد حتمی فراوانی منابع طبیعی نیست و میزان رشد اقتصادي یک کشور، در نهایت متاثر اقتصادي، پی
از کیفیت نهادي آن کشور است. شواهد تجربی نیز موید این مطلب است. به عنوان مثال کشورهایی 
 چون امریکا، انگلیس و نروژ با وجود دارا بودن منابع طبیعی فراوان، از درآمدهاي سرانه باالیی نیز

)، داراي شاخص 2برخوردار هستند و ضمناً  هر سه کشور مذکور، در سه مطالعه مذکور در جدول (
 کیفیت نهادي باالیی بوده اند. 

 
 بندي و نتیجه گیري  ) جمع5

در این مطالعه، بر نقش ویژه سرمایه انسانی در فرایند رشد اقتصادي، در مقایسه با دو عامل دیگر تولید، 
یط مبتنی بر این واقعیت است که در یک مح تأکیدشد. این  تأکیدکی و تکنولوژي یعنی سرمایه فیزی

و بویژه کارآفرینان هستند که با انتخاب هاي فردي خود تصمیم می گیرند سرمایه انسان هااقتصادي، این 
انسانی خود و دیگران را که عمدتاً در قالب دانش و مهارت هاي شناختی تجسم یافته است، به همراه 
 سرمایه فیزیکی و تکنولوژي، در کدامیک از فعالیت هاي مولد یا رانت جویانه به کار ببرند. اما تصمیم

کارگیري عوامل تولید در فعالیت هاي مولد یا بازتوزیعی معموالً به این بستگی دارد ه مبنی بر بانسان ها
 که محیط نهادیی که در آن فعالیت می کنند بیشتر مشوق تولید باشد یا مشوق بازتوزیع. 

ستخراج یا اصرف برخی کارشناسان اقتصادي بر انباشت هر چه بیشتر عوامل تولید،  تأکیداز این رو 
به سرمایه هاي فیزیکی و  انسانی و یا استفاده آنها هر چه بیشتر سرمایه هاي طبیعی به امید تبدیل 

براي وارد کردن آخرین تکنولوژي هاي روز دنیا، بدون توجه به کیفیت نهادي یک کشور، نه آنها از 
ورت ابه نشان می دهد که در صتنها پذیرفتنی به نظر نمی رسد؛ بلکه نتایج این مطالعه و مطالعات مش

وجود یک محیط نهادي مشوق بازتوزیع، چنین اقداماتی ممکن است پیامدهاي منفی براي عملکرد 
 اقتصادي به دنبال داشته باشد. 

چه مطالعات فوق، به دلیل استفاده از شاخص هاي متفاوت کیفیت نهادي، حدود آستانه اي گر     
تواند  اما در این نتیجه که کیفیت نهادي پایین، می ،می دهند دست بهمتفاوتی را براي کیفیت نهادي 

این با توجه به کیفیت نهادي نسبتاً اند. بنابر مانع عمده اي براي رشد اقتصادي باشد، متفق القول
، اگر خواهان 1پایین کشورمان، که در شاخص هاي مورد استفاده در مطالعات مذکور نیز آشکار است

به انباشت عوامل تولید بیاندیشیم، ضروري است در باب آنکه نیل به رشد اقتصادي هستیم، بیش از 

 62/0ه ترتیب برابر ب 2008و  2000. به عنوان مثال در مطالعه حاضر، شاخص کیفیت نهادي ایران براي سال هاي 1
دست آمده هستند؛ اما بیانگر کاهش شاخص کیفیت ه بوده است. گر چه این مقادیر باالتر از حد آستانه اي ب 55/0و 

نهادي ایران طی سال هاي اخیر است و البته با وجود اعمال تحریم هاي اخیر و نامساعد شدن فضاي کسب و کار، 
 ین شاخص باشیم.انتظار می رود شاهد کاهش بیشتري در ا
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چگونگی اصالح محیط نهادي اندیشه کنیم. درست است که اصالح محیط نهادي، فرایندي طوالنی و 
 در صورت کاهش مشکل است؛ اما به نظر می رسد یگانه راه نیل به رشد اقتصادي پایداري است که

 و حتی محو درآمدهاي نفتی، می تواند آینده اقتصادي ما و فرزندانمان را تضمین کند. 
هر قدر این فرایند اصالح نهادها بیشتر به تعویق بیافتد، باعث از دست رفتن فرصت  ،از سوي دیگر

فردي قابل  هاي بیشتري براي کشور خواهد شد. اما کار عظیم اصالح نهادها دیگر با تصمیم هاي
حصول نیست و نیازمند تصمیم هاي جمعی خطیري است، زیرا محیط نهادي یک جامعه، خود 

مسیر بنیادي تري را براي  ،محصول انتخاب هاي جمعی افراد آن جامعه است و همین واقعیت
 1اثرگذاري سرمایه انسانی بر عملکرد اقتصادي نشان می دهد.

 
  

، به طور تفصیلی به این موضوع پرداخته شده است. در آنجا با استفاده از تفکیک سرمایه . در رساله دکتري دانشجو1
به سرمایه انسانی قابل عرضه در بازار و سرمایه انسانی کاالي عمومی بحث ) Olson, 1996انسانی توسط اولسون (

عمومی با استفاده از سرمایه اجتماعی می تواند به اصالح محیط نهادي می شود که چگونه سرمایه انسانی کاالي 
 منجر شود.
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