
Quarterly Journal of Social sciences 
Vol. 28, No.93, Summer 2021 
qjss.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/QJSS.2022.61467.2400 

 

  

IS
SN

: 1
7

3
5

/1
1

6
2

 
  

   
eI

SS
N

: 2
5

3
8

-2
7

7
2

   
   

D
at

e 
R

ec
ei

ve
d

: 0
7

/0
6

/2
0

2
1

   
 D

at
e 

R
ev

is
ed

: 2
9

/1
/2

0
2

2
   

  D
at

e 
A

cc
ep

te
d

: 2
/3

/2
0

2
2

   
   

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

   
 

Investigating the effect of human development on GDP 

with emphasis on the moderating role of social progress 

Hoda Rezaei Roshan  
PhD Candidate in Sociology of Economics 

and Development, Islamic Azad 

University, Babol Branch, Babol, Iran. 
  

Ali Rahmani Firoozjah 

 

Associate Professor of Sociology, Islamic 

Azad University, Babol Branch, Babol, 

Iran. 
  

Amir Mansour 

Tehranchian  

Professor of Economics, University of 

Mazandaran, Babolsar, Iran. 

 

Reza Ali Mohseni  
Associate Professor of Sociology, Islamic 

Azad University,, Central Tehran Branch, 

Tehran, Iran. 

Abstract 
Leading research highlights the need to examine the impact of social 

progress on GDP in these countries. Statistics on the Human Development 

Index, the Social Progress Index, Capital and Employment, as well as GDP 

per capita in 104 countries are taken from the United Nations Development 

Program, the Social Progress Index and the World Bank from 2014 to 2018, 

respectively. To investigate the effect of these variables on GDP, panel data 

method has been analyzed using Eviews10 software. The results of 

estimating panel data in the studied years showed that the impact of human 

development on GDP in two groups of higher than average income and high 

income countries is increasing and significant; The effect of human 

development from the channel of social progress to GDP in all four groups 

of countries has an increasing and significant effect; Finally, capital and 

employment have a significant increase in GDP per capita in high income 
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countries. Social progress as a bridge can play an increasing role in 

transmitting the effect of human development to GDP. Therefore, special 

attention should be paid to the levels of social progress to strengthen the 

levels of basic human needs, foundation of wellbeing, opportunities in 

countries. 

Keywords: Social Progress, Human Development, Capital, Employment, 

Per Capita GDP. 
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بر  دیبا تأک یناخالص داخل دیبر تول یتوسعه انسان ریتأث یبررس

 یاجتماع شرفتیپ گر لینقش تعد

 

  روشن  یيرضا یهد
 ،یاقتصاد و توسعه، دانشگاه آزاد اسالم یشناس جامعه یدکتر یدانشجو

 .رانیواحد بابل، بابل، ا
  

 

 .رانیواحد بابل، بابل، ا ،یاسالمدانشگاه آزاد  ،یشناس جامعه اریدانش   روزجاهیف يرحمان يعل

  

 .رانیاستاد اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ا  انیطهرانچ رمنصوریام
 

  يمحسن يرضاعل
تهران،  ،یواحد تهران مرکز ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناس جامعه اریدانش

 .        رانیا

 چکیده
تماعي بر تولید ناخالص داخلي این دسته از کشورها رو ضرورت بررسي نحوه تأثیر پیشرفت اج پژوهش پیش
اجتماعي، سرمایه و اشتغال و  پیشرفت سازد. آمارهای مربوط به شاخص توسعه انساني، شاخص را نمایان مي

 شاخص متحد، ملل توسعه برنامه از برگرفته بیترت بهکشور  401همچنین تولید ناخالص داخلي سرانه در 
 متغیرهای مذکور تأثیر جهت بررسي .باشد يم 4042 تا 4041 یها سال در يهانج بانک و ياجتماع شرفتیپ

 لیوتحل هیتجز مورد Eviews10افزار  های تابلویي با استفاده از نرم داخلي از روش داده ناخالص تولید بر
انساني بر  ي نشان داد که تأثیر توسعهموردبررسهای  های تابلویي در سال است. نتایج برآورد داده گرفته قرار

تولید ناخالص داخلي در دو گروه از کشورهای با درآمد متوسط به باال و کشورهای با درآمد باال افزایشي 
 از گروه چهار هر در به تولید ناخالص داخلي ياجتماع شرفتیپدار؛ اثر توسعه انساني از کانال  و معني

 داخلي ناخالص تولید بر معنادار و افزایشي تأثیر ل، سرمایه و اشتغاتیدرنهامعنادار؛  و افزایشي کشورها تأثیر
ای در  فزاینده نقش تواند مي ارتباطي پل عنوان به اجتماعي پیشرفت .دارد باال درآمد با کشورهای در سرانه

ای به سطوح پیشرفت  بنابراین، باید توجه ویژه ؛باشد داشته انتقال اثر توسعه انساني به تولید ناخالص داخلي
 ها در کشورها شود. های رفاه، فرصت برای تقویت سطوح نیازهای اساسي انسان، زیرساختاجتماعي 

  سرانه. یناخالص داخل دیاشتغال، تول ه،یسرما  ،یتوسعه انسان ،یاجتماع شرفتیپ :ها واژهکلید
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 طرح مسأله

از عوامل مؤثر در بهبود  يکیعنوان  طور عمده به جامعه به کیمناسب در  یاقتصاد طیشرا

عنوان  به تواند يم يطیشرا نیچراکه وجود چن شود، يخانوارها شناخته م یاقتصاد تیضعو

و درآمدها محسوب گردد.  داتیتول شیدر جامعه جهت افزا زشیاز عوامل انگ يکی

 یبرا یا زهیصورت انگ و به گذارد يو آرزوها اثر م التیبر تما جه،یاز نت نانیداشتن اطم

به دست  یشتریداشته باشد که درآمد ب نانیاطم ي. اگر کسدینما يعمل م شتریکسب رفاه ب

 یشتریب تیکسب درآمد از اهم یاو تالش مضاعف برا یگاه برا خواهد آورد، آن

افراد  نانیکاهش اطم اعثنامساعد ب طیبرخوردار خواهد بود. در حالت عکس وجود شرا

 قیمسأله از طر نیا جهینتو در دیآنان خواهد گرد یاقتصاد یها تیها و فعال تالش جیاز نتا

کسب  یآنان برا یها زهیآنان باعث کاهش انگ یو آرزوها التیبر تما یگذارتأثیر

عنوان گردد که  دیبا گری. از طرف دگردد يم یو بهبود اوضاع اقتصاد شتریب یدرآمدها

 یشتریب یها تواند فرصت يتر، م مناسب یاقتصاد طیاز شرا یباال و برخوردار یاقتصاد رشد

الزم  یها ها و محرک گسترش بازارها، فرصت قیجامعه از طر یدرآمدها شیافزا یبرا را

 تیوضع نی. در ادینما جادیدرآمد جامعه ا کم یها درآمد همه گروه شیافزا یبرا

را  یشتریکار ب یرویدر بازارها، ن جادشدهیا دیجد یها رصتکنندگان در پاسخ به فدیتول

تواند  يدستمزدها م شیافزا يجذب کار مازاد و حت قیز طرمسأله ا نیکه ا ندینما يتقاضا م

 (.Shahikitash et al, 2013رفاه جامعه به همراه داشته باشد ) شیدر افزا يتوجه نقش قابل

یابد.  بهبود اجتماعي و اقتصادی های شاخص باید افراد، زندگي افزایش سطح برای 

 است، مشاهده قابلتوسعه  درحال و یافته کشورهای توسعه بین شکاف که امروز دنیای در

است  آمده وجود به شکاف این بردن بین از جهان برای کشورهای بین در تالش زیادی

(Razmi et al, 2011) .نهادی شرایط تابع را مختلف در جوامع توسعه نهادگرا، اقتصاد 

 الزم ینهادها تأمین در ها دولت منظر نقش این از. دارد وجود جوامع آن در که داند مي

 اقتصادی رشد و سرانه درآمد ناکافي بودن معیار. کند مي پیدا اهمیت بیشتری توسعه برای

 هایي شاخص به را خود توجه برخي اقتصاددانان تا شد موجب شهروندان، رفاه تعیین در
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 انساني و اجتماعي متغیرهای اقتصادی، دربرگیرنده متغیرهای بر عالوه که سازند معطوف

 معیار عنوان به که است انساني شاخص توسعه ها، شاخص این نیتر مهم از يیک. باشد نیز

 اقتصاددان 4الحق محبوب و 4توسط آمارتیاسن 4990سال  در ملي رفاه و توسعه گیری اندازه

چراکه  باشند مي آن افراد جامعه، توسعه هر عامل نیتر . درواقع مهمشد معرفي پاکستاني

به همین جهت، . (Samti et al, 2011است ) توسعه رابزا هم و توسعه هدف هم انسان

تواند اهمیت  عنوان عاملي اثرگذار بر تولید ناخالص داخلي مي بررسي توسعه انساني به

 بسزایي بر رفاه جامعه داشته باشد.

، آموزش با کیفیت و زندگي بر مدت يطوالنتوسعه انسان مستلزم زندگي سالم و  

 & Alamieyeseighaخلق شرایط بهینه برای مردم است ) نیچن هماساس استانداردها و 

Kpolovie, 2013 ؛Atkinson, 2015گذاری در  عنوان نوعي سرمایه (. بازده آموزش به

اثبات کردند که  1دنیسون و 3تواند با بازده سرمایه مادی مقایسه شود. شولتز منابع انساني مي

طور  تواند به توان تولیدی کارگران، مي ها و آموزش با انتقال دادن و بهبود بخشیدن مهارت

 ,Khwajeh Shahkoohi and the Sahnehمستقیم به رشد درآمد ملّي کمک کند )

ای به توسعه انساني و نقش آن در اقتصاد شده است. از  های اخیر توجه ویژه (. در سال2008

 6(، خدابخشي2008) 5ماني و توان به مطالعات کستانتیني مي شده انجامهای  میان پژوهش

( اشاره 2017) 9( یوالس و کسکین2013) 2(، هانوشک2012همکاران ) و 7( نایا2011)

ها به بررسي نقش توسعه انساني در رشد اقتصادی پرداخته شده است. در  کرد که در آن

، هدف محققان به بررسي تأثیر مستقیم توسعه انساني بر رشد و توسعه ذکرشدهمطالعات 

که توسعه اجتماعي و انساني در کنار متغیرهای  این به عنایت ده است. بااقتصادی معطوف بو
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آید،  شمار مي دیگر اقتصادی، عامل مهمي در تعیین نرخ رشد اقتصادهای مختلف به

ي در خصوص تبیین جایگاه تولید ناخالص داخلي در اقتصاد کشورها توجه قابلمطالعات 

برده و پیامدهای  ای معنادار بین متغیرهای نام ها رابطه صورت گرفته است. نتایج این پژوهش

ای که تأثیر شاخص توسعه انساني را  وجود مطالعه دهد. بااین مثبت اقتصادی آن را نشان مي

اشتغال بر تولید ناخالص داخلي سرانه بررسي  و اجتماعي، سرمایه های پیشرفت  از کانال

لزوم انجام مطالعات بیشتر در  کند، مشاهده نشده است. این مسئله بیانگر آن است که

شود. همچنین، بررسي  بررسي عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلي همچنان احساس مي

ي بر تولید اجتماع شرفتیاز کانال پطور مستقیم و هم  تجربي اثر توسعه انساني هم به

ای الزم ه تواند اثرات مثبتي در فراهم ساختن زمینه ناخالص داخلي ازلحاظ کاربردی نیز مي

جهت افزایش تولید در کشورها و دستیابي به رشد اقتصادی باالتر را در بلندمدت در پي 

مستقیم و شاخص  طور بهي توسعه انسان شاخص تأثیربررسي  تیاهم رو نیازاداشته باشد. 

سرمایه و اشتغال بر تولید ناخالص  دهنده(،  عنوان کاتالیزور )انتقال پیشرفت اجتماعي به

 یها پژوهش نکهی. به علت اباشد يم ياتیمهم و ح اریبسدرآمدی  گروه چهار داخلي در

به  يدر انتقال اثر توسعه انسان ياجتماع شرفتیتأثیر پ يدر خصوص بررس يچندان یکاربرد

در سطح کشور صورت نگرفته است، ضرورت انجام پژوهش حاضر  يناخالص داخل دیتول

 نیو با توجه به ا ياجتماع شرفتیائه شاخص پاز زمان اربدین ترتیب،  .گردد ياحساس م

 توان يبه وجود آمده است، م ریاخ یها در سال این شاخصساختن  يمسأله که امکان کمّ

را فراهم  يناخالص داخل دیتول بر ياجتماع شرفتیپاز کانال  توسعه انساني شیافزا یها راه

طور از  مستقیم و همین ورط بهانساني  توسعه شاخصمطالعه  نیاساس، در ا نینمود. بر ا

داخلي تأثیرگذار  ناخالص تواند بر تولید اشتغال مي و سرمایه حجم اجتماعي؛ پیشرفت  کانال

ي اجتماع شرفتیپ، متغیر درواقععنوان هدف اصلي در نظر گرفته شده است.  باشد و به

 فیاده از طاستف ت،یدرنهاشود.  کننده فرایند تولید یاد مي تسهیل و 4عنوان کاتالیزور به

 یهای چهارگانه برحسب سطح درآمد ها به گروه بندی آن از کشورها و طبقه يمتنوع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Catalyst 
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 دیبر تول توسعه انسانيتأثیر شاخص  یا سهیمقا جیاز نتا یریگ امکان بهره که یطور به

مطالعه حاضر  زیو وجه تما یآورنو یمختلف درآمد یها گروه انیسرانه م يناخالص داخل

 .باشد يممطالعات  گریبا د

 پیشینه تحقیق

به دو دسته اقتصادی و  شده انجاممطالعات تجربي که در حوزه تولید و رشد اقتصادی  

 شود: بندی مي اجتماعي طبقه

 داخلی ناخالص تولید تجربی پیشرفت اجتماعی و توسعه انسانی بر مطالعات
بندی نمود؛ برخي از  در این مورد را به دو گروه عمده طبقه گرفته انجامتوان مطالعات  مي 

اند و برخي دیگر از محققین اثر  مطالعات اثر توسعه انساني را بر روی تولید بررسي کرده

 پیشرفت حوزه اند. البته در قرار داده موردمطالعهپیشرفت اجتماعي را بر روی بخش اقتصاد 

که  طبق گزارشي. برنخوردیم يمشابه موارد به چندان تولید ناخالص داخلي و اجتماعي

 شرفتیپ و 4تولید ناخالص داخلي نیگرفتند که ب جهینت ،دادند انجام 4دیلویت در محققان

. در گروه (Social Progress Index, 2013) وجود دارد یدار يمعن يهمبستگ ياجتماع

 تطبیقي اشاره کرد که به بررسي (2015) کرمي و چیانه توان به مطالعه حیدری اول مي

 اخیر دهه در اقتصادی شاخص بر تأکید با ترکیه و مالزی ایران، يانسان توسعه های شاخص

 که است داده نشانها  آن پژوهش به روش تحلیلي پرداختند. نتایج (2004-2013)

 داشته افزایش نخست دوره به نسبت دوم دوره در ایران کشور انساني توسعه های شاخص

 کشور باشد مي سرانه آمددر و درآمد شاخص شامل که اقتصادی شاخص ازلحاظ و است

 در ترکیه کشور که درحالي دارد، ایران به نسبت را بیشتری رشد نرخ مورد دو هر در مالزی

 ایران به نسبت را بیشتری رشد نرخ سرانه درآمد در و کمتر رشد نرخ درآمدی شاخص

 ایران اقتصادی رشد بر انساني توسعه شاخص ( تأثیر2013اسدی و اسماعیلي ) .دارد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Deloitte 

2. Gross Domestic Product (GDP) 
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 نتایجبر اساس ي کردند. بررس 4سوئیچینگ -مارکوف مدل قالب ( در1971-2012)

 رشد بر رکود زمان در مثبت تأثیر و رونق زمان در منفي تأثیر انساني توسعهآمده  دست به

( رونق) دوم رژیم از بیشتر( رکود) اول رژیم پایداری چنین هم و دارد ایران اقتصادی

 های استان را در اقتصادی رشد بر انساني سرمایه اثر (2013) همکاران و آقایي. باشد مي

 روش و 4327-4379 های سال آماری های داده از منظور این بررسي کردند. برای 4ایران

 تأثیر انساني سرمایه شاخص که است داده نشانها  آن پژوهش شد. نتایج استفاده 3پانل دیتا

( نیافته توسعه و یافته توسعه کمتر یافته، سعهتو های استان) گروه سه هر اقتصادی رشد بر مثبتي

 دو از بیشتر یافته توسعه های استان در اقتصادی رشد بر انساني سرمایه تأثیر البته،. داشت

اقتصادی در  رشد و انساني توسعه بین ( رابطه2011) 1سوری و همکاران .بود دیگر گروه

 و روش 2010-1976های  سال ریآما های داده از منظور این ایران بررسي کردند. برای

 رشد بین دوطرفه علّي رابطه یک که داد نشان شد. نتایج استفاده 5خودرگرسیون برداری

توان به مطالعه چراغي و  در مورد گروه دوم مي .دارد وجود انساني توسعه و اقتصادی

منظر ( اشاره کرد که به بررسي عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از 2018همکاران )

های تابلویي پرداختند.  ( با استفاده از داده2016-2004سرمایه اجتماعي در اقتصاد ایران )

دهندگي باال بر  های تحقیق نشان داد کاهش سرمایه اجتماعي، با قدرت توضیح یافته

وری نیروی کار و کارآفریني که  عملکرد اقتصادی اثر معنادار داشته است. دو متغیر بهره

 6اند. آساندولویي ایداری رشداقتصادی هستند بیشترین اثر منفي را متحمل شدهعوامل مهم پ

 پیشرفت و اقتصادی آزادیبر اساس  اقتصادی رشد سازی ( به مدل2016همکاران ) و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Markov – Switching Model 

، قم، آذربایجان شرقي، تهران، خراسان . یزد، سمنان، قزوین، مرکزی، بوشهر، اصفهان، زنجان، خوزستان، کرمان4

شمالي، گیالن، هرمزگان، خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، مازندران، ایالم، فارس، اردبیل، لرستان، خراسان 

 جنوبي، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربي، کردستان، گلستان، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان.

3. Panel Data 

4. Suri et al. 

5. Vector Auto Regressive (VAR) 

6. Asandului 
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 4کشور عضو اتحادیه اروپا 10 آماری های داده از منظور این اجتماعي پرداختند. برای

 و همبستگي تحلیل تحلیل واریانس، یفي،توص تحلیل روش و 2014و  2013 های سال

 GDP میانگین بین که دریافتند پژوهشگران این .شد چندگانه استفاده رگرسیون تحلیل

. دارد وجود داری معني تفاوت اروپا اتحادیه در عضویت اساس بر اروپایي کشورهای سرانه

 بر تماعياج پیشرفت شاخص که داد نشان چندگانه رگرسیون از حاصل نتایج همچنین،

( به تأثیر 2019روشن و همکاران ) رضایي .است داشته دار معني و منفي اثر مذکور متغیر

 411( در 2018-2014پیشرفت اجتماعي و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلي )

های تابلویي نشان داد که شاخص پیشرفت اجتماعي  پرداختند. نتایج برآورد داده 4کشور

عنادار بر تولید ناخالص داخلي سرانه در کشورهای با درآمد پایین، تأثیر افزایشي و م

تر از حد متوسط، کشورهای با درآمد باالتر از حد متوسط و  کشورهای با درآمد پایین

 برداشت گرفتن نظر در ( ضمن2017) 3کشورهای با درآمد باال دارد. کیاسر و همکاران

 کشور 449 در پنج قاره و اقتصادی توسعه بر را اجتماعي پیشرفت تأثیر فساد، از فردی

 شاخص از مثبتي ساده نشان داد رابطه خطي رگرسیون نتایجي حاصل از .کردند بررسي

 که است معني بدان این .وجود دارد سرانه داخلي ناخالص تولید با اجتماعي پیشرفت

 جادای و رفاه های زمینه کنند، مي برآورده را بشری اساسي نیازهای که کشورهایي

 بین فساد ادراک کننده لیتعد نقش این، بر عالوه .بخشند مي توسعه را مناسب های فرصت

 کشورهایي که دهد مي نشان بنابراین؛ شد تأیید اقتصادی توسعه و اجتماعي پیشرفت رابطه

 سرانه داخلي ناخالص تولید و از تری قوی رابطه هستند، فساد از بهتری درک رتبه دارای که

 رشد و سالمت سرمایه اجتماعي، سرمایه (2013) همکاران و حیدری .ارندد بالعکس و

( با استفاده از روش حداقل مربعات 2010-1990) 1خاورمیانه کشورهای در اقتصادی را
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 آوری شده است. . این تعداد کشورها با توجه به حداکثر اطالعات موجود جمع4

 آوری شده است. . این تعداد کشورها با توجه به حداکثر اطالعات موجود جمع1

3. Qaisar, Bilal; Nadeem,, Sajid; Siddiqi, Muhammad Usman 

نظر در  نظران )با توجه به اختالف شورهای خاورمیانه با توجه به موقعیت جغرافیایي و پذیرش اکثریت صاحبک .1

مورد اعضای این گروه( انتخاب و شامل: بحرین، قبرس، مصر، ایران، عراق، فلسطین اشغالي، اردن، کویت، لبنان، 

 شد.با عمان، قطر، عربستان، سوریه، ترکیه، امارات متحده و یمن مي
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 و سالمت سرمایهتنها  نه که داد نشان تحقیق ي قرار دادند. نتایجموردبررس 4یافته تعمیم

 به توجه با ها، آن متقابل ارتباط بلکه است مؤثر اقتصادی رشد روی بر اجتماعي سرمایه

 جسمي و روحي سالمت های شاخص تقویت باعث اجتماعي سرمایه ،طرف کیاز که این

 است، مؤثر های شاخص بهبود در جامعه افراد سالمت دیگر، سوی از و شود مي جامعه افراد

 .دارد مضاعفي اثر کشورها اقتصادی توسعه و رشد روی بر

 بر گذاری جربی پیشرفت اجتماعی، توسعه انسانی، اشتغال و سرمایهت مطالعات

 داخلی ناخالص تولید

 رشد بر انساني سرمایه گذاری را در ( تأثیر سرمایه2015مغاني و همکاران ) زاده رجب 

 روش گشتاورهای از استفادهبا  4آفریقا شمال و منطقه خاورمیانه کشورهای در اقتصادی

 پویا تابلویي های داده روش از برآورد الگو به آمده دست بهردند. نتایج ي کبررس 3یافته تعمیم

 تابع در نیز انساني سرمایه متغیر کار، نیروی و سرمایه فیزیکي عوامل کنار در که داد نشان

 یک که یطور بهدارد.  مهمي نقش شمال آفریقا و خاورمیانه منطقه کشورهای در تولید

 اقتصادی رشد نسبت افزایش در آموزشي به مخارج و يبهداشت مخارج در افزایش درصد

 مستقیم گذاری سرمایه اثربخشي را در انساني سرمایه ( نقش2014شود. نگهداری ) مي منجر

بررسي  2011-1995های  سال در 1فارس اقتصاد در کشورهای حوزه خلیج رشد بر خارجي

گردید. نتایج نشان داد  انباشتگي پدروني استفاده کرد. جهت برآورد مدل از آزمون هم

گذاری مستقیم خارجي از طریق افزایش سرمایه فیزیکي اثر مثبت و معناداری بر  سرمایه

رشد اقتصادی این کشورها داشته امّا در مقابل بر سرمایه انساني اثر منفي داشته است. 

انتقال فارس امکان  ، با توجه به سطح پایین سرمایه انساني در کشورهای حوزه خلیجدرواقع

وری  گذاری خارجي وجود نداشته که این امر مانع افزایش بهره تکنولوژی از طریق سرمایه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Generalized Least Squares 

 صهیونیستي، کویت، مالتا، مراکش، عمان، عربستان صعودی، سوریه و تونس. . مصر، ایران، رژیم3

3. Generalized Method of Moments (GMM) 

 . ایران، عراق، قطر، عمان، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربي.5
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عاملي بازدارنده در برابر رشد اقتصادی این  که یطور بهشود،  از سرریزهای تکنولوژی مي

گذاری در نیروی انساني و  ( رابطه سرمایه2009بابا ) کشورهاست. الماسي و سپهبان قره

بررسي کردند.  4321-4350اری فیزیکي با رشد اقتصادی را در ایران طي دوره گذ سرمایه

جهت برآورد مدل از رابطه علیت گرنجری استاندارد و مدل تصحیح خطا استفاده کردند. 

طرفه از سرمایه فیزیکي به  رابطه علیت گرنجری استاندارد یک رابطه علیت یک بر اساس

ری دوطرفه میان سرمایه انساني و رشد اقتصادی رشد اقتصادی و یک رابطه علیت گرنج

مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح  وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری کوتاه

مدت و بلندمدت یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه میان  دهد که در کوتاه خطا نشان مي

ز سرمایه فیزیکي به طرفه ا رشد اقتصادی و سرمایه انساني، یک رابطه علیت گرنجری یک

طرفه از سرمایه فیزیکي به رشد  سرمایه انساني و همچنین، یک رابطه علیت گرنجری یک

 اقتصادی وجود دارد.

داخلي و خارجي با تأکید بر سرمایه انساني و اجتماعي بر رشد  شده انجاممطالعات  

اند.  اقتصادی بودهگذاری بر رشد  طور سرمایه اقتصادی و در مقاالتي دیگر، اشتغال و همین

مطالعاتي که به بررسي تأثیر هر چهار متغیر یعني شاخص پیشرفت اجتماعي و شاخص 

توسعه انساني، اشتغال و سرمایه بر تولید ناخالص داخلي سرانه بپردازند، مشاهده نشده است. 

ولي اند،  این مطالعات حداکثر به بررسي رابطه دو یا سه متغیر از متغیرهای مذکور پرداخته

 انساني، توسعه اثر انتقال اجتماعي در توسعه انساني، پیشرفت مطالعه حاضر به بررسي تأثیر

داخلي در چهار گروه متفاوت درآمدی کشورها  ناخالص تولید سرمایه به اشتغال و 

پرداخته است. همچنین، این مقاله برای شناخت بیشتر، اثر شاخص توسعه انساني، اشتغال و 

ولید ناخالص داخلي سرانه مورد آزمون قرار داده و سپس، شاخص پیشرفت سرمایه را بر ت

بنابراین هدف اصلي این مقاله  ؛اجتماعي را نیز در انتقال توسعه انساني دخالت داده است

 تولید به سرمایه و انساني، اشتغال توسعه اثر انتقال اجتماعي در پیشرفت بررسي تأثیر

 ه آن پرداخته شده است.که در ادامه ب داخلي است ناخالص
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 مبانی نظری

 با شاخص پیشرفت اجتماعي و توسعه انساني میان رابطه بررسيمنظور  به حاضر مطالعه در 

زا و جهت بررسي رابطه بین اشتغال  زا و برون های رشد درون نظریه از تولید ناخالص داخلي

 گردید. ینز استفادهبا تولید ناخالص داخلي از نظریه توسعه اقتصادی ک  سرمایه و حجم

 زا زا و برون های رشد درون نظریه

 توسعه بخش فناورانه در نوآوری اند شده ارائه 4رومر سوی زا از الگوهای رشد درون 

 توسعه اثرگذاری. دهند مي قرار تأثیر تحت را علمي ذخایر توسعه، و پژوهش و انساني

 ها نوآوری و شده نوآوری هتوسع باعث که گردد مي تحلیل شکل این به بر رشد انساني

 و 4منکیو لهیوس شده به انجام های مطالعه. گردند اقتصادی مي رشد يدائم افزایش باعث

 اولیه درآمد سطح با بلندمدت اقتصادی رشد نرخ که است داده (، نشان1992همکاران )

 یینپا عامل رشد تنها فیزیکي سرمایه موجودی بودن پایین و ندارد باالیي همبستگي کشور

 که است انساني توسعهخصوص  به عوامل از برخي بلکه نیست؛ کشورها در اقتصادی

 و تولید افزایش امکان کارآمد، انساني نیروی. گردد مي اقتصادی تسریع رشد موجب

 نیافتگي توسعه دالیل از تواند مي عامل این توجهي به بي و آورد مي فراهم را افزوده ارزش

 .(Mahdilou et al, 2015باشد )وسعه ت درحال کشورهای از برخي

 معرفي را اجتماعي سرمایه نهایي وری بهره خود های بررسي ( در1988) 3لوکاس 

 باالیي وری بهره بتوانند جامعه کل در فیزیکي های سرمایه که برای این است معتقد و کرده

 تابع را اجتماعي ایهسرم نهایي وری بهره وی. استفاده کنند انساني توسعه از باید باشند داشته

 .(Mahdilou et al, 2015داند ) مي عمومي )شناخت( دانش و انساني توسعه از مثبتي

زیر  صورت به( است که 1956) 1در این زمینه الگوی سولو شده ارائهیکي از الگوهای 

 ارائه شده است:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Romer 

2. Mankiw 
3. Lucas 
4. Solow 
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(4) ( , )t t t tY f K A L 
معرف دانش فني یا  Aنیروی کار و  L سرمایه فیزیکي، Kتولید،  Yدر این تابع  

 ALشود و  وارد تابع مي K ،L ،Aکارایي نیروی کار است. در الگوی سولو زمان از طریق 

 شود. نیز نیروی کار مؤثر نامیده مي

فرض اصلي الگوی سولو در مورد تابع تولید آن است که تابع دارای بازگشت به  

 که است آن دوم و نیروی کار مؤثر است. فرضمقیاس ثابت با توجه به دو نهاده سرمایه 

 کار نیروی آنکه ؛تیدرنها و هستند اهمیت بي نسبتاً دانش و کار سرمایه،جز  بهها  نهاده سایر

 دو سولو الگوی. هستند زا برون و ثابت نرخ دو، هر که کند مي رشد gبا نرخ  Aو  nنرخ  با

. نماید مي شناسایي را مختلف کشورهای ینب یا زمان طي در سرانه تولید احتمالي تغییر منبع

Kمنبع، تفاوت در سرمایه سرانه  اولین

L

 
 
 

( Aو دومین منبع تفاوت در نیروی کار مؤثر ) 

 و گردد سرانه تولید دائمي رشد سبب تواند مي مؤثر کار نیروی رشد تنها ،درواقعاست، امّا 

 الگوی در ،گرید انیب به .نیستتوجه  قابل چندان سرانه لیدتو بر سرانه تغییرات سرمایه تأثیر

 بین سرانه تولید های تواند تفاوت نمي سرانه فیزیکي سرمایه در موجود های تفاوت سولو

 چیزی آن از کمترمراتب  به سرانه سرمایه در تفاوت و دهد توضیح را مختلف کشورهای

 در سرانه تولید منبع تغییر. است ازیموردن سرانه تولید در تفاوت توضیح برای که است

 ناقص مؤثر نیروی کار با سولو الگوی برخوردنحوه  امّا است، مؤثر کار نیروی سولو الگوی

 چیزی سولو الگوی ،گرید عبارت به .شود مي فرض زا برون مؤثر کار، نیروی رشد زیرا است،

 از غیر عواملي شامل ؤثرم کار نیروی. کند شناسایي نمي خواند مي« مؤثر کار یروی»که  را

 ممکن موارد سایر و است« دانش»آن  طبیعي برای امکان یک. است سرمایه و کار نیروی

 های گرایش ها، زیرساخت کیفیت حقوق مالکیت، قدرت کار، نیروی مهارت آموزش، نیز؛

 آن سولو الگوی بیني پیشهرحال  . بهاستها  آن مانند و کار و کارفرمایي جهت در فرهنگي

 تولید در تفاوت بنابراین. دارند همگرایي متعادل خود رشد مسیر سمت به کشورها که ستا

 مسیر، این در قرارگرفتن با و است فقیر نبودن کشورهای متعادل رشد مسیر از ناشي سرانه

 بر ضمن در. کنند مي حرکت ثروتمند سمت کشورهای به اقتصادی نظر از فقیر کشورهای
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 بهها  آن سرمایة نسبت که-ثروتمند  در کشورهای سرمایه بازده نرخ سولو، الگوی اساس

 کشورهای از سرمایه انتقال انگیزة این موضوع و باشد مي تر پایین -است بیشتر کارگر

به وجود  را( باال سرمایه بازده نرخ جهیدرنت و کم کارگر به سرمایه نسبت) فقیر به ثروتمند

 داشته وجود نیز دانش انتشار تأخیر در چه چنان. گردد مي درآمد همگرایي باعث و آورده

 بهترین ازدرآمد  کم که کشورهای باشد این از ناشي تواند مي درآمد در تفاوت باشد،

 به فقیر کشورهای با دسترسي ها تفاوت این. کنند نمي استفاده دسترس در تکنولوژی

 .(Taghavi & Mohammadi, 2006یابد ) مي کاهش برتر تکنولوژی

 ه توسعه اقتصادی کینزنظری

میزان اشتغال به میزان تقاضای مؤثر در جامعه بستگي دارد. با افزایش تقاضای مؤثر  

گویي به تقاضا عرضه خود را افزایش  کنندگان برای پاسخ یابد، عرضه ها افزایش مي قیمت

ید پذیر است که تولید افزایش یابد، افزایش تول دهند، افزایش عرضه در صورتي امکان مي

؛ شود نیروی کار دارد لذا تقاضا برای نیروی کار زیاد مي ازجملهنیاز به عوامل تولید بیشتر 

کند. تقاضای مؤثر از محل برخورد تقاضای  بنابراین تقاضای مؤثر میزان اشتغال را تعیین مي

شود. تقاضای کل از دو جزء  کل اقتصاد و عرضه کل اقتصاد در قیمت تعادلي مشخص مي

ای. تقاضا  تقاضا برای کاالهای سرمایه-4تقاضا برای کاالهای مصرفي -4شود:  تشکیل مي

است و میل نهایي به مصرف آن را  تصرف قابلبرای کاالهای مصرفي تابعي از درآمد 

یابد یعني میل نهایي  کند. با افزایش درآمد، مصرف به نسبت کمتری افزایش مي تعیین مي

گذاران  شود. سرمایه انداز مي رآمد و مصرف، پسبه مصرف کمتر از یک است. تفاوت د

گذاری  کنند. اگر میزان سرمایه گذاری مي گیرند و سرمایه انداز شده را قرض مي وجوه پس

کمتر باشد در حقیقت تقاضا کمتر از عرضه است  شده یزیر برنامهگذاری  واقعي از سرمایه

یابد تا  یز تا آن حد کاهش ميیابد، با کاهش قیمت، درآمد و اشتغال ن و قیمت کاهش مي

صورت زیر آغاز  شکاف بین تقاضا و عرضه از بین برود. مدل کینز با یک تابع مصرف به

 شود: مي
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سود مورد انتظار رابطه مستقیم و با نرخ بهره رابطه معکوس دارد، زیرا افزایش نرخ بهره 
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Iگذاری؛  : سرمایهπ سود مورد انتظار؛ :i.نرخ بهره : 

یابد که نرخ بهره کاهش یابد یا سود مورد انتظار  گذاری زماني افزایش مي سرمایه 

و اشتغال را افزایش  باالبردهگذاری تقاضا برای نیروی کار را  افزایش یابد. افزایش سرمایه

برد. با افزایش تولید ملّي، درآمد  خود تولید ملّي را باال مي نوبه بهشتغال دهد. افزایش ا مي

قدر ادامه  یابد. این روند آن انداز افزایش مي و به دنبال آن مصرف و پس افتهی شیافزاملّي 

 (.Lashkari, 2011یابد تا اقتصاد به اشتغال کامل برسد ) مي

K/د شود نسبت سرمایه به تولی فرض مياصل شتاب:   Y  ثابت است. این نسبت را باk 

برای یک واحد تولید است. سرمایه مطلوب  ازیموردندهنده سرمایه  دهند که نشان نشان مي

 ( است.1معادله ) صورت به

(1) *K kY 
ها سرمایه  گاهکه بن این ازجملههای اساسي وجود دارد.  ( در این مدل فرض1معادله ) 

ها مجبور به تأمین سرمایه از  راکد ندارند به همین خاطر اگر تقاضای کل افزایش یابد آن

توانند آن  ندارند و مي ازشانیموردنطریق بازار هستند و ثانیاً هیچ مشکلي برای تأمین سرمایه 

برابر را بدون فشار بر روی قیمت خریداری کنند. پس بنابراین سرمایه مطلوب هر دوره 
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*در آن دوره است،  شده انجامسرمایه 

t tK K باال محاسبه شود،  رابطه 4اگر تغییرات

 (.Yarmohammadian et al, 2014محاسبه کرد ) tگذاری را در دوره  توان سرمایه مي

(5) 
K k Y   

(6) 
tI k Y  

 پیشرفت اجتماعی

های توسعه برای تحمیل  المللي از معیارها و شاخص های بین برخي کشورها و سازمان 

یافتگي معادل غربي شدن  گاهي توسعه که یطور بهکنند  استفاده مي الگوهای غربي سوء

های بومي و محلي  به تفاوت طورمعمول بهتلقي شده است. از سوی دیگر الگوهای توسعه 

ها توجه الزم را  های اجتماعي آن فرهنگ، باورها و ارزشکشورها و همچنین به تاریخ، 

 و موجود وضعیت در مختلف جوامع تفاوت به توجه (. باRoozbehan et al, 2016ندارند )

های گوناگون مثل وضعیت تاریخي، جغرافیایي، سیاسي،  که موقعیت نکته این به عنایت با

کند؛  های پیشرفت را تعیین مي خصزماني و مکاني، شا تیدرنهاطبیعي، انساني، دیني و 

این  به سخن این .است متفاوت هم با مختلف جوامع مطلوب توان ادعا کرد که وضعیت مي

 دقیقاً را آن نسخه توان نمي و نیست پذیر تعمیم پیشرفتي الگوی و برنامه هیچ که معناست

 معطوف پیشرفت الگوهای کلیة که این به توجه با اما پیچید؛ دیگر و کشوری فرهنگ برای

 سایرین تجارب از و یافت الگوها این میان را توان مشترکاتي مي است، انساني اهداف به

 توجه نیز توسعه کیفي و کمي به ابعاد جامعه تغییرات در چه چنان بنابراین؛ کرد استفاده

نماید  طي مي را هدفمند ای توسعه و بوده پیشرفت حال آن جامعه در گفت توان مي گردد

(Panahi and Ghiasvand, 2013). 

 دهد، قرارموردسنجش  را اجزا این از یک هر پیشرفت قرار است که هایي شاخص 

ندارد.  وجودها  آن از بسیاری برای الزم اطالعاتي های داده تر کشورها بیش در و متعددند

 های ی گزارشي از وضعیت شاخص اجتماعي در ضمن ارائه پیشرفت بدین ترتیب، مؤسسه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Differentiate 
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  توسعه اهداف یسو به پیشرفت سنجش را برای هایي جهان شاخص در اجتماعي ی عهتوس

است  کرده معرفي اجتماعي پیشرفت های شاخص عنوان به و قرارگرفته مورداستفاده

(Social Progress Index, 2013 شاخص پیشرفت اجتماعي برای اولین بار در سال .)

 Social Progress)رسمي منتشر شد  طور به 2014گزارش و در سال  صورت به 2013

Index, 2017)است اجتماعي رفاه گیری اندازه برای ، مقیاسي4اجتماعي پیشرفت . شاخص 

 بین در رفاه به نگریستن برای جدید کامالً راهي داخلي، ناخالص به تولید رجوع بدون که

 جتماعيا پیشرفت شاخص اجتماعي، پیشرفت مؤسسه دیدگاه از. باشد مي جهان کشورهای

 شهروندانش انساني اساسي نیازهای که جامعه یک ظرفیت» :شود مي تعریف این صورت به

 اجتماعات و شهروندان به ساختارهایي، ایجاد از طریق و کند مي رفع ای شایسته نحو به را

 و دهند افزایش یا و کنند حفظ را زندگي خود کیفیت که کند يم اعطا را فرصت این

«. کنند پیدا دست هایشان همه ظرفیت به که کند مي خلق جامعه افراد اميتم برای را شرایطي

. ای مایکل پروفسور توسط دهد، مي پوشش را جهان % جمعیت99حدود  که این شاخص

 مدیریت مدرسه از 3استرن اسکات پروفسور هاروارد، دانشگاه وکار مدرسه کسب از 4پورتر

 غیرانتفاعي سازمان یک که اجتماعي شرفتپی شاخص سازمان و 1تي آی ام دانشگاه اسلون

 ضرورت سازمان مدیره هیأت اجرایي عضو است. مایکل گرین، شده طراحي است،

 با کشورها که دهد مي نشان پیشرفت اجتماعي شاخص: است معتقد اجتماعي پیشرفت

 اجتماعي پیشرفت از بسیار متفاوتي سطوح توانند مي مشابه داخلي ناخالص تولید سطوح

 قالب در ابعاد، این. است شده بنا بعد سه پایه بر پیشرفت اجتماعي شاخص .باشند هداشت

 وضعیت توان مي شاخص، اینبر اساس  و است بررسي قابل پیشرفت اجتماعي، شاخص

 میانگین اساس بر  شاخص این. (Tazri et al, 2015) قرارداد مورد ارزیابي را کشورها کلي

. فرصت و های رفاه زیرساخت انسان، اساسي نیازهای: شود مي محاسبه بعد سه برای نمرات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Social progress index (spi) 
2. Michael E. Porter 
3. Scott Stern 
4. MIT 
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 را اجتماعي پیشرفت چندبعدی مفهوم که شود مي تقسیم هایي مؤلفه به ابعاد این ازهرکدام 

بعد اول، در چهار مؤلفه  ن،ی(؛ بنابراSocial Progress Index, 2013)گیرند  مي بر در

 مادران، نرخ ومیر مرگ نرخ غذایي، دموا کمبود بهداشتي )سوءتغذیه، و مراقبت هیتغذ]

 ،عفوني( های بیماری از ناشي میر و ومیر کودکان، مرگ مرگ ، نرخمتولدشدهنوزادان مرده 

 روستایي دسترسي شهری و ي،کش لوله آب به دسترسي به آب و سیستم فاضالب )دسترسي

ا بودن مسکن )مهی، پناهگاه به سیستم تخلیه فاضالب مناسب( دسترسي سالم، آب منابع به

 آلودگي از ناشي های مرگ های برقي، فرآورده کیفیت به برق، دسترسي ،متیق ارزان

 ترور جنایتکاری درک شده، خشن، جرائم قتل، فردی )نرخ تیو امنهوای داخل منزل( 

را  يزندگ یبرا طیشرا نیتر یبرآورده شدن ضرور زانی، مای([ جاده ومیر مرگ سیاسي،

 باسوادی )نرخ هیپا دانش]دسترسي به لفه ؤچهار م های رفاه زیرساخت . بعدرندگی ياندازه م

 برابری نام دوره متوسطه، راهنمایي، ثبت نام دوره ثبت ابتدایي، مدارس نام ثبت ،ساالن بزرگ

 همراه، تلفن متوسطه(، دسترسي به اطالعات و ارتباطات )اشتراک دوره نام ثبت در جنسیتي

زندگي،  به مطبوعات(، سالمت و بهزیستي )امید یآزاد شاخص اینترنت، کاربران

های  سال، نرخ چاقي، مرگ 70و  30های غیرمسری در سنین بین  های ناشي از بیماری مرگ

)انتشار گازهای  ستیز طیمحناشي از آلودگي هوای بیرون منزل، نرخ خودکشي(، پایداری 

. بعد ردگی يم ررا در نظ[ ای، درصد برداشت از منابع آب، تنوع زیستي و جانوری( گلخانه

 آزادی بیان، آزادی فردی )حقوق سیاسي،حقوق ]لفه ؤبه چهار م زنی –فرصت-سوم 

آزادی فردی و حق  ،فردی( مالکیت ها، آزادی اعتراضات، حقوق تجمعات و تشکل

انتخاب )آزادی حق انتخاب، آزادی ادیان، بردگي مدرن، قاچاق انسان، ازدواج کودکان، 

)رفتار محترمانه با  تحمل و مدارا ،ندانه برای پیشگیری از بارداری، فساد(تقاضای رضایتم

ها، مدارا با  بازان، تبعیض و خشونت علیه اقلیت زنان، مدارا با مهاجران، مدارا با همجنس

های  دسترسي به آموزش پیشرفته )تعداد سالو های مذهبي، تور ایمني اجتماعي(  اقلیت

های آموزش زنان، نابرابری در دستیابي به آموزش، تعداد  آموزش متوسطه، میانگین سال

 Asandului et al, 2016; Social)شود  يم میتقسهای برخوردار از رتبه جهاني([  دانشگاه
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Progress Index, 2017; Tazri et al, 2015.) توسعه انساني از آن دسته متغیرهایي است

های  . اگر پیشرفت اجتماعي نباشد، کانالتواند از پیشرفت اجتماعي تأثیر بپذیرد که مي

تواند روی تولید ناخالص داخلي تأثیر  دیگری هستند که توضیح دهند توسعه انساني مي

ي قرار گرفت که پیشرفت موردبررسبگذارند. امّا در این تحقیق، نقش پیشرفت اجتماعي 

ذکور سرعت گر را دارد. بدین معني که متغیر م کننده یا تعدیل اجتماعي نقش شتاب

تواند نقش فزاینده یا  کند یا خیر؟ آیا پیشرفت اجتماعي مي تأثیرگذاری را بیشتر مي

ي توجه قابلکه اساساً هیچ اثر  قدر است؟ یا این ای داشته باشد؟ جایگاهش چه کاهنده

عنوان پل ارتباطي  خواهیم پیشرفت اجتماعي را به ، در تحقیق حاضر ميدرواقعندارد؟ 

 تولید به انساني توسعه اثر انتقال در این متغیر را تأثیر گر عنوان متغیر تعدیل بهبررسي کرده و 

 داخلي بررسي کنیم. ناخالص

 روش تحقیق

باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از  تبییني و کاربردی مي-این مطالعه از نوع تحلیلي 

 آوری جمع تحقیق ربيتج و نظری مباني اطالعات، و ای و اسنادی، آمار روش کتابخانه

 تحلیلي و توصیفي آمار های روش از استفاده با شده یآور جمع های داده سپس شود، مي

 و آماری الگوی تجربي، و نظری مباني از استفاده با تیدرنها و گیرد مي قرار پردازش مورد

 ، آزمون ناهمساني واریانس4های ریشه واحد فیشر آزمون اقتصادسنجي لیوتحل هیتجزروش 

 و معرفي اثرات ثابت تیدرنهاهاسمن و  و لیمر F پاگان،-بریوش LM درستنمایي، نسبت

 از انساني توسعه شاخص تأثیر شاخص توسعه انساني، Eviews10افزار  نرم از استفاده با

اجتماعي، اشتغال و سرمایه بر تولید ناخالص داخلي سرانه بررسي  پیشرفت شاخص کانال

 شود. مي

کشور جهان  401های تابلویي، مربوط به  ، مجموعه دادهرداستفادهموجامعه آماری  

حداکثر اطالعات موجود است. کشورها، طبق  بر اساس 2018تا  2014های  برای سال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fisher-PP 
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بندی بانک جهاني به چهار گروه کشورهایي با درآمد پایین، کشورهایي با درآمد  بخش

با  اند. بندی شده درآمد باال تقسیممتوسط و  حد از باالتر تر از حد متوسط، درآمد پایین

است: متغیر وابسته  شده استفادهتوجه به مباني نظری و تجربي، در این تحقیق از پنج متغیر 

سرانه )برابری قدرت خرید(؛ متغیرهای مستقل شامل  عنوان تولید ناخالص داخلي تحقیق به

 اخص پیشرفت اجتماعي.گر شامل ش شاخص توسعه انساني، اشتغال، سرمایه؛ و متغیر تعدیل

با توجه به مطالب فوق در مقاله حاضر تأثیر متغیرهای مذکور بر تولید ناخالص داخلي  

شاخص توسعه انساني، اشتغال، سرمایه به همراه  ي، ازموردبررسشود. در الگوی  بررسي مي

 گر برای این منظور استفاده خواهد شد. عنوان تعدیل شاخص پیشرفت اجتماعي به

 

(4

) 
0 1 2 3 4( ) * * * *it it it it it itLOG GDP percapita HDI HS EMP CAP u         

 

LOG (GDPit per capita )هزار دالر(، 1: تولید ناخالص داخلي سرانه )برابری قدرت خرید((  

HDIit4: شاخص توسعه انساني، 

HSitپیشرفت اجتماعي، شاخص کانال از توسعه انساني : شاخص 

EMPit 3سال 45: نسبت اشتغال به جمعیت باالی، 

CAPit(،سرمایه )دالر : حجم 

uit.جزء خطای تصادفي : 

 از استفاده با که است تولیدی خرید(: قدرت سرانه )برابری داخلی ناخالص تولید

 قدرت همان المللي بین دالر یک .شود مي تبدیل المللي بین دالر به خرید قدرت برابری نرخ

 تولید .دارد متحده االتیا در آمریکا دالر که دارد را داخلي ناخالص تولید از بیش خرید

 کلیه توسط که است ناخالصي ارزش مجموع خریدار قیمت به داخلي ناخالص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. GDP per capita, PPP (constant 2011) international  $  

2. Human Development Index 
3. Employment to Population Ratio, 15+, total (%) (modeled ILO estimate) 
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 ارزش در که ای یارانه هر منهای و محصول مالیاتاضافه  به کشور مقیم تولیدکنندگان

 های دارایي استهالک برای کسر بدون .شود مي افزوده است، نشده لحاظ محصوالت

 المللي بین دالرهای در ها داده .شود مي محاسبه طبیعي منابع تخریب و تخلیه یا شده ساخته

 .4هستند که از بانک جهاني گرفته شده است ثابت 4044

 های توانایي و مردم که است شده ایجاد نکته این بر تأکید برای شاخص توسعه انسانی: 

 شاخص .یيتنها به اقتصادی رشد نه باشند، کشور یک توسعه ارزیابي اصلي معیار بایدها  آن

 یک: است انساني توسعه اصلي ابعاد در دستاوردها میانگین از ای خالصه انساني توسعه

 با سالمتي بعد .مناسب زندگي استاندارد سطح داشتن و تحصیالت سالم، و طوالني زندگي

 در تحصیل های سال میانگین با تحصیالت بعد شود، مي ارزیابي تولد بدو در زندگي به امید

 گیری اندازه مدرسه برای کودکان تحصیل های سال و بیشتر و سال 45ساالن  بزرگ

های  شود. داده مي گیری اندازه سرانه ملي ناخالص درآمد با زندگي استاندارد بعد .شود مي

جا که در محاسبه  باید توجه داشت از آن .4باشد ميمتحد  ملل توسعه این شاخص از برنامه

دست نیامده  لي این شاخص از جمع این اعداد بهاین شاخص عوامل مذکور وجود دارد، و

، این شاخص یک درواقعدهنده آن است.  و ماهیت این عدد متفاوت از اجزای تشکیل

شاخص ترکیبي بوده که عوامل آن درست است که در اجزا وارد شدند، اما با هم ترکیب 

گونه  توان گفت شاخص توسعه انساني هیچ شدند و جمع نشدند. به همین دلیل مي

همپوشاني با تولید ناخالص داخلي سرانه ندارد. این دو متغیر کامالً متفاوت بوده و 

طور که در شواهد تجربي نیز ذکر شد، ارتباطي  شوند. همان جداگانه تفسیر مي صورت به

 موردتوجهتواند داشته باشد،  که شاخص توسعه انساني با تولید ناخالص داخلي سرانه مي

 ران قرار گرفته است.بسیاری از پژوهشگ

ترکیبي از عوامل نیازهای اساسي انسان )تغذیه و مراقبت  شاخص پیشرفت اجتماعی: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. https://databank.worldbank.org 

2. http://hdr.undp.org 
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های رفاه  بهداشتي، دسترسي به آب و سیستم فاضالب، پناهگاه، امنیت فردی(، زیرساخت

، دسترسي به اطالعات و ارتباطات، سالمت و بهزیستي، پایداری هیپا دانش)دسترسي به 

( و فرصت )حقوق فردی، آزادی فردی و حق انتخاب، تحمل و مدارا، تسیز طیمح

های این شاخص از سایت شاخص پیشرفت  باشد. داده دسترسي به آموزش پیشرفته( مي

 .4اجتماعي گرفته شده است

 محاسبات طریق از اجتماعی: پیشرفت شاخص کانال از انسانی توسعه شاخص 

 .استآمده  دست به اجتماعي پیشرفت شاخص×  انساني توسعه شاخص یعني محقق

اشتغال  مقدار جمعیت یک کشور است که شاغل است. نسبت اشتغال به جمعیت: 

 ،مدت کوتاه مرجع دوره یک طي در که شود مي تعریف کار سن در افرادی عنوان به

در  خواه هستند؛ سود یا پرداخت برای خدمات ارائه یا کاال تولید برای فعالیتي هر مشغول

 یا باشد( کرده کار شغل یک در ساعت یک حداقل ،مثال عنوان به) دوره طول در کار محل

 در عموماً باال به سال 45 سنین .شغل یک در موقت حضور عدم دلیل به کار محل در غیر

 .4های این متغیر برگرفته از بانک جهاني است گیرند. داده مي قرار کار سن

 است. آمده دست بهبا توجه به نظریه شتاب کینز از طریق محاسبات محقق  سرمایه: حجم 

t صورت توان مقدار موجودی مطلوب سرمایه در نظریه شتاب را به مي tK kY  نشان داد

که موجودی سرمایه  است tمطلوب سرمایه در دوره  بیانگر موجودی tKکه در آن 

( در سطح تقاضای بازار برای کاال و k) دیهای تولیدی برابراست با نسبت سرمایه به تول بنگاه

شود. در نظریه شتاب ساده هر  نشان داده مي yخدمات تولیدکنندگان یا تقاضای کل که با 

شود  های تولید مي وجودی سرمایه بنگاهتغییری در تقاضای کل اقتصاد منجر به تغییر در م

t صورت که به t tI K k Y    کند که تغییرات  این رابطه بیان مي شود. نشان داده مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Social Progress Index 

2. https://databank.worldbank.org 
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بازار  برابراست با نسبت سرمایه به تولید، در تغییر تقاضای کل ،tموجودی سرمایه طي دوره 

سرمایه، از تشکیل  (. در تحقیق حاضر، جهت محاسبه حجمRahmani, 2006)  tطي دوره

 استفاده شده است. tIی جا به 4سرمایه ناخالص

 پایایيدر ابتدا از  دیبا يزمان یسر یرهایدر مورد متغ حیمنظور ارائه استنباطات صح به 

مهم ممکن است به ارائه استنباط  نیبه ا يتوجه ي. بافتی نانیدر طول زمان اطم رهایمتغ نیا

 نیکاذب منجر شود. لذا در ا ونیرگرسحاصل شدن مدل و  يبحران یها تیکم بارهغلط در

مورد  یرهایمتغ پایایياقدام به آزمون  4آزمون ریشه واحد فیشربه کمک  ابتدادر  مقاله،

 خالصه شده است. (4) آن در جدول جیاست که نتا دهیاستفاده گرد

 . نتایج آزمون ریشه واحد )پایایی( متغیرهای الگوی پیشنهادی0جدول 

Table 1. Results of unit root (reliability) of the proposed pattern variables 

 متغیرها کشور
-مقدار آماره فیشر

PP 
 نتیجه احتمال

 

 

 کشورهای با درآمد پایین

شاخص پیشرفت 

 اجتماعي
63.33 0.000 I(0) 

 I(0) 0.001 52.36 سرمایه

 I(0) 0.051 38.71 اشتغال

 I(0) 0.012 44.72 شاخص توسعه انساني

تولید ناخالص داخلي 

 سرانه
50.22 0.003 I(0) 

 

تر از حد  کشورهای با درآمد پایین

 متوسط

شاخص پیشرفت 

 اجتماعي
72.54 0.007 I(0) 

 I(0) 0.000 98.20 سرمایه

 I(0) 0.038 64.27 اشتغال

 I(0) 0.000 125.42 شاخص توسعه انساني

تولید ناخالص داخلي 

 سرانه
65.30 0.032 I(0) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gross Capital Formation (constant 2011 US $)  

2. Fisher-PP 
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 متغیرها کشور
-مقدار آماره فیشر

PP 
 نتیجه احتمال

 

 

کشورهای با درآمد باالتر از حد 

 متوسط

شاخص پیشرفت 

 اجتماعي
93.62 0.001 I(0) 

 I(0) 0.000 115.94 سرمایه

 I(0) 0.000 119.07 اشتغال

 I(0) 0.000 116.39 شاخص توسعه انساني

تولید ناخالص داخلي 

 سرانه
70.97 0.000 I(0) 

 

 

 کشورهای با درآمد باال

شاخص پیشرفت 

 اجتماعي
78.32 0.033 I(0) 

 I(0) 0.000 244.68 سرمایه

 I(0) 0.000 130.40 اشتغال

 I(0) 0.000 218.19 شاخص توسعه انساني

تولید ناخالص داخلي 

 سرانه
75.83 0.005 I(0) 

 های پژوهشگر. ع: یافتهمنب

نتایج آزمون فیشر نشان داده است که مقدار آماره فیشر در مقایسه با مقدار بحراني آن 

بنابراین  ؛درصد کمتر بوده است 5بوده و مقدار احتمال آن از سطح اطمینان  تر بزرگ

شود که  فرضیه صفر مبني بر وجود ریشه واحد برای همه متغیرها رد شده و مشاهده مي

 .ندارد گیری تفاضل به نیازی و بودهI(0 ) صفر درجه از تغیرها ساکنم

 ناهمساني تا همساني درج برای LRهای ناهمساني واریانس  نتایج حاصل از آزمون 

 و 4انتخاب بین اثرات پانل ثابت منظور بهلیمر  Fزمان در متغیرهای پژوهش،  در طول

 و ترکیبي و تصادفي پانل اثرات نبی انتخابمنظور  به 3پاگان-بریوش LM ،4ترکیبي

 ( آورده شده است.4تصادفي در جدول ) و ثابت بین اثرات تشخیص برای 1هاسمن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fixed Effects 

2. Pooled Effects 
3. Breush- Pagan 
4. Hausman 
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پاگان -بریوش LMلیمر،  F، آزمون خودهمبستگی، LR واریانس ناهمسانی های آزمون .0جدول 

 و هاسمن در الگوی اول
Table 2. LR variance heterogeneity tests, autocorrelation test, F-Limer, 

Breush-Pagan LM and Hausman in the first model 

 
متغیرهای 

 توضیحی

کشورهای با 

 درآمد پایین

کشورهای با 

تر از  درآمد پایین

 حد متوسط

کشورهای با 

تر از  درآمد باال

 حد متوسط

کشورهای با 

 درآمد باال

آزمون ناهمساني 

 LRواریانس 

 266.51 98.10 71.79 73.25 مقدار آماره
 40 28 23 13 درجه آزادی

 0.00 0.00 0.00 0.00 احتمال

 لیمر Fآزمون 

 39.10 30.11 13.63 59.97 آماره آزمون
 (39,157) (27,108) (22,88) (12,48) آزادی درجه

 0.00 0.00 0.00 0.00 احتمال

 LMآزمون 

 پاگان-بریوش

 مقاطع

 )احتمال(

83.91 
(0.00) 

32.71 
(0.00) 

136.70 
(0.00) 

258.05 
(0.00) 

 دوره زماني

 )احتمال(

0.120 
(0.72) 

149.74 
(0.00) 

38.03 
(0.00) 

10.19 
(0.00) 

 هر دو

 )احتمال(

84.03 
(0.00) 

182.45 
(0.00) 

174.74 
(0.00) 

268.24 
(0.00) 

 هاسمن آزمون

 60.84 77.53 92.00 26.71 آماره خي دو
 4 4 4 4 درجه آزادی

 0.00 0.00 0.00 0.00 احتمال
 های پژوهشگر. منبع: یافته

در  LR واریانس ناهمساني  شود، آزمون طور که از اطالعات جدول فوق مشاهده مي همان

 حداقل از توان نمي لذا باشد، مي 05/0 از تر کوچک احتمال هر چهار گروه کشور، مقدار

 مربعات حداقل نندهز تخمین ،جهی. درنتنمود استفاده مدل تخمین برای معمولي مربعات

 جلوگیری تخمین تورش از تا است شده گرفته کار به مدل تخمین برای یافته تعمیم یا وزني

تر  بزرگ کشور نشان داد که مقدار این آماره گروه چهار هر لیمر در Fنتایج آزمون  .گردد

رد شده  Poolاستفاده از ، مبتني بر صفر، فرضیه جهیآمده است. درنت دست از نقطه بحراني به
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 LMنتایج آزمون برای تخمین مدل استفاده گردیده است.  دادهای پانلاست. لذا از روش 

دهد که بین پانل تصادفي و ترکیبي، باید پانل ترکیبي را انتخاب  پاگان نشان مي-بریوش

ها نشان داده شده است. با  ، نتایج حاصل از آزمون هاسمن در تمام گروهتیدرنهاکرد. 

 05/0از  تر کوچکو مقدار احتمال تر از نقطه بحراني  آماره آزمون بزرگ که نیاتوجه به 

، مبتني بر یکسان بودن عرض از مبدأها رد شده صفر ، فرضیهجهیدرنت، آمده است دست به

 برای تخمین مدل استفاده گردیده است. ثابتاست. لذا از روش اثرات 

 های تحقیق یافته

تولید  بر اجتماعی، اشتغال و سرمایه تپیشرف  نتایج برآورد تأثیر شاخص

 ناخالص داخلی سرانه به روش اثرهای ثابت برای چهار گروه کشورها

 شاخص کانال از انسانی توسعه توسعه انسانی، شاخص  . نتایج برآورد تأثیر شاخص9جدول 

گروه  بر تولید ناخالص داخلی به روش اثرهای ثابت در چهار  اجتماعی، اشتغال و سرمایه پیشرفت

 کشورها

Table 3. Results of estimating the impact of human development index, 

human development index through social progress index, employment and 

capital on GDP by fixed effects method in four groups of countries 

 متغیرهای توضیحی
کشورهای با 

 یندرآمد پای

کشورهای با 

تر از  درآمد پایین

 حد متوسط

کشورهای با 

تر از  درآمد باال

 حد متوسط

کشورهای با 

 درآمد باال

شاخص توسعه انساني 

(HDI) 

 ضریب

 )احتمال(
-2.57 

(-0.48) 
2.80 

(0.57) 
20.21 
(7.50) 

8.84 
(4.44) 

شاخص توسعه انساني از 

کانال شاخص پیشرفت 

 (HS) اجتماعي

 ضریب

 )احتمال(
0.17 

(3.64) 
0.16 

(4.49) 
0.04 

(2.46) 
0.04 

(4.48) 

 (EMPاشتغال )
 ضریب

 )احتمال(
-0.16 

(-3.34) 
-0.007 
(-0.29) 

-0.02 
(-2.83) 

0.01 
(3.02) 

 (CAPسرمایه )
 ضریب

 )احتمال(
-3.12 

(-1.06) 
-7.03 

(-2.05) 
-1.16 

(-1.95) 
3.71 

(2.88) 
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 متغیرهای توضیحی
کشورهای با 

 یندرآمد پای

کشورهای با 

تر از  درآمد پایین

 حد متوسط

کشورهای با 

تر از  درآمد باال

 حد متوسط

کشورهای با 

 درآمد باال

 (Cضریب ثابت )
 ضریب

 )احتمال(
16.08 
(3.99) 

1.05 
(0.47) 

-7.06 
(-4.67) 

-1.70 
(-1.58) 

 40 28 23 13 تعداد کشورها

R
2

 0.95 0.91 0.92 0.99 

R
 0.98 0.90 0.89 0.94 یافته تعدیل 2

 F 71.13 34.46 43.56 90.71آماره 

 F 0.00 0.00 0.00 0.00احتمال آماره 

 1.93 1.55 1.79 1.62 آماره دوربین واتسون

شود، معیارهای اعتبارسنجي مدل نظیر  مشاهده مي 3عات جدول طور که در اطال همان

Rآماره دوربین واتسون، آماره 
Rو  2

 Fمیزان آماره  بر اساسو همچنین،  شده لیتعد 2

برای کل ضرایب برآورد شده مدل در هر چهار گروه از کشورها، صحت  آمده دست به

وتحلیل و  ت از تحقیق برای تجزیهدر این قسم شده ارائهاز برآورد مدل  آمده دست بهنتایج 

 شود. تأیید مي اظهارنظر

توسعه انساني   ي، در کشورهای با درآمد پایین، شاخصموردبررسدر میان متغیرهای  

 شاخص کانال از انساني توسعه معني بر تولید ناخالص داخلي سرانه دارد. شاخص تأثیر بي

با  یعني؛ تأثیری مثبت و معنادار دارندبر روی تولید ناخالص داخلي سرانه  اجتماعي پیشرفت

 مقدار ازآنجاکهو همچنین  دهند مي را نشان 61/3متغیر که  در این Tمقدار آماره  به توجه

 99 متغیرها در سطح این داشت توان بیان مي است، گردیده 00/0 برابر با کهها  آن احتمال

 رگرسیون شیب ضریب آماری از سوی دیگر، ازلحاظ .دار دارند معني اطمینان درصد

 .است شده برآورد معني دار و ضریب شیب رگرسیون سرمایه بي اشتغال کاهشي و معني

معني بر  توسعه انساني تأثیر بي  تر از حد متوسط، شاخص در کشورهای با درآمد پایین 

 پیشرفت شاخص کانال از انساني توسعه تولید ناخالص داخلي سرانه دارد. ضریب شاخص

 99که در سطح اطمینان باالی  19/1در این شاخص  Tو مقدار آماره  46/0اجتماعي 

کند که بهبود این شاخص تأثیر افزایشي و معناداری بر تولید  درصد معنادار است و بیان مي
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ناخالص داخلي سرانه این گروه درآمدی کشورها دارد. اشتغال بر روی تولید ناخالص 

 داخلي ناخالص تولید روی ، سرمایه برتیدرنهات. داری نداشته اس داخلي سرانه اثر معني

 .دارد داری کاهشي و معني اثر سرانه

در کشورهای با درآمد باالتر از حد متوسط، شاخص توسعه انساني، نقش افزایشي و  

؛ ي داشته استموردبررسداری بر روی تولید ناخالص داخلي سرانه در کشورهای  معني

توان بیان  دهد، مي را نشان مي 50/7در این شاخص که عدد  Tیعني با توجه به مقدار آماره 

دار هستند. از سوی دیگر، با توجه به  درصد اطمینان معني 99داشت این متغیر در سطح 

شود که با افزایش یک درصد در شاخص توسعه  ، نتیجه گرفته ميآمده دست بهضریب 

 توسعه یابد. شاخص افزایش مي درصد 44/40انساني، تولید ناخالص داخلي سرانه به میزان 

تولید  بر روی داری و معني اجتماعي نیز اثر افزایشي پیشرفت شاخص کانال از انساني

 و میزان 16/4 متغیر برابر با این برای Tآماره  ،. درواقعاست داشته ناخالص داخلي سرانه

و معنادار بر  اشتغال تأثیر کاهشي. است شده زده تخمین 00/0 برابر با آماره این احتمال

یعني، با افزایش یک درصد در اشتغال، تولید ناخالص ؛ تولید ناخالص داخلي سرانه دارد

بر روی تولید ناخالص داخلي سرانه این   سرمایه یابد. درصد کاهش مي 04/0داخلي سرانه 

 داری داشته است. گروه از کشورها اثر کاهشي و معني

 ب رگرسیوني شاخص توسعه انساني، شاخصدر کشورهای با درآمد باال، ضرایب شی 

دهنده تأثیر  اجتماعي، اشتغال و سرمایه مثبت و نشان پیشرفت شاخص کانال از انساني توسعه

ي موردبررسها بر تولید ناخالص داخلي سرانه این گروه کشورها طي دوره  افزایشي آن

، 21/2ابر است با بر بیبه ترت، ضریب این چهار شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساساست. 

کند که  درصد معنادار است و بیان مي 95که در سطح اطمینان باالی  74/3و  04/0، 01/0

اجتماعي،  پیشرفت شاخص کانال از انساني توسعه بهبود شاخص توسعه انساني، شاخص

اشتغال و سرمایه تأثیر افزایشي و معناداری بر تولید ناخالص داخلي سرانه این گروه 

 ورها دارد.درآمدی کش

بنابراین، تأثیر افزایشي پیشرفت اجتماعي بر تولید ناخالص داخلي سرانه در کشورهای  
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شود. تأثیر افزایشي  با درآمد باالتر از حد متوسط و کشورهای با درآمد باال تأیید مي

اجتماعي بر تولید ناخالص داخلي سرانه در  پیشرفت شاخص کانال از انساني توسعه شاخص

تر از حد متوسط، کشورهای با درآمد  با درآمد پایین، کشورهای با درآمد پایینکشورهای 

اشتغال  افزایشي تأثیر مورد شود. در باالتر از حد متوسط و کشورهای با درآمد باال تأیید مي

 درآمد باال تأیید با کشورهای در سرانه داخلي ناخالص تولید سرمایه بر طور، و همین

 .شود مي

 گیری بحث و نتیجه

 توسعه اثر انتقال گر( در عنوان متغیر تعدیل اجتماعي )به پیشرفت تأثیر مطالعه، هدف از این 

عنوان  سرانه )به داخلي ناخالص تولید بر عنوان متغیرهای مستقل( سرمایه )به انساني، اشتغال و 

، متغیرهای وابسته( در کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد متوسط به پایین

برای این منظور از  .است کشورهای با درآمد متوسط به باال و کشورهای با درآمد باال

 از به روش اثرات ثابت استفاده شده است. پس 4042-4041های  های سال داده

 انساني توسعه شاخص تابلویي، های داده ثابت اثرات الگوی به توجه و با اولیه وتحلیل تجزیه

 یعني کشورها از گروه دو در سرانه داخلي ناخالص تولید بر معنادار و افزایشي تأثیر

بخش توسعه  .دارد باال درآمد با کشورهای و متوسط حد از باالتر درآمد با کشورهای

 یعني، ؛انساني از کانال پیشرفت اجتماعي نیز، در هر چهار گروه درآمدی تأثیرگذار است

 بیشتر را سرانه داخلي ناخالص تولید اب بین پیشرفت اجتماعي شدّت رابطه انساني، توسعه

کرمي  و چیانه اثر توسعه انساني بر رشد اقتصادی در بسیاری از مطالعات: حیدری .کند مي

 4ماني و ، کستانتیني(4043) همکاران و ، آقایي(4043) اسماعیلي و (، اسدی4045)

(، 4044)همکاران  و 1(، نایا4044) 3(، خدابخشي4044) 4(، سوری و همکاران4002)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Costantini & Monni 

2. Suri et al. 

3. Khodabakhshi 

4. Nya 
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( مثبت بوده است که با نتیجه تحقیق حاضر 4047) 4(، یوالس و کسکین4043) 4هانوشک

مطابقت دارد. همچنین در مورد تأثیر پیشرفت اجتماعي بر تولید ناخالص داخلي، نتایج 

 و حیدری ،(4045) همکاران و مغاني زاده رجب ،(4042) همکاران و چراغيپژوهش 

که تأثیر سرمایه اجتماعي و انساني را ( 4009) بابا قره سپهبان و و الماسي (4043) همکاران

و  اند، مطابقت داشته و با نتیجه پژوهش آساندولویي بر رشد اقتصادی برآورد کرده

 مثبت ارتباط باال درآمدی گروه در سرمایه و اشتغال سو نبوده است.  ( هم4046) 3همکاران

 در عمدهطور  به متغیرها تأثیر این که يدرحال دارد؛ سرانه داخلي ناخالص تولید با معنادار و

نتیجه . شود مي داده نشان معني دار و یا بي معني و کاهشي اثری دیگر از کشورها سه گروه

سرمایه و اشتغال با نتایج پژوهش  تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلي سرانه توسط 

(، 4044زاده ) بیک و (، رفعت4042همکاران ) و (، سهیلي4047همکاران ) و سلمانپورزنوز

(، اجیگبي و 4047) 1(، گادوین اونیلیني و همکاران4004همکاران ) و صدرآبادی حسني

گذاری و اشتغال را بر رشد اقتصادی برآورد  ( که سرمایه4044(، بهنامه )4046) 5همکاران

 اند، مطابقت دارد. کرده

را در خصوص توسعه انساني و توان نتایج کلي زیر  ي با برآورد الگوها ميطورکل به

 سایر متغیرهای مذکور بر تولید ناخالص داخلي سرانه ارائه کرد:

های مختلف کشورها دارای اثرات یکساني  الف( شاخص توسعه انساني در بین گروه

ي اشاره طورکل بهتوان  جهت و معناداری نیستند؛ امّا مي ازنظربر تولید ناخالص داخلي سرانه 

تر از حد متوسط،  تر شاخص کلي در گروه کشورهای با درآمد پایینکرد کیفیت باال

کشورهای با درآمد باالتر از حد متوسط، کشورهای با درآمد باال باعث شده است، تولید 

ناخالص داخلي سرانه در این گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری از شاخص توسعه 

تواند موجب  شاخص توسعه انساني مي تالش در جهت بهبود رو نیازاانساني بپذیرد. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hanushek 

2. Ulas & Keskin 

3. Asandului et al. 

4. Godwin Onyinye et al. 

5. Ojiegbe et al. 
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 افزایش تولید ناخالص داخلي سرانه شود.

گر را داشته که در انتقال توسعه  ب( در تحقیق حاضر، پیشرفت اجتماعي نقش تعدیل

تولید ناخالص داخلي  انساني به تولید ناخالص داخلي نقش فزاینده را ایفا کرده است.

تواند ابتدا سبب پیشرفت اجتماعي  یرد امّا این تأثیر ميتواند از توسعه انساني تأثیر بپذ مي

 ، ساختاردرواقعکند.  شده و سپس از طریق پیشرفت، تولید ناخالص داخلي را ایجاد مي

 فعالیت انگیزه و بودن ارزشمند احساس مردم به که است یا گونه به کشورها در اجتماعي

 با کشورهای که است مثبت های دهد و همین ویژگي مي سیاسي مشارکت و اقتصادی

 .است کرده معرفي پویا اقتصادی و نظیر بي کشوری عنوان به را باال درآمد

 کمتر کشور اقتصاد در عمومي بخش سهم باال، درآمد با کشورهای در که ج( زماني

 اثر دالیل از یکي. است بیشتر گذاری سرمایه طور، همین و اشتغال است، خصوصي بخش از

 باال درآمد با کشورهای در سرانه داخلي ناخالص تولید و سرمایه بر اشتغال افزایشي

 معني کاهشي و یا بي اثر دالیل از و کار نیروی های ظرفیت از کافي برداری بهره تواند مي

 درآمد با کشورهای در بیکاری تواند مي کشورها از درآمدی گروه سه در تولید بر اشتغال

 طور، همین. نمود تلقي کار نیروی های ظرفیت از کافي برداری بهره عدم و پایین و متوسط

 بیان گونه این توان مي متوسط درآمد با کشورهای در تولید سرمایه بر  کاهشي اثر دالیل از

 و بوده بسیار متوسط درآمد با کشورهای در گذاری سرمایه روی پیش موانع و ابعاد که کرد

 .است دنیازمن جانبه همه ریزی برنامه بهها  آن رفع

 مالحظات اخالقی

 در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخالق پژوهش رعایت شده است.

 مشارکت نویسندگان

 اند. همه نویسندگان در تهیه مقاله مشارکت داشته
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 منابع مالی

 برای انتشار این مقاله حمایت مالي مستقیم از هیچ نهاد یا سازماني دریافت نشده است.

 تعارض منافع

 از نویسندگان همپوشاني ندارد. منتشرشدهبا سایر آثار این مقاله 

 تشکر و سپاسگزاری

در این پژوهش از زحمات اساتید راهنما جناب آقای دکتر علي رحماني فیروزجاه، دکتر 

امیرمنصور طهرانچیان و استاد مشاور جناب آقای دکتر رضاعلي محسني تشکر و 
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 پیوست

 . کشورهای منتخب جهان در تحقیق حاضر0پیوست 
Appendix 1. Selected countries of the world in the present study 

 اسامی کشورها 

 با یکشورها

 نییپا درآمد

-نهیگ، چاد، نیبن، کیموزامب، ایبریل، نهیگ(، دموکرات) کنگو، کنگو یجمهور، نافاسویبورک

 .توگو، رواندا، نپالي، مال، سائویب

 با یکشورها

 از تر نییپا درآمد

 سطمتو حد

، مغولستانی، اندونز، هندوراس(، عرب یجمهور) مصر، عاج ساحل، کامرون، وود کابو

، مراکشی، مولداوي، تانیمور ،ایکن، هندوستان، السالوادور، کامبوجی، ویبول، بنگالدش

 ، سنگال، زیمبابوه.نیاوکرا، سودان، نیپیلیف، پاکستان، کاراگوئهین

 با یکشورها

 از باالتر درآمد

 متوسط حد

 ی،مالز، رانیا ياسالم یجمهور، گواتماال، کنینیدوم یجمهور، ایکلمب، بلغارستان، بوتسوانا

، اکوادور، کایکاستار، لیبرز، بالروس، ارمنستاني، جنوب یقایآفري، رومان، پاراگوئه، کیمکز

سری ، آرژانتین، هیترک، لندیتا، صربستان، هیروس ونیفدراس، پرو، نگرو مونته، سیمور، لبنان ،اردن

 النکا، جورجیا.

 با یکشورها

 باال درآمد

، سیسوئ، ایاسپان، لهستاني، توانیل، ایالتو، ایتالیا، سلندیا، فنالندي، استوني، لیش ،ایاسترال

، ونان، یآلمان، فرانسه، دانمارک، قبرسي، کرواس، کانادا، کیبلژ، شیاتر، متحده االتیا

، قطر، پرتغال، عمان، نروژ، وزلندین ،هلند، لوکزامبورگ، ژاپن، لیاسرائ، رلندیا، مجارستان

، انگلستاني، عرب متحده امارات، سوئدي، اسلووني، اسلواک یجمهور، سنگاپوری، سعود عربستان

 .اروگوئه
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