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  مقاله حاضر با استفاده از الگوی سولوی دوبار تعمیم یافته که ایشی و سوادا توسعه اش داده اند، به مطالعه 
نقش انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی در رشد اقتصادی 20 استان منتخب پرداخته است. 
معادله رگرسیون موسوم به منکیو رومر، ویل، مستخرج از الگوی تحقیق، با توجه به دو دسته از آزمون های 
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سرانه استان های منتخب به میزان 0/038 درصد خواهد شد. نتایج برآورد فرم دوم رگرسیون نیز تأثیر هر 

سه عامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های مطالعه شده را تصدیق می کند.
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مقدمه

همه مکاتب اقتصادی سرمایه را به عنوان عامل کلیدی برای رشد اقتصادی تلقی می کنند و در اغلب الگوهای 
رشد اقتصادی، جایگاه بااهمیتی برای سرمایه در نظر می گیرند. در الگوهای رشد دهه 1950 سرمایه فیزیکی 
مهم ترین عامل رشد اقتصادی تلقی می شود. با توسعه نظریه رشد، از نقش محوری سرمایه فیزیکی کاسته شده 
و به عواملی نظیر تکنولوژی، آموزش و تحقیق و توسعه توجه بیشتری می شود. درنهایت با معرفی مفاهیم جدید 
سرمایه، نظیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، جایگاه قبلی سرمایه در الگوهای رشد اقتصادی بازیابی می شود 

و همچنان سرمایه در تعریف وسیع تر خود به عنوان عاملی بی رقیب در رشد اقتصادی باقی می ماند.

برای ایجاد تولید اقتصادی ضرورت دارد ترکیبی از انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی در کنار 
یکدیگر وجود داشته باشند. از طرفی منشأ اصلی محرومیت یا برخورداری در مناطق مختلف یک سرزمین میزان 
تولید اقتصادی آن مناطق است که به موجودی سرمایه آن ها بستگی دارد. بنابراین تشکیل و انباشت سرمایه در 
توسعه منطقه ای و استانی مسئله ای حائز اهمیت است. البته به نظر می رسد در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، 
هریک از انواع سرمایه به تنهایی نمی تواند نقش کاماًل مؤثری داشته باشد؛ برای مثال در صورت برخورداری یک 
منطقه از سرمایه فیزیکی بسیار زیاد و محرومیت آن از سرمایه انسانی کافی، احتمال رشد اقتصادی نامتوازن 
برای آن منطقه وجود دارد، ولی تحقق فرایند توسعه دور از ذهن خواهد بود؛ چراکه نرخ مهاجرت بسیار زیاد به 
آن منطقه برای پیدا کردن شغل و بنابراین ازدحام جمعیت در آن منطقه معظل آفرین می شود و به طور حتم 
سرمایه اجتماعی را نیز به مخاطره می اندازد. این مسئله ای است که در حال حاضر کالن شهرهای کشور و به ویژه 

تهران با آن دست به گریبان هستند. 

در مناطق و استان های حاشیه ای به دلیل توسعه آموزش عالی، سرمایه انسانی رشدی بیش از حد و نامتوازن 
داشته است و بازده نهایی آن رو به کاهش است، چراکه سرمایه فیزیکی به اندازه کافی برای ترکیب شدن با این 
سرمایه انسانی برای ایجاد تولید اقتصادی وجود ندارد. به همین دلیل است که مشکل بیکاری به یکی از مشکالت 
اصلی اقتصاد کشور، به ویژه در مناطق دور از مرکز تبدیل شده است. در چنین وضعیتی نه تنها رشد بیش از حد 
سرمایه انسانی عاملی برای ایجاد توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود، بلکه بیکاری و کاهش بهره وری نیروی کار 
آن را به عاملی معکوس در توسعه اقتصادی تبدیل کرده است. نرخ تخریب سرمایه اجتماعی نیز در کل کشور 
و به ویژه در شهرهای بزرگ در حال افزایش است. در مناطقی که سرمایه اجتماعی کمتر تخریب شده است و 
سرمایه انسانی بیشتری وجود دارد، باید سرمایه فیزیکی بیشتری به عنوان عامل مکمل وجود داشته باشد تا 

امکان رشد و توسعه متوازن به لحاظ اقتصادی و جغرافیایی فراهم شود.

انجام این پژوهش از حیث بودجه ریزی، برنامه ریزی منطقه ای و اجرای طرح های آمایش منطقه ای حائز 
اهمیت است. تأثیرنداشتن دو نوع سرمایه های انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی هر استان با وجود برخورداری 
از سطح مناسبی از هریک از آن ها، ناشی از قانون بازده نزولی عوامل تولید است. بر اساس این قانون چنانچه 
با کمبود یک یا چند عامل تولید روبه رو باشیم، بازده نهایی دیگر عوامل تولید کاهش می یابد. ارزیابی انباشت 
انواع سرمایه و میزان اثرگذاری آن ها بر رشد تولید ناخالص داخلی استان های کشور می تواند به برنامه ریزان و 
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سیاست گذاران اقتصاد ملی و منطقه ای کمک کند تا نسبت به برنامه ریزی صحیح درباره تخصیص اعتبارات 
تملک سرمایه (اعتبارات عمرانی) که تأمین کننده بخش مهمی از موجودی سرمایه فیزیکی مناطق هستند، بر 

مبنای معیارهای کارایی و عدالت در بودجه اقدام کنند. 

مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر هریک از انواع سرمایه (سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی) بر رشد 
اقتصادی استان های ایران در دوره زمانی 1390-1380 است. استان های مطالعه شئه عبارت اند از: چهارمحال 
و بختیاری، اصفهان، کرمان، خوزستان، مرکزی، بوشهر، تهران، فارس، کرمانشاه، قم، کهگیلویه و بویراحمد، 

سمنان، قزوین، مازندران، همدان، کردستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، گیالن و لرستان.

بخش دوم از مقاله به طور مفصل به تحول نقش سرمایه و انواع آن در نظریه رشد اقتصادی می پردازد. سپس 
ابتدا مطالعات داخلی در زمینه رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی و سپس در زمینه رابطه سرمایه اجتماعی 
و رشد اقتصادی مرور می شوند. بعد از آن الگوی تحقیق تبیین و اثبات ریاضی آن ارائه می شودو در ادامه داده ها 
و حقایق آماری مورد نیاز برای تخمین الگوی اختصاص داده شده بررسی می شود. پس از آن روش تخمین 
برای داده های پانل پویا توضیح داده شده و الگوی رگرسیون مستخرج از الگوی رشد ایشی سوادا برای تخمین 
تصریح می شود. در ادامه نتایج تخمین الگو ارائه می شود. در آخرین بخش از مقاله نتایج برآورد رگرسیون های 

تصریح شده تحلیل خواهد شد.

1- ادبیات موضوع

1-1- روایتی از تحول نقش سرمایه و انواع آن در نظریه رشد اقتصادی

 نقش سرمایه در سیر تکاملی الگوهای رشد تا اندازه زیادی تطور پیدا کرده است. تکامل الگوهای رشد عالوه 
بر پیشرفت در حوزه نظری، انعکاسی از تغییر در حقایق آشکارشده اقتصادی و به ویژه حقایق رشد و توسعه است. 
همان گونه که در الگوی رشد هارود دومار سرمایه نقشی محوری در رشد اقتصادی دارد، در اوایل عصر صنعت نیز 
سرمایه یکه تاز تولید اقتصادی است. هرچه جلوتر می رویم نقش دانش و فناوری پررنگ تر می شود و همان گونه 
که در الگوهای رشد سولو (1956)، رمزی (1927) و دایاموند (1965) منعکس شده است، از قدرت سرمایه 
در توضیح اختالف رشد میان کشورها کاسته می شود، تا جایی که سرمایه نقش محوری خود را از دست داده 
و همان گونه که الگوهای رشد درو ن زا روایت می کنند، میدان داری عرصه رشد اقتصادی را به تحقیق و توسعه 
و دانش می سپارد. هر چه به عصر اطالعات و اقتصاد دانش بنیان نزدیک تر می شویم، نقش سرمایه فیزیکی در 

تولید اقتصادی کمرنگ تر می شود.

عالمان اقتصاد و علوم اجتماعی بر آن میشوند تا معنایی گسترده تر برای مفهوم سرمایه پیدا کنند. مفهوم 
جدیدی به نام سرمایه انسانی برای دربرگرفتن عواملی چون آموزش، مهارت و تجربه متولد می شود. لوکاس 
(1988) این مفهوم را در الگوی رشد خود وارد می کند. همچنین منکیو، رومر و ویل (1990) با رویکردی 
تجربی، الگوی رشد سولو را به شکلی بسط می دهند تا سرمایه انسانی را نیز دربر گیرد و همچنان در حوزه نظری 

پروانه کمالی دهکردی و همکاران. اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران



بهار 1398 . دوره 7 . شماره 1

70

مفهوم سرمایه، بسط داده می شود تا مفهوم سرمایه اجتماعی به منظور دربر گرفتن عوامل نهادی و فرهنگی 
مؤثر در تولید اقتصادی معرفی می شود. هال و جونز (1999) نیز در الگوی خود بر اهمیت سرمایه اجتماعی را 
تأکیدکرده اند و قدر ت توضیح دهندگی خود را به مراتب افزایش می دهند. ایشی و سوادا (2009) با بسط دوباره 
الگوی سولو بر اساس کار منکیو، رومر و ویل (1990) مفهوم گسترده ای از سرمایه شامل سرمایه فیزیکی، 

انسانی و اجتماعی را به عنوان عوامل مجزای اثر گذار در رشد اقتصادی در نظر می گیرند.

  الگوی رشد هارود- دومار  که بر اساس کار هارود (1939) تدوین و بر اساس کار دومار (1946) توسعه 
یافت، اولین الگویی بود که رفتار اقتصاد را در بلندمدت بررسی می کرد. در این الگو سرمایه فیزیکی نقش 
محوری در رشد اقتصادی دارد تا حدی که ایده اساسی الگوی هارود دومار توضیح دادن نرخ رشد اقتصادی بر 
حسب سطح پس انداز و بهره وری سرمایه است. مدل هارود دومار سه متغیر دارد که پس از حل الگو، مقدار نرخ 
رشد اقتصادی را تعیین می کنند، هر سه متغیر با سرمایه فیزیکی مرتبط هستند و به شکل برون زا و خارج از 
مدل تعیین می شوند. این متغیرها عبارت اند از: نرخ پس انداز، نرخ بهره وری سرمایه فیزیکی با تأثیر مثبت و نرخ 

استهالک سرمایه فیزیکی با تأثیر منفی بر نرخ رشد اقتصادی که در معادله شماره 1 آمده است. 

 .1
Ý=∆Y

Y =sc-δ

از نتایج حائز اهمیت این الگو برابری نرخ رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد تولید ملی است. الگوی سولو نیز 
یک الگوی رشد برون زاست که در چارچوب اقتصاد نئوکالسیک تدوین شده است. الگوی سولو نسبت به مدل 
هارود دومار از اهمیت سرمایه فیزیکی در رشد اقتصادی می کاهد و سهمی از رشد اقتصادی را به رشد جمعیت 
و پیشرفت تکنولوژی نسبت می دهد. همچنین با وجود بازده نهایی ثابت سرمایه فیزیکی در الگوی هارود دومار 
این مقدار در الگوی سولو نزولی است. نتیجه اساسی الگوی سولو این است که انباشت سرمایه فیزیکی به تنهایی 
نمی تواند رشد گسترده تولید سرانه در طول زمان و تفاوت های عظیم تولید سرانه کشورهای مختلف را توجیه 
کند. به عبارت دیگر داللت اساسی الگوی سولو این است که تفاوت در درآمد حقیقی بسیار بیشتر از مقداری 
است که بتوان آن را به حساب تفاوت در نهاده سرمایه گذاشت (رومر، 2012). در الگوی سولو مقدار بهینه 
سرمایه سرانه مؤثر، بر اساس قاعده طالیی تعیین می شود. این مقدار بهینه از برابری تولید نهایی سرمایه سرانه 

مؤثر با مجموع نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد تکنولوژی حاصل می شود (فرمول شماره 2).

.2
f'(kG.R)=n+g

مقدار سرمایه سرانه مؤثر به دست آمده از قاعده طالیی، مقداری است که به ازای آن مصرف سرانه مؤثر حداکثر 
می شود. الگوی رشد افق نا محدود (رمزی-کاس-کوپمانز) نیز که در چارچوب اقتصاد کالن نئوکالسیک مطرح 
شده است، شبیه الگوی رشد سولو است، با این تفاوت که در این الگو، پویایی های کالن اقتصادی با تصمیمات 
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در سطح اقتصاد خرد تعیین می شوند. فرض محوری این الگو آن است که افراد عمری نامحدود دارند. در این الگو 
روند تکامل موجودی سرمایه، از تعامل میان خانوارهای حداکثرکننده مطلوبیت و بنگاه های حداکثر کننده سود 
حاصل می شود. به عنوان یک نتیجه بر خالف الگوی سولو، نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی دیگر برون زا نیست و 
بر اساس روابط الگو تعیین می شود (رومر، 2012). یکی از مهم ترین تفاوت های قابل مالحظه میان نتایج الگوی 
سولو و الگوی رمزی کاس کوپمانز، در موجودی سرمایه سرانه مؤثری است که در وضعیت یکنواخت حاصل 
می شود. موجودی سرمایه سرانه مؤثر وضعیت یکنواخت، در الگوی سولو بر اساس قاعده طالیی حاصل می شود 
که به حداکثر مصرف سرانه مؤثر می انجامد. اما در الگوی رمزی کاس کوپمانز موجودی سرمایه سرانه مؤثر در 
وضعیت یکنواخت که از مقدار آن در الگوی سولو کمتر است، بر اساس قاعده طالیی تعدیل شده به دست می آید 

و به حداکثر مصرف سرانه مؤثر نمی انجامد (فرمول شماره 3). 

.3
f' (kM.G.R)=n+g+ρ

قاعده طالیی تعدیل شده، تولید نهایی سرمایه سرانه مؤثر را با مجموع نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تکنولوژی 
و نرخ رجحان زمانی برابر قرار می دهد، یعنی تفاوت آن با قاعده طالیی این است که نرخ رجحان زمانی به آن 
اضافه شده است. معروف ترین الگوی نسل های همپوش را دیاموند (1965) ساخته است. تفاوت عمده الگوی 
دیاموند با الگوی افق نامحدود در این است که بر خالف الگوی افق نامحدود، در این الگو افراد عمری محدود 
دارند و درنتیجه، نسل های مختلفی از آن ها که هریک در حال سپری کردن دوره خاصی از زندگی خود هستند 

در یک زمان واحد زندگی می کنند.

  در الگوی دو نسلی دیاموند فرض می شود در پایان دوره t پس انداز نسل جوان دوره t منبع موجودی سرمایه 
فیزیکی است که برای تولید کالن در دوره t+1 همراه با نیروی کار نسل جوان دوره t+1 به کار می رود. پس انداز 
نسل پیر در دوره t که کل موجودی سرمایه در این دوره را تشکیل می داده است، در پایان دوره t به تمامی با 
همین نسل مصرف می شود (دیاموند، 1965). یکی از ویژگی های الگوی نسل های همپوش این است که در آن 
امکان پس انداز بیش از حد1 وجود دارد. در این حالت که تولید نهایی سرمایه سرانه مؤثر کمتر از مقدار قاعده 
طالیی است، اقتصاد خارج از کارایی پارتو (بهینه اجتماعی) به سر می برد و در اصطالح گفته می شود اقتصاد 
ناکارایی پویا2 دارد (اَبِل، منکیو، سامر و زک هاسر، 1989). در این هنگام برنامه ریز اجتماعی ممکن است 
خانواده ها را به شکلی مجبور کند تا موجودی سرمایه های خود را کاهش دهند تا تولید نهایی سرمایه افزایش 

یافته و اقتصاد به وضعیت کارایی پارتو نزدیک شود (دیاموند، 1965).

1. Over saving
2. Dynamic inefficiency
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توسعه نخستین نظریه رشد درون زا در پژوهش های آرو3 (1962)، اوزاوا4 (1965)، و سیدراسکی5 (1967) 
صورت گرفته است (رومر، 1994). نظریه رشد درون زا بر آن است که رشد اقتصادی در درجه اول ناشی از 
نیروهای درون زای اقتصاد است، نه نیروهای خارجی (رومر، 1994). بر اساس نظریه رشد درون زا، سرمایه گذاری 
در سرمایه انسانی، ابداعات و اختراعات و دانش، عوامل اثرگذار بسیار مهمی در رشد اقتصادی هستند. رومر 
(1986)، لوکاس (1988) و ربِلو6 (1991) تغییرات تکنولوژی را از این الگو حذف و در عوض در این الگوها رشد 
اقتصادی را به سرمایه گذاری نامعین در سرمایه انسانی مربوط کردند که اثرات سرریز بر اقتصاد دارد و بازده نزولی 

انباشت سرمایه را کاهش می دهد (بارو و سال.آی.مارتین، 2004).

در الگو سولوی تعمیم یافته، با وارد کردن عامل سرمایه انسانی به مدل رشد سولو، با نگاه دقیق تر، مسئله 
رشد اقتصادی بررسی شد. این مدل را منکیو، رومر و وایل (1990) به عنوان مبانی نظری یک مطالعه تجربی 
درباره رشد اقتصادی ارائه کرده اند. منظور از سرمایه انسانی در این الگو، موجودی مهارت، تحصیالت و دیگر 
ویژگی هایی است که می توانند باعث افزایش کارایی نیروی کار خام شوند. بنابراین، الگوی رشد سولوی تعمیم 
یافته فرض می کند که آحاد اقتصادی با سرمایه گذاری در سرمایه انسانِی خود، هدف افزایش درآمد را دنبال 

می کنند و دیگر فروض بنیادی مدل سولو همچنان برقرار هستند (به نقل از نیلی، 2014).

در الگوی سولوی تعمیم یافته موجودی سرمایه انسانی، به عنوان نهاده تولیدی دیگری به تابع تولید اضافه 
می شود و با لحاظ کردن آن، فرض بازده نسبت به مقیاس ثابت همچنان برقرار می ماند. این الگو برای سرمایه 
انسانی نیز همچون سرمایه فیزیکی یک نرخ پس انداز و یک نرخ استهالک در نظر می گیرد؛ درنتیجه سرمایه 
انسانی در این الگو، همانند سرمایه فیزیکی یک معادله انباشت دارد. در حل الگو برای وضعیت یکنواخت باید 
تغییرات سرمایه فیزیکی سرانه مؤثر و تغییرات سرمایه انسانی سرانه مؤثر برابر با صفر باشند (منکیو و همکاران، 
1990). نتایج بررسی های تجربی منکیو، رومر و ویل (1990) بیانگر آن است که قدرت مدل با احتساب عامل 
سرمایه انسانی در توضیح تفاوت های زیاد مشاهده شده در سطح درآمد سرانه کشورهای مختلف جهان، به میزان 

قابل توجه بهبود می یابد (به نقل از نیلی، 2014).

هال و جونز (1999) به دنبال یافتن دلیل تفاوت های درآمد سرانه در کشورها، با استفاده از یک الگو برای هدفی 
تجربی نشان دادند تفاوت در سرمایه فیزیکی و پیشرفت تحصیلی (یا به عبارتی سرمایه انسانی) فقط تا حدی 
می تواند تغییرات درآمد سرانه را توضیح دهد. آن ها کشف کردند مقدار زیادی از این تفاوت در میزان پسماند 
سولو در میان کشورهاست. در یک سطح عمیق تر انباشت سرمایه، بهره وری و بنابراین درآمد سرانه با تفاوت در 
سیاست های نهادی و دولتی7 تعیین می شود که آن را زیرساخت (یا سرمایه) اجتماعی8 نامیدند. هال و جونز 

3. Arrow
4. Uzawa
5. Sidrauski
6. Rebelo
7. Institutions and government policies
8. Social infrastructure (or capital)
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سرمایه اجتماعی را به عنوان یک عامل درون زا در نظر گرفتند که از نظر تاریخی با مکان و عوامل دیگری همچون 
زبان حاصل می شود (هال و جونز، 1999).

ایشی و سوادا (2009) الگوی سولوی تعمیم یافته منکیو، رومر و ویِل (1990) را با اضافه کردن سرمایه 
اجتماعی به عنوان یکی از نهاده های تولیدی بسط دادند. این الگو نیز به عنوان مبانی نظری یک مطالعه تجربی 
مورد استفاده قرار گرفت و بر نقش سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در رشد اقتصادی 
کشورها تأکید کرد. در این الگو عوامل تعیین کننده »نرخ رشد اقتصادی« عبارت اند از: نرخ رشد جمعیت، نرخ 
رشد فناوری، و نرخ های استهالک سه نوع سرمایه. همچنین نرخ پس انداز سه نوع سرمایه به عنوان مؤثر در 
»سطح رشد اقتصادی« به پنج عامل قبلی اضافه می شوند (ایشی و سوادا، 2009). الگوی ایشی و سوادا به عنوان 

مبنای مطالعه حاضر  استفاده شده است. 

1-2- مروری بر برخی از مطالعات داخلی

صالحی (2002) با استفاده از الگوی موسوم به MRW 9 که مبنای الگوسازی مدل استفاده شده در مطالعه 
حاضر نیز هست، سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران را بررسی و به بُعد کالن سرمایه انسانی توجه کرده 
است. این مطالعه از نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی و مخارج آموزشی به عنوان پراکسی سرمایه انسانی 
استفاده می کند. تأثیر مثبت سرمایه بر رشد اقتصادی در این مطالعه به اثبات می رسد. همچنین سهم نیروی 
انسانی دانش آموخته دانشگاه در رشد اقتصادی بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات نیز برآورد شده و همه 

ضرایب مربوط به آن، مثبت و معنی دار ارزیابی شده اند.

نیلی و نفیسی (2004) در مطالعه ای چگونگی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران را در سال های 
1379-1345 بررسی کرده و نتیجه گرفته اند در دوره مطالعه شده سرمایه انسانی تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی 
داشته است. همچنین نتیجه گرفته اند چنانچه در ایران سیاست های آموزشی بر تقویت سطوح ابتدایی و 

راهنمایی متمرکز شود، رشد اقتصادی تقویت خواهد شد.

تقوی و محمدی (2006) در مطالعه ای با استفاده از آمارهای مربوط به دوره 1381-1338 به کمک الگوهای 
رشد درون زای لوکاس (1988) و بسط الگوی ربلو (1990) موسوم به الگوی AK، اثر رشد شاخص هاِی سرمایه 
انسانی بر رشد اقتصادی در ایران را بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که رشِد سطح سواد در بزرگساالن 
و رشد متوسط سال های تحصیل نیروی کار (به عنوان پراکسی های سرمایه انسانی)، در دوره مطالعه شده تأثیر 

مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی کشور داشته اند.

امیری و رحمانی (2008) در مقاله ای نحوه اثرگذاری دوگانه سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی بررسی 
کرده اند. به این منظور سرمایه اجتماعی به دو نوع سرمایه اجتماعی درون گروه و برون گروه تقسیم و سپس 

9. Mankiw, Romer and Weil
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بر اساس الگوهای رشد اقتصادی تأثیر این دو متغیر بر رشد 28 استان کشور طی دوره 1382-1379 بررسی 
شده است. نتیجه این مطالعه آن است که سرمایه اجتماعی درون گروه و سرمایه اجتماعی برون گروه رابطه 
منفی دارند. همچنین سرمایه اجتماعی برون گروه اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. درحالی که 
اثر سرمایه اجتماعی درون گروه به شاخص های سرمایه اجتماعی حساس است و درباره برخی از آن ها اثر 

منفی بر رشد اقتصادی دارد.

صمدی، مرزبان و اسدیان فالحیه (2012) در مطالعه ای که به لحاظ جامعیت می تواند در هر دو گروه از 
مطالعات بررسی  شده در این پیشینه جای گیرد، عالوه بر مفهوم سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و رابطه این 
دو با رشد اقتصادی را بررسی کرده اند. در این مقاله رابطه علیت میان سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و رشد 
اقتصادی در ایران طی دروه 1387-1350 بررسی شده است. نتایج مطالعه نسبت به انتخاب شاخص ها حساس 
بوده اند، اما با اغلب شاخص های نماینده سرمایه اجتماعی این نتایج حاصل شده اند: سرمایه انسانی علت تشکیل 
سرمایه اجتماعی است، سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با درنظر گرفتن نفت، رابطه علیت دو طرفه ای دارند و 

سرمایه اجتماعی، علت رشد اقتصادی بدون درنظرگرفتن نفت است.

حیدری و همکاران (2013) در مطالعه ای اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سالمت و همچنین اثرات متقابل 
آن ها روی رشد اقتصادی را بررسی کرده و سنجیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد در گروه کشورهای خاورمیانه 
نه تنها سرمایه سالمت و سرمایه اجتماعی روی رشد اقتصادی مؤثر است، بلکه ارتباط متقابل آن ها روی رشد و 

توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد.

آذربایجانی و همکاران (2015) در پژوهشی اثر سرمایه انسانی بر رشد کل اقتصاد طی سال های 1385-
1338 و رشد اقتصاد بدون نفت طی سال های 1385-1353 را بررسی کرده اند. نتایج حاصل شده حاکی از آن 
است که شاخص سرمایه انسانی تنها در دوره بلندمدت بر رشد اقتصاد (کل اقتصاد و اقتصاد بدون نفت) اثر 

مثبت و معناداری دارد، اما در دوره کوتاه مدت اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت، ولی بی معنی است.

2- روش شناسی پژوهش

الگوی استفاده شده برای برآورده کردن هدف تحقیق حاضر با عنوان »الگوی سولوی دوبار تعمیم یافته«10 
شناخته می شود. این الگو را ایشی و سوادا (2009) در مقاله ای با عنوان »بازده کالن سرمایه اجتماعی«11 که 
در ژورنال اقتصاد کالن12 به چاپ رسیده است، برای نخستین بار مطرح کردند. نکته حائز اهمیت درباره الگوی 
ایشی و سوادا آن است که این الگو با تعمیم دوباره الگویی موسوم به مدل MRW  یا الگوی سولوی تعمیم یافته، 
منسوب به منکیو، رومر و ویِل (1990) و با افزودن متغیر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تولید، تدوین 
شده است. در الگوی ایشی و سوادا سه نوع سرمایه وجود دارد و تولید به صورت تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه 

10. Augmented-Augmented Solow Model
11. Aggregate returns to social capital
12. Journal of Macroeconomics
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انسانی، سرمایه اجتماعی، نیروی کار و فناوری در نظر گرفته می شود (معادله شماره 4).

.4
( , , , , )k h sY f K K K L A=

  یکی از فروض اساسی الگوی سولو، یعنی تکنولوژی خنثی از نوع هارود (کارافزا) در الگوی ایشی و سوادا 
نیز همچنان برقرار است. فرم تابعی تولید نیز به صورت کاب داگالس در نظر گرفته می شود (معادله شماره 5).

.5
1( )k h sY K K K Alα β γ α β γ− − −=

به طوری که:

.6
, ,  [0,1)α β γ ò

.7
 [0,1)α β γ+ + ò

  در فرم تابعی فوق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید (همگن بودن از درجه 1) که یکی از فروض اساسی 
الگوهای رشد نئوکالسیک است، برقرار است. همین جا پیش از آنکه به توضیح سازوکار الگو بپردازیم، می توان گفت 
 ،α و الگوی ایشی و سوادا برآورد مقادیر متغیرهای MRW هدف اصلی تحقیق حاضر و به طور کلی هدف توسعه الگوی
β و γ است که به ترتیب نشان دهنده کشش تولید نسبت به سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است. 
همچنین می توان اثبات کرد در فرم تابعی تولید در معادله شماره 5 کشش تولید نسبت به هریک از انواع سرمایه، 
سهم میزان سرانه مؤثر آن نوع سرمایه در رشد اقتصادی را نشان می دهد. بنابراین با برآورد این کشش ها هدف اصلی 

این پژوهش حاصل و سهم انواع سرمایه در رشد اقتصادی معین خواهد شد.

محوری ترین معادله در الگوی سولو معادله انباشت سرمایه فیزیکی است که میزان انباشت سرمایه سرانه مؤثر را به 
نرخ پس انداز، رشد جمعیت، رشد تکنولوژی و نرخ استهالک مرتبط می کند. از آنجا که در الگوی ایشی و سوادا سه 
نوع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی و اجتماعی) معرفی می شوند و نرخ پس انداز و نرخ استهالک این سه نوع سرمایه 

با یکدیگر متفاوت است، باید برای هریک، معادله انباشت جداگانه ای تعریف شود (معادله شماره 8).

.8
k i=siỹ-(n+g+δi )ki
i=k‚h‚s 
 ̃  ̃ ̇

در معادله مذکور نرخ استهالک سرمایه از نوع i ام است و نرخ رشد جمعیت n و نرخ رشد تکنولوژی g هستند.
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همان گونه که در الگوی اصلی سولو در وضعیت یکنواخت13 تغییرات سرمایه فیزیکی سرانه مؤثر برابر با صفر 
است، در الگوی سولوی دوبار تعمیم یافته باید تغییرات مقادیر سرانه مؤثر سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی 
برابر با صفر باشند (ḱh=ḱs=ḱk=0)، بنابراین با استفاده از معادله شماره 8 مقادیر سرمایه سرانه مؤثر بهینه انواع 
*k) برحسب متغیرهای الگو و تولید سرانه مؤثر (*ỹ) به صورت معادله 

h.k
*
S.k

*
k) سرمایه در وضعیت یکنواخت

شماره 9 حاصل می شوند:

.9
k*

i= ̃ siỹ*

n+g+δi
i=k‚h‚s

 ،δk=δh=δs=δ اگر برای سادگی فرض کنیم که نرخ های استهالک هر سه نوع سرمایه با یکدیگر برابر باشند
با حل الگو بر حسب مقدار*ỹ تولید سرانه مؤثر بهینه در وضعیت یکنواخت به صورت معادله شماره 10 حاصل 

می شود:

 .10
1

1
*

( )
k h ss s s

y
n g

α β γ α β γ

α β γδ

− − −

+ +

 
=  + + 



با گرفتن لگاریتم طبیعی از طرفین معادله شماره 10، معادله شماره 11 حاصل می شود:

.11
( ) ( ) ( )

*

    ( )
1 1 1 1k h s

Yln ln s ln s ln s ln n g
AL

α β γ α β γ δ
α β γ α β γ α β γ α β γ

   + +
= + + − + +   − − − − − − − − − − − −  

همچنین بر حسب تولید سرانه، معادله زیر به دست می آید.

.12
( ) ( ) ( ) ( )

*

ln ln ln ln ln
1 1 1 1k h s

Y a gt s s s n g
L

α β γ α β γ δ ε
α β γ α β γ α β γ α β γ

  + +
= + + + + − + + +  − − − − − − − − − − − − 

بر اساس معادله شماره 12، اگر اقتصادی در زمان t در وضعیت یکنواخت باشد، لگاریتم درآمد سرانه 
آن می تواند به صورت تابع لگاریتمی-خطی14 از نرخ های پس انداز سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه 

اجتماعی باشد. این معادله را می توان به صورت غیرمقید یا به صورت مقید برآورد کرد.

13. Steady-sate
14. Log-linear
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3- یافته های پژوهش

) و چهار متغیر  Y*

L
  برای تخمین معادله رگرسیونی 12 به حقایق آماری مربوط به یک متغیر وابسته (تولید سرانه 

مستقل (نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی، نرخ پس انداز سرمایه انسانی، نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی و مجموع نرخ رشد 
جمعیت، نرخ رشد تکنولوژی و نرخ استهالک n+g+δ) نیاز داریم. 

استان کشور در دوره  به 20  پانل مربوط  این تحقیق داده های  الگوی  برای تخمین  استفاده شده    مشاهدات 
) به عنوان متغیر وابسته است که از داده های  Y*

L
زمانی1390-1380 هستند. در این الگو، متغیر تولید (درآمد) سرانه (

تولید ناخالص داخلی سرانه استان های کشور بر حسب قیمت های ثابت سال 1390 به دست آمده است. مرجع داده های 
مذکور مرکز آمار ایران بوده است. از این متغیر به عنوان نماگر الگو استفاده شده است. درباره متغیر نرخ پس انداز سرمایه 
فیزیکی به عنوان یکی از رگرسوها به دلیل محدودیت داده های استانی و ارائه نشدن اطالعات مربوط به تشکیل سرمایه 
ثابت و پس انداز استان ها در سالنامه آماری استان ها، به ناچار از داده پس انداز ناخالص ملی (به قیمت های ثابت 1383) 
که بانک مرکزی تهیه اش کرده برای همه استان ها استفاده شده است، سپس با تقسیم پس انداز ناخالص ملی بر درآمد 

ملی (به قیمت های سال 1383)، نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی کشور محاسبه شد. 

به جای متغیر نرخ پس انداز سرمایه انسانی به عنوان یکی دیگر از متغیرهای توضیحی، از آمار تعداد دانشجو 
به جمعیت استان ها (در صد هزار نفر) استفاده شده است که مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در 
گزارش های آمار آموزش عالی در یک نگاه ارائه کرده است. پراکسی نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی، بر مبنای 
آمار پرونده های مختومه چک بالمحل، مستخرج از فصل 13 سالنامه آماری استان ها که مربوط امور قضایی است، 
محاسبه شده است. با این تعبیر که پرونده های مختومه چک های بالمحل به معنی کاهش در اعتماد در مبادالت 
اقتصادی و درنتیجه کاهش موجودی سرمایه اجتماعی هستند، می توان آن را به عنوان پس انداز منفی سرمایه 
اجتماعی تلقی کرد. نمایاری که برای نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی در الگو وارد شده است، تعداد چک های 
بالمحل به ازای هر صد هزار نفر است. از آنجا که منکیو، رومر و ویل (1990) نرخ رشد تکنولوژی را ثابت و برابر با 
متوسط نرخ رشد درآمد سرانه یعنی 0/01 درصد در نظر گرفته اند، در این مطالعه نیز برای سادگی و در عین حال 
محدودیت اطالعات موجود در پایگاه های آماری کشور، از همین مقدار برای نرخ رشد تکنولوژی استفاده شده است. 
همچنین در اغلب مطالعات نرخ استهالک در اقتصاد ایران نزدیک به 5 درصد برآورد شده است. مطالعه حاضر 
نیز برای سهولت تحقیق مقدار تقریبی 0/05 را برای نرخ استهالک در نظر گرفته است. نرخ رشد جمعیت نیز با 

استفاده از داده های جمعیت استان ها محاسبه شده است این نرخ را مرکز آمار ایران تهیه کرده است.

3-1- روش تخمین و تصریح الگوی رگرسیون

  برای تخمین الگوی این تحقیق از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های پانل پویا15 استفاده شده 
است. پویایی الگوها به این معناست که متغیر، وابسته به مقادیر گذشته خود (یا به اصطالح وقفه های خود) 

15. Generalized Method of Moments for Dynamic Panel Data (GMM/DPD)
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وابسته باشد. می توان اثبات کرد در صورتی که الگوی رگرسیونی داده های پانل از نوع پویا باشد، استفاده از 
برآوردگر اثرات ثابت (FE) یا اثرات تصادفی (RE) برای تخمین آن تورش دار خواهد بود. در چنین حالتی برای 

پروانه کمالی دهکردی و همکاران. اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران

ADF و IPS جدول 1. نتایج آزمون های ریشه واحد

مرتبه انباشتگیآزمون ADFآزمون IPSمتغیر

ln(YCAPit)
Stat=-0/1718

Prob=0/43
غیرساکن

Stat= 33/726
Prob=0/747

غیرساکن
بر اساس هر دو آزمون AR (2) است.

ln(SKt)
Stat=0/33480
Prob=0/6311

غیرساکن

Stat=25/4019
Prob=0/9649

غیرساکن
بر اساس هر دو آزمون AR (1) است.

ln(SHit)
Stat=-1/62007
Prob=0/0491

ساکن

Stat=49/0859
Prob=0/1536

غیرساکن

 ADF، ساکن و بر اساس ،IPS بر اساس آزمون
AR (1) است.

ln(SSit)
Stat=-0/889
Prob=0/1870

غیرساکن

Stat=48/6275
Prob=0/1645

غیرساکن

 ADF غیرساکن و بر اساس ،IPS بر اساس آزمون
ساکن است.

ln(nit+0.06)
Stat=0/68301
Prob=0/7527

غیرساکن

Stat=26/0011
Prob=0/9573

غیرساکن
بر اساس هر دو آزمون، AR (1) است.

منبع: یافته های تحقیق

جدول 2. نتایج برآورد معادله 14

سطح معناداریآماره تیبرآوردرگرسورها

dln(YCAPit-1)C1=-0.022990-3/2413500/0015

trendC2=-0.010062-7/6259010/0000
dln(SKt)C3=+0.57248615/236100/0000

ln(SHit )C4=+0.0350895/3037920/0000

d ln(SSit )C5=-0.037872-2/7260070/0072

-d ln(nit+0.06)C6=-1.116199-33/832530/0000

منبع: یافته های تحقیق
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دستیابی به تخمین های بدون تورش می توانیم از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های پانل پویا استفاده 
کنیم که نخستین بار آرالنو و بوند (1991) مطرح کردند. 

مزایای این روِش تخمین، همچون لحاظ کردن ناهمسانی های واحدهای مقطع عرضی و اطالعات بیشتر، 
تخمین های دقیق تر و با کارایی باالتر و هم خطِی کمتر، باعث شده است استفاده از آن متداول شود. روش 
گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های پانل پویا زمانی به کار می رود که تعداد واحدهای مقطع عرضی بیشتر از 
تعداد دوره های زمانی باشد (ندیری و محمدی، 1390). همان گونه که در مقاله حاضر نیز تعداد استان ها یعنی 

20 از سال های مطالعه شده یعنی 11 بیشتر است.

  روشی که آرالنو و بوند (1991) مطرح کردند، روش گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی مرتبه اول16 نامیده 
می شود. آرالنو و باور (1995) و بالندل و بوند (1998) با توسعه و تعدیل روش تفاضلی مرتبه اول، روش 
گشتاورهای تعمیم یافته متعامد17 را ارائه دادند. در روش تفاضلی مرتبه اول، برای گنجاندن اثرات فردی در الگو 
از تفاضل و در روش متعامد برای گنجاندن این اثرات از روش اختالف متعامد18 استفاده می شود. روش متعامد 

16. First Difference GMM
17. Orthogonal GMM
18. Orthogonal Deviation 
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PP و LLC جدول 3. نتایج آزمون های ریشه واحد

مرتبه انباشتگیآزمون PPآزمون LLCمتغیر

ln(YCAPit )
Stat=-4/0116
Prob=0/0000

ساکن

Stat=16/9306
Prob=0/9995

غیر ساکن

بر اساس آزمون LLC، ساکن و بر اساس 
آزمون PP،AR  (1) است.

ln(SKt)
Stat=-4/886
Prob=0/0000

ساکن

Stat=230/009
Prob=0/0000

ساکن
بر اساس هر دو آزمون ساکن است.

ln(SHit)
Stat=-8/089
Prob= 0/000

ساکن

Stat=85/7628
Prob=0/0000

ساکن
بر اساس هر دو آزمون ساکن است.

ln(SSit)
Stat=-8/5623
Prob=0/0000

غیرساکن

Stat=26/5266
Prob=0/9497

ساکن

بر اساس آزمون LLC، ساکن و بر اساس 
آزمون PP،AR (1) است.

ln(nit+0.06)
Stat=-1/4899
Prob=0/0681

غیرساکن

Stat=70/2858
Prob=0/0022

ساکن

 ،PP و بر اساس آزمون LLC ،AR (1) بر اساس آزمون
ساکن است.

منبع: یافته های تحقیق
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نسبت به روش تفاضلی مزیت هایی دارد، از جمله اینکه دقت تخمین را باال می برد و درجه آزادی کمتری از 
دست می رود. همچنین تخمین های کاراتری به دست می دهد (بالتاگی، 2008). در این مطالعه نیز برای برآورد 

الگو (معادالت 14 و 15) از روش گشتاورهای تعمیم یافته متعامد استفاده شده است.

3-2- تصریح الگوی رگرسیون

  در بخش تبیین الگو بیان شد که معادله رگرسیون 12 باید برآورد شود و بر اساس نتایج آن میزان تأثیر 
انواع سرمایه بر رشد اقتصادی مشخص شود. معادله شماره 13 همان معادله شماره 12 است که با نمادهای 

ساده تری برای تخمین استفاده می شود. 

.13
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ln 1 2 . 3 .ln 4 .ln 5 .ln 6 .ln 0.06it t it it it itYCAP C C t C SK C SH C SS C n U= + + + + − + +

YCAPit: سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی استان i ام، در سال t ام؛ SKt: نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی 
 t ام در سال i نرخ پس انداز سرمایه انسانی (تعداد دانشجو در صد هزار نفر) در استان :SHit ام؛ t کشور در سال
ام؛ SSIit: نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی (تعداد چک های بالمحل در صد هزار نفر) در استان i ام در سال t ام 

و nit: نرخ رشد جمعیت استان i ام در سال t ام در این معادله است.

  قبل از تصریح دقیق الگو، آزمون ریشه واحد متغیرها انجام شده و برای اجتناب از تخمین رگرسیون کاذب 
بر مبنای این آزمون، با استفاده از متغیرهای ساکن اقدام به تصریح مجدد الگو کرده ایم. ابتدا آزمون ریشه واحد 

جدول 4. نتایج برآورد معادله 15

سطح معناداریآماره تیبرآوردرگرسورها

ln(YCAPit-1)C1=+0.26809420/661130/0000

trendC2=+0.0072821/9814000/0491

ln(SKt)C3=+0.3168325/1709590/0000

ln(SHit)C4=+0.0286963/0438200/0027

dln(SSit)C5=-0.188772-15/756700/0000

-ln(nit+0.06)C6=-0.519387-13/250950/0000

منبع: یافته های تحقیق
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IPS 19 و ADF 20 را انجام داده و بر مبنای آن ها یک بار الگو را تصریح کرده ایم (معادله شماره 14) و تخمین 
زده ایم. سپس آزمون های ریشه واحد LLC 21 و PP 22 را انجام داده ایم و مجدداً بر مبنای آن ها به تصریح و 
تخمین الگو (معادله شماره 15) اقدام کرده ایم. نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای الگو بر اساس آزمون های 
IPS و ADF در جدول شماره 1 ارائه شده است. با استفاده از نتایج آزمون های ریشه واحد IPS و ADF درباره 

متغیرهای الگو و تفاضل گیری از متغیرهای غیرساکن، می توانیم الگو را به شکل زیر تصریح کنیم:

.14
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1ln 1 . ln 2 . 3 . ln 4 .ln 5 . ln 6 . ln 0.06it i t t it it it itd YCAP C d YCAP C t C d SK C SH C d SS C d n U−= + + + + − + +

همان گونه که پیش تر توضیح دادیم به این دلیل که در سمت راست معادله شماره 14 وقفه ای از متغیر 
وابسته dIn(YCAPi, t+1) وارد و به اصطالح الگوی رگرسیون پویا می شود، باید از روش گشتاورهای تعمیم یافته 
داده های پانل پویا برای برآورد این معادله استفاده کنیم. تخمین ضرایب معادله شماره 14 به روش گشتاورهای 
تعمیم یافته و با استفاده از ِمتد اختالف متعامد برای گنجاندن اثرات فردی در جدول شماره 2 آورده شده است. 
نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای الگو بر اساس آزمون های LLC و PP در جدول شماره 3 ارائه شده است. 
بر مبنای نتایج آزمون ریشه واحد LLC و PP درباره متغیرهای الگو و تفاضل گیری از متغیرهای غیرساکن، 

می توانیم الگو را به شکل زیر تصریح کنیم:

.15
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1ln 1 . ln 2 . 3 .ln 4 .ln 5 . ln 6 .ln 0.06it i t t it it it itYCAP C YCAP C t C SK C SH C d SS C n U−= + + + + − + +

  به دلیل پویایی معادله شماره 15 از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته برای آن استفاده می کنیم. 
تخمین ضرایب معادله شماره 15 به روش گشتاورهای تعمیم یافته (و با استفاده از ِمتد اختالف متعامد برای 

گنجاندن اثرات فردی) در جدول شماره 4 آورده شده است.

4- بحث و نتیجه گیری

4-1- تحلیل نتایج معادله رگرسیونی )11(

  در نتایج به دست آمده بر مبنای تخمینـ  معادله شماره 14 ضرایب همه متغیرها معنی دار هستند. بر مبنای 
این نتایج، یک درصد افزایش در نرخ رشد پس انداز ملی باعث 0/57 درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص 

19. Im, Pesaran and Shin W-stat
20. ADF - Fisher Chi-square
21. Levin, Lin and Chu
22. PP - Fisher Chi-square
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داخلی سرانه استان ها می شود که البته با مالحظه ضریب 0/57 درصد، به نظر می رسد حساسیت رشد تولید 
ناخالص داخلی به نرخ رشد پس انداز ملی قابل توجه نیست (معادله شماره 16).

.16
( )
( )

( ) ( )
0.57 

( ) ( )
= =it YCAP

it SK

d dln YCAP d r
d dln SK d r

همچنین یک درصد افزایش در تعداد دانشجویان (به عنوان پراکسی پس انداز سرمایه انسانی) در هر استان 
باعث 0/035 واحد افزایش در نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی استان ها می شود که پایین بودن ضریب 
پیش گفته را می توان به ازدحام نیروی کار تحصیل کرده و ناتوانی ساختار اقتصادی کشور درجذب نیروهای کار 
تحصیل کرده از طرفی و حرکت به سمت بازده نهایی منفی نیروی کار (سرمایه انسانی) در ترکیب با انواع دیگر 

سرمایه تلقی کرد (معادله شماره 17).

.17( )
( )

( ) ( )
0.035

% ( )
= =it YCAP

it

d dln YCAP d r
dln SH d SH

  به عالوه یک درصد افزایش در نرخ رشد پرونده های مختومه چک های بالمحل هر استان (به عنوان پس انداز منفی 
سرمایه اجتماعی) موجب کاهش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به میزان 0/038 درصد خواهد شد (معادله 
شماره 18). پایین بودن ضریب پیش گفته بیانگر این است که به جز پرونده های مختومه چک های بالمحل، احتماالً 
متغیرهای دیگری می تواند به عنوان پراکسی سرمایه اجتماعی تلقی شود که می تواند در پژوهش های بعدی بررسی شود.

.18( )
( )

( ) ( )
0.038

( ) ( )
= = −it YCAP

it SS

d dln YCAP d r
d dln SS d r

  منفی بودن ضریب متغیر روند زمانی نیز داللت بر آن دارد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استان ها 
در طول زمان روندی کاهشی دارد که این ضریب منفی حکایت از رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور طی 

دوره بررسی شده دارد.

4-2- تحلیل نتایج معادله رگرسیونی )15(

  نتایج تخمین معادله 15 با معنی داری تمامی ضرایب الگو، حاکی از آن است که یک درصد افزایش در 
پس انداز ملی باعث 0/31 درصد افزایش در درآمد سرانه استان ها خواهد شد (معادله شماره 19).

.19( )
( ) ( )

% ( ) 0.31
%

= =it

it

dln YCAP d YCAP
dln SK d SK
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  یک درصد افزایش در تعداد دانشجویان هر استان باعث 0/029 درصد افزایش در سرانه تولید ناخالص داخلی 
هر استان خواهد شد (معادله شماره 20).

.20( )
( )

% ( ) 0.029
% ( )

= =it

it

dln YCAP d YCAP
dln SH d SH

 همچنین یک واحد (یا 100 درصد) افزایش در نرخ رشد پرونده های مختومه چک های بالمحل هر استان، 
تولید ناخالص داخلی سرانه آن استان را به اندازه 0/18 درصد کاهش خواهد داد (معادله شماره 21).

.21( )
( )

% ( ) 0.18
( ) ( )

= = −it

it SS

dln YCAP d YCAP
d dln SS d r

  همان گونه که انتظار می رفت پس انداز هر سه نوع سرمایه در تعیین نرخ رشد و سطح رشد اقتصادی استان ها، 
تاثیر مثبت و معنی دار است. با این حال میزان تأثیر سرمایه فیزیکی نسبت به سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی 
به مراتب بیشتر است. پایین بودن ضریب سرمایه انسانی به دلیل ناتوانی اقتصاد در جذب نیروی کار تحصیل کرده 
و نرخ های باالی بیکاری در بین فارغ التحصیالن دانشگاه است. پایین بودن ضریب سرمایه اجتماعی نیز مؤید آن 

است که باید متغیرهای بیشتری برای این سرمایه در نظر گرفت.
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