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  چكيده

با هدف عدالت درحوزه روابط انسان    يداري و توسعه همگون، بحث پا  ي منطقه ا   يزي موضوعات روز در برنامه ر  ين از مهم تر  يكي  

در رشد و توسعه    يبه عنوان عامل اساس  يانسان  يه، سرمارشد  يدجد  ياتاست. مطابق نظر   يعدالت اجتماع  يتو رعا  يعتو طب

  ي اقتصاد  ييبر همگرا   ي انسان  يهشاخص سرما  ير تاث  يرو ، هدف از پژوهش حاضر بررس  ين. از ا باشد  يجوامع مد نظر م   ياقتصاد

(  VGDP)  ي اقتصاد  يداري شاخص  پا  ( و EDUH)  ي انسان  يه منظور از شاخص سرما  ين منتخب درحال توسعه است . بد  ي کشورها

  مثبت  ير ثأت  بدست آمده نشانگر   يج. نتاتاستفاده شده اس  ييتابلو  ي هاداده  ي ، به روش اقتصاد سنج2001-2018  يدوره زمان  يبرا 

  يه سرما  يش با افزا   يگر دهد. به مفهوم د  ي را نشان م    يتورم بر ثبات اقتصاد  يمنف  ير ثأدرجه باز بودن و ت   مثبت   ير ثأت  ي، انسان  يهسرما

 . يابد ي م  يشمنتخب افزا  ي در کشورها يا اقتصاد منطقه يداري پا ي،انسان

 
 منتخب  ی کشورها ، ییتابلو ی داده ها ی، اقتصاد منطقه ا   یداری، پایدار، توسعه پایانسان یهسرما: يديکلواژگان  
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 مقدمه 
سرمایه انسانی اگر چه از زمان اقتصاددانان کالسیک    .خیر بحث سرمایه انسانی نوآور استیکی از مباحث بسیار مهم جهانی در دهه ا

آنها توسعه مورد بحث بوده است اما آنچه در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است مدل سازی و ارائه الگوهایی است که در  
ابع نیروی کارو سرمایه  ، عالوه بر بحث کالسیکی مبنی بر اینکه تولید فقط ت. به عبارتی سانی نوآور و توسعه لحاظ شده استسرمایه ان

عوامل موثر بر  .  اثرگذار در این توابع وارد شوند  ، عامل کیفی نیروی کار یا سرمایه انسانی نیز باید به مثابه یک متغیرفرض می شد 
. عوامل کمی رشد اقتصادی تعداد نیروی کار و سرمایه فیزیکی است  ن به عوامل کمی و کیفی تقسیم کردداری اقتصادی را می تواپای

ه عنوان کیفیت  و عوامل کیفی نیز کیفیت عوامل تولید است . به طوری که از سرمایه انسانی به عنوان کیفیت نیروی کار و از فناوری ب
از طریق عواملی چون    ، دانش نهادینه شده در نیروی کار را سرمایه انسانی گویند که این خودعبارت دیگرسرمایه یاد می شود؛ به  

( و تجربه به دست می آید و از دانش نهادینه شده در ماشین و سرمایه نیز به  ، فنی و حرفه ای و ...ضمن خدمت  ،آموزش )رسمی
اد از تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی به عنوان اثر کالن و از تاثیر آن بر  عنوان فناوری یاد می کنند . در ادبیات امروزی اقتص

 . ثر خرد سرمایه انسانی یاد می شوددرآمد فردی و توزیع درآمد به عنوان ا
تصادی  پایداری به معنای تداوم در امری مانند فعالیت و موازنه پویا میان عوامل موثر فراوان مانند عوامل طبیعی، اجتماعی و اق

. توسعه پایدار دارای سه بعد زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی است که علیرغم وزن  (Barrow, 1997)مورد نیاز بشر می باشد  
، لیکن پایداری اقتصادی و اجتماعی نیز قویا مد نظر است . در واقع شرایط جامع  باحث زیست محیطی در توسعه پایدارتعیین کننده م

بقای اقتصادی )  ، پایداریی اجتماعی )با هدف عدالت اجتماعی(فراهم می شود که مجموعه ای از پایدارپایداری زمانی     با هدف 
. بدین ترتیب با توجه به اینکه بیشتر مطالعات صورت  اقتصادی و پایداری زیست محیطی )با هدف تعادل اکولوژیک( به وجود آید

، هر ت اما پیوستگی و ارتباط ابعاد آنفته است و توجهات بیشتر بر این بعد اسگرفته حول بعد زیست محیطی توسعه پایدار صورت گر
مفهوم پایداری به عبارت دیگرارزیابی مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار را مکلف می سازد تا همه وابستگی های متقابل را در بر گیرد .

لی مانند سیاستهای بخشی مناسب ، مقیاس های اجتماعی اقتصادی بر مبنای افق زمانی طوالنی مدت استوار می باشد و شامل عوام
یشرفت بلند  ،  گسترش سیستم توزیع درآمد و دارائی ها و توسعه بخش خصوصی می باشد که باعث پی پایهبرای توسعه منابع انسان

نسانی ارزشمند ندگی ا. رشد اقتصادی به تنهایی مناسب نمی باشد اما به عنوان وسیله ای برای پیشرفت زمدت اقتصادی می گردند
، مناسبتهای فرهنگی یگر مثل پایداری سیاسی و اجتماعی، پایداری اقتصادی را بایستی در متن سیاستهای مقدم داست. بر این اساس

. بر این نکته نیز باید تاکید نمود  پایداری اقتصادی به طور اعم و تعدیل ساختاری به  ریت صحیح منابع طبیعی جستجو نمودو مدی
، . از طرفی از نظر اقتصادی(Heidari, 2013)خاص چالشهای جهانی هستند که بیشتر کشورهای جهان با آن مواجه می باشند    طور

در فرآیند توسعه نباید غنی شدن گروهی موجب فقیر شدن گروهی دیگر و جدا شدن بخش های عمده ای از جامعه از منافع حاصله 
هون ایجاد نابرابری هاست ممکن است صرفا از نظر بیوفیزیکی پایدار باشد اما نه از نظر  از توسعه گردد . ساختاری که رشد آن مر

کیفیت نیروی  سرمایه انسانی  .(Tabibian, 1999)  اقتصادی و اجتماعی ، باعث  کار یا دانش نهادینه شده در آنان، یا به عبارتی 
 Mirbagheri Hir et al., 2014: 105 and Arabi and)  افزایش تولید،کاهش نابرابری و رشد اقتصادی کشورها می گردد

Kazemi, 2014: 109) . 
، انسان مبدا توسعه معرفی می شود و نظریه های نوین رشد و توسعه عمدتا متکی بر انسان است . به این بحث توسعه انسانی  در

توسعه اقتصادی می دانند . همچنین  معنا که سرمایه گذاری روی ابعاد جسمانی و فکری انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت 
در توسعه پایدار انسان به عنوان هدف نهایی توسعه پایدار مطرح است ، که منظور از آن فراهم نمودن زمینه های الزم برای آماده  

آیندگان  ، خود نیز از زندگی پایدار مادی و معنوی بهره برده و همین شانس را برایسان هاست تا ضمن مشارکت در توسعهسازی ان
نیز در نظر داشته باشند. بنابراین در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از شاخص توسعه انسانی به بررسی پایدار اقتصادی با  

، پرداخته شود. همچنین  VGDPتوجه به شاخص کالن و جدید پایداری اقتصادی با توجه به شاخص کالن و جدید پایداری اقتصادی  
فاده از حداکثر داده های موجود و با استفاده از روس اقتصاد سنجی داده های تابلویی به آزمون فرضیه زیر در گروه این مقاله با است

 :  های منتخب درحال توسعه می پردازدکشور
است: در بخش تنظیم شده مقاله حاضر در سه  .توسعه یافته مثبت و معنادار است اثر توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی کشورهای

، ادبیات موضوع پژوهش ارائه شده است . بخش دوم به روش شناسی پژوهش اختصاص دارد . و در بخش سوم یافته بخش نخست
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 های پژوهش ارائه گردیده است.  
ل مختلف  ( شروع می شود که در آن نیروی کار به عوامSolow, 1956ادبیات این موضوع با معادله رشد نئوکالسیکی سولو )

محاسبه می   ، نرخ ثبت نام و ... تقسیم می شود و در معادله رشد قرار می گیرد و اثر آن بر رشد اقتصادید، مخارج آموزشیمثل سوا
ونزا در تابع  ، سرمایه انسانی به عنوان یک عامل درو رومر مطرح شده است که در حقیقت، درونزای لوکاس  شود. پس از آن نظریه

وهای رشد درونزا بحث اقتصاد اندیشه ها مطرح شده است که در آن سرمایه انسانی به بازده  در نظریه الگ  تولید مشخص می شود.
در  صعودی نسبت به مقیاس و خروج از فروض بازار رقابت منجر و سپس ، به یک کاالی عمومی و رقابت ناپذیر تبدیل می شود .

، دانش و مهارت بهتر شکل  ت های انسانی مانند سالمتیقابلی  واقعی باید نخست  الگوی توسعه انسانی، برای رسیدن به یک توسعه
ز این قابلیتها برای اوقات فراغت، دنبال کردن اهداف سازنده، فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استفاده  ، سپس باید ابگیرد

  . از ازدیاد درآمد و ثروت است بیش . پس افزایش سطح درآمد تنها بخشی از خواسته های مردم است و توسعه ی ناظر بر روندی برد
، این مردم اند که باید در محور و کانون فرآیند توسعه قرار گیرند . انسانها باید صاحب طول عمر، دانش زیاد و سطح در این رویکرد

بهتر به دست خواهد و از طریق این سه معیار است که بسیاری از جنبه های مربوط به کیفیت زندگی  آبرومند گردند  آمد   معاش 
(Lesi zadeh, 2011)  بنابراین تاکید توسعه انسانی برنیازی است که به توسعه قابلیتهای انسان احساس می شود و در عین حال .

آزادانه در تصمیم گیرهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی مشارکت   به نحوه به کارگرفتن این قابلیتها توسط افرادی که می توانند 
ودمند و خالق برای توسعه کار کنند ، بستگی دارد و حاصل آن توسعه ای است که از لحاظ اقتصادی ، داشته باشند و به طور س

 .م شناختی قابل دوام و پایدار استاجتماعی و بو
، و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق و با همکاری گوستا یزه نوبل  -وسط آمارتیا سن برنده  ت  1990شاخص توسعه انسانی در سال  

زمان ملل مورد استاد دانشگاه ییل و دسای استاد دانشگاه اقتصاد لندن توسعه یافت و از همان زمان توسط برنامه عمران سا و رانیس
. بر پایه تعریف برنامه سازمان ملل توسعه انسانی به معنای گسترش فرآیند  (Heidari Chapana, 2015)استفاده قرار گرفت  

دان و دولت ها را توانا می سازد تا پیشرفت ها را در گذر زمان ارزشیابی و برای دخالت گزینش افراد است . این شاخص ، شهرون
یدن سیاسی اولویت تعیین کنند . مفهوم توسعه انسانی گویای آن است که هدف اصلی توسعه بهره مند ساختن انسان یا بهبود بخش

است که الزمه دستیابی به زندگی بهتر عالوه بر داشتن در . این شاخص مبتنی بر این ایده اساسی  به کیفیت زندگی انسان ها است
. شاخص توسعه انسانی درصدد اندازه گیری متوسط دستیابی یک کشور سط استعدادها و ظرفیت انسانی استآمد باالتر ، پرورش و ب
. هر یک از  تاندارد شایسته زندگیگی طوالنی توام با سالمتی، دانش، اس: زندنی است . این ابعاد عبارت است ازدر سه بعد توسعه انسا

. امید به زندگی نشانگر سطح میزان رفاه یک اقتصادی توضیح دهد  - اه یک جامعه را در زندگی اجتماعیاین ابعاد می توانند میزان رف
اجتماعی و  اقتصادی توضیح دهد .امید به زندگی نشانگر سطح میزان برخورداری افراد از فرصت های  -جامعه را در زندگی اجتماعی 

ابعاد مختلف اقتصادیسطح رضایت مندی آن ها از وضع و باال بودن آن موجب افزایش  یت زندگی در  ، اجتماعی و سیاسی است 
 Momeni & Milani)توانمندی افراد در باال بردن سطح کیفیت زندگی خویش در بعد اقتصادی و اجتماعی آن باشد می باشد  

Amini, 2011).    زمان از  بردهمچنین  پی  توسعه  در  آموزش  به نقش  داشته شدافالطون  افالطون عقیده  برای سالمت    .  که 
ری شود . ، آموزش ارزش اقتصادی باالیی دارد ، بخش عمده ای از ثروت جامعه باید در آموزش سرمایه گذااقتصادی یک جامعه

 Aghaie)دهنده قدرت انتخاب انسانها می باشند  ، آموزش و درآمد واقعی همگی از عوامل اساسی افزایش  بنابراین امید به زندگی 

et al., 2013) . 
سال   از  قبل  تا  انسانی  توسعه  شاخص  و    2010فرمول  )کلوگمن  بود  زیر  فرمول  شکل    ، همکارانبه 

2011:)) ls+He+HhHDI=(1/3)*(H    که در آن اندیس هایls,h,e  اما  عبارتند از سالمت، تحصیالت و استانداردهای زندگی .
انتقاد نسبت به چگونگی انتخاب وزن ان ابتدای به کارگیری مطرح شده )لیل برخی انتقاداتی که در مورد این شاخص از همبعد به د

شاخص توسعه    2010( سازمان توسعه برنامه ریزی ملل متحد در سال  و همچنین تعداد معیارهای انتخاب  ها در محاسبه شاخص
 (.Klugman et al., 2011) رای محاسبه توسعه انسانی استفاده نمودانسانی را تعدیل کرده و از میانگین هندسی ب

، پایداری اقتصادی بنیانی اخالقی در طرز تفکر بهره وری است که در پی دستیابی به دو هدف اصلی در استفاده از منابع  همچنین
آینده و عدالت نسبت به   ( عدالت بین انسانها نسل2( ارضای نیازها و خواسته های فردی انسانها و  1کمیاب است :   های حال و 

 .(Bamgartner & Kovas, 2010)طبیعت به منظور تنظیم روابط انسان و طبیعت در دوره های زمانی دراز مدت و نامشخص  
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مل  ، عمدتا با عوادر بهره برداری از منابع می باشداز آنجا که هدف توسعه پایدار توزیع برابر فرصت ها و برقراری عدالت بین نسلی  
اقتصادی در ارتباط است . بر همین اساس پایداری در اقتصاد را می توان در ایجاد رشد عادالنه و متوازن جامعه انسانی و تضمین  

 Annabestani)  ، طبیعی و فرهنگی تعریف نمودوارد آوردن خدشه به منابع زیستی  بهره مندی تک تک انسانها در طول زمان و بدون 

et al., 2013 .) 
بهینه و مدیریت کاراتر منابع ، بهره وری، تخصیص بهتیشترپایداری اقتصادی پیشرفت و کارایی ب   ، و پایداری تغذیه ای و ر و 

 . (Sharifzadeh et al., 2014)خوداتکایی می باشد  
چرخه تولید کاال و خدمات مورد توجه ( انسان به عنوان یکی از نهاده های تولید در  در نظریات اقتصادی )اقتصاددانان کالسیک

م اسمیت ، کارل مارکس  ریکاردو (. اما، منتقدین نظریات بود و سرمایه فیزیکی را عامل تشکیل دهنده ثروت کشور می دانستند )آدا 
اری بر روی  نا که سرمایه گذ، متکی به انسان است به معسان را مبدا توسعه معرفی می کنند؛ نظریه های تازه رشد ، انکالسیک ها

دون کاهش نابرابری را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند و تاکید می کنند که توسعه یافتگی بانسان 
. به این ترتیب می توان گفت  (Malekie, 2003) (Solo, Jones & Schumpeter)، به دست نخواهد آمد  هاومحرومیت ها

، اعتقاد داشت که مفهوم  1971. کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال محور توسعه می باشد و در عین حالانسان هدف توسعه  
انسانی و فیزیکی و کاالیی  . لذا باید سرمایه  ل سرمایه فیزیکی و کاالیی می شود، مفهومی ناقص و نارساستسرمایه که فقط شام

سرمایه این خصوص می گوید: ». او در فیزیکی هر دو به حساب آیندانی و . لذا باید سرمایه انسمی شود، مفهومی ناقص و نارساست
، بلکه اندوخته دانش هایی است که از آزمایشها به دست آمده و کار رفته ابزار و ادوات آن کشور نیستانسانی یک کشور صنعتی پیش

 .برای به کار بردن این دانش هاست« آموختگی افراد آن کشور
. سرمایه  لی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند: منابع انسانی پایه اصیدهابیسون درباره اهمیت منابع انسانی می گوپرفسور فردریک  

منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های  ، از  که سرمایه ها را متراکم می سازندمنابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند    و 
، امروزه توسعه مردم محور در  دلیل چنین اهمیتی  . بهو توسعه ملی را به پیش می برند  د ، اقتصادی و سیاسی را می سازناجتماعی

.  عه این ایده نقش زیادی داشته است. آمارتیا سن نیز یکی از موثرترین افرادی است که در توسکز توجه بحث های توسعه قرار داردمر
بیان کرده است که دستیابی به زندگی بهتر، هم نیازمند مصرف  ، این واقعیت را  یده ظرفیت ها و کارکردهای انسانیوی با طرح ا

ق  . لذا گسترش ظرفیت های ذهنی او از طریتعداد ها و ظرفیت های انسانی استبیشتر کاالها و خدمات و هم ثمره پرورش رشد اس
کشوری که قادر به افزایش دانش . بر این اساس  اصلی توسعه انسانی محسوب می شود  ، از عناصرآموزش و تحصیالت در کنار درآمد

 ، در فرآیند توسعه موفق تر خواهد شد .یری از سرمایه انسانی را بیاموزدو آگاهی انسان ها باشد و راه درست بهره گ
Numer, 2001))  ؛ وی از شاخص توسعه انسانی برای  کشور منتخب پرداخت  155ایداری در  به بررسی شاخص توسعه انسانی و پ

. نومر نشان داد که سطح پایین از شاخص توسعه  حقیقی برای پایداری استفاده کرد سعه انسانی و از شاخص پس اندازاندازه گیری تو
، به بررسی ارتباط بین محیط زیست  (Macherji and Chakraborty, 2007) انسانی ، باعث کاهش سطح پایداری می شود . 

برای   اقتصادی  و رشد  انسانی  هندوستان  14توسعه  زمانی    ایالت  دوره  از شاخص عملکرد زیست داختندپر  1991-2004در  . وی 
  - ( که محکی است مستخرج از روشی برای کمی و عددی کردن عملکرد سیاست های زیست محیطی یک کشور  EPIمحیطی )

(  GDPانه )( برای توسعه انسانی و از تولید ناخالص داخلی سرHDIبرای بررسی کیفیت محیط زیست ، از شاخص توسعه انسانی )
واژگون میان شاخص توسعه انسانی و کیفیت محیط زیست    N. نتایج بررسی نشان دادند که ارتباط  ی استفاده کردندبرای رشد اقتصاد

 . داری و رفاه انسان مکمل یکدیگرندقرار است و پای
(Constantine and Martini, 2009)بین محیط زیست ارتباط علی  اقتصاد،  و رشد  انسانی  توسعه  برای کشورهای  ،  را  ی 

، اما توسعه انسانی و رشد اقتصادی مثبت. نتایج بررسی نشان داد که رابطه بین  بررسی کردند  2003-1970ازه زمانی  منتخب در ب
رابطه منابع طبیعی و رشد اقتصادی منفی بوده است . سپس ، توسعه انسانی و پایداری را در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس  

 . واژگان برقرار استUو نشان دادند بین ناپایداری و توسعه انسانی یک رابطه بررسی کردند 
(Surrey et al., 2011)   و رشد اقتصادی با و بلند مدت بین سرمایه گذاری در سرمایه انسانی  به بررسی رابطه کوتاه مدت 

. نتایج آنها حاکی از آن است که سرمایه انسانی  پرداخته اند  1960-2001وره زمانی  کشور طی د   99استفاده از داده های تابلویی برای  
تمرکز  که می بایست بر توسعه انسانی نه تنها به خاطر تاثیر مستقیم آن بر رشد بلکه به دلیل اثر بازخورد آن بر حفظ رشد اقتصادی 
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 .کرد
(Fitr and Turkmen, 2012)  در مطالعه ای تحت عنوان توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی مقایسه تطبیقی

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از روش سیستم معادالت همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر 
یافته و در حال توسعه با استفاده از روش سیستم معادالت کشورهای توسعه    1980-2008رشد اقتصادی پایدار برای دوره زمانی  

کشورهای توسعه یافته و   1980-2008همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دوره زمانی  
 Raisi and)انه پایین پرداخته اند در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه باال ، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سر

Ja'fari Samimi, 2016)    به بررسی تاثیر شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از
  پرداخته اند . 2007-2014روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 

رابطه مثبت و    و پایداری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،  نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین شاخص توسعه انسانی
شایان ذکر است که   ، توسعه اقتصادی این کشورها پایدارتر می شود.مفهوم که با افزایش توسعه انسانی. بدین  معنادار وجود دارد

سوب می شود و رابطه  توسعه  همزمانی بررسی چند متغیربه روش پانل دیتابرای کشورهای ذکر شده از نوآوری پژوهش حاضر مح 
 انسانی با توسعه اقتصادی در این کشورها اولین بار در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 هش وپژ روش 
تحق تحق  این  یقنوع روش  نوع  از  تحق  یکاربرد  یقاتمطالعه  زم  یمورد  یقو روش  و  باشدیم  ایینهو  انجام مطالعات  از  . پس 

روابط مشخص    ی تجرب  یمدل مورد نظر استخراج خواهد شد و پس از بررس  یو داخل  یخارج  یاتالزم از مقاالت و نشر  هاییبررس
 .شودیها پرداخته مداده  یلبه تحل 1ویوزیاو نرم افزار  یاقتصادسنج  هاییلو تحل یهشده با استفاده از تجز

 یهااز داده  ینتخم یآمار و اطالعات برا ینشده و همچن یآورجمع  ینظر یمبان ینترنتو ا یاابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه
 واهد شد.استفاده خ یبانک جهان  زمانی ی سر

مدل اقتصاد سنجی زیر را    (Bowdler & Malik, 2017)اقتصاد به تبعیت از    یه انسانی بر پایداریاسرمجهت بررسی تأثیر  
 توان در نظر گرفت: می

 
(1) 𝑉𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑉𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝛾𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝜋𝐸𝐷𝑈𝐻𝑖𝑡 + 𝜂𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

ضرایب    𝜋 و  𝛼  ،𝛽  ،  𝛾باز بودن اقتصاد،    یدرجه   𝑂𝑃𝐸𝑁نوسان تورمی،    𝑉𝐼𝑁𝐹به ترتیب نشانگر کشور و زمان،    tو    iکه در آن  
ی  از رابطه  (𝑉𝐼𝑁𝐹)متغیر نوسانات تورمی   باشند.یی خطا مجمله  𝜀𝑖𝑡اثرات تصادفی مقاطع و زمان و   𝜆𝑡و   𝜂𝑖برآورد شده در مدل، 

 گردد:یزیر استخراج م
𝑉𝐼𝑁𝐹 = 𝑙𝑛[1 + 𝑠𝑑(𝐼𝑁𝐹)] 

 دهد.را نشان می 2انحراف معیار  𝑠𝑑لگاریتم طبیعی و    𝑙𝑛، ی تورمنشان دهنده  𝐼𝑁𝐹جایی که 

 يرها متغ يفتعر
باشد.    یسال را شامل م  یکدر    منتخب  یشده در داخل کشورها   یدکاالها و خدمات تول  یهکل  ی: ارزش دالریناخالص داخل  یدتول  -

 نشان داده می شود.VGDP  ی با ناخالص داخل یدتول.واریانس استخراج شده است یبانک جهان ی زمان یها یاطالعات از سر
 تورم استفاده شده است.  یرمتغ یکننده برا مصرفیاز شاخص بها یقتحق ینتورم: در ا -
شاخص به صورت نسبت تجارت  یناز ا حاضر یقبوده و در تحق یمختلف هایشاخص  یکه دارا :(𝑂𝑃𝐸𝑁)اقتصاد درجه بازبودن  -

 .شود یاستفاده م یناخالص داخل یدبه تول

        (2)                                                    
GDP

IMEX
OPEN

)( +
= 

 
1 Eviews 
2 Standard Deviation 
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 باشد یم یناخالص داخل یدتول GDPواردات کاالها و خدمات و  IMصادرات کاالها و خدمات،   EX(، 2در رابطه )

 نشان داده می شود.  EDUH  شده است و بادر نظر گرفته سرمایه انسانی که معادل با مخارج آموزشی -
منتخب   یکشورها  یقتحق  ینا  ،درباشدی م  میالدی  2018تا    2001به صورت ساالنه از سال    یزمان  دردوره  داده های مورد استفاده  .

ی استوایی، گابن، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات  الجزایر، آنگوال، اکوادور، گینه)  در حال توسعه  
  .گیردیقرار م ی( مورد بررسمتحده عربی و ونزوئال 

استفاده شده است. روش ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره  در این تحقیق برای آزمون فرضیه   :هاوش تجزيه و تحليل دادهر
های پانل و آزمونهای مربوط به آن تشریح باشد. در ادامه ابتدا روش دادههای پانل میآماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده

شود. در آخر نیز  دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده میبودن کل مدل و معنی دار های مربوط به معنیگردد. سپس آزمونمی
گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق  پس از تشریح آزمون های مربوط به مفروضات رگرسیون کالسیک، نحوه تصمیم

 بهره گرفته شده است.  Eviews ها از نرم افزارهای گردد. الزم به ذکر است در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده بیان می

 فرضيه هاي تحقيق

 انسانی برثبات اقتصادی در کشورهای منتخب تاثیر معنا داری داردسرمایه -1

 در کشورهای منتخب تاثیر معنا داری دارد  همگرایی اقتصادباز بودن اقتصاد بر روی  -2

 . اقتصاد در کشورهای منتخب تاثیر معنا داری دارد پایداریتورم بر روی -3

 وبحثيافته ها

 تحليل هاي آماري 

برای شناسایی رابطه همخطی از فرمول ضریب همبستگی استفاده شده است. بر اساس توضیحات قبلی، همخطی    :آزمون هم خطي
  70در سه حالت ممکن است وجود داشته باشد. هم خطی ضعیف، متوسط و قوی یا شدید. اگر رابطه همبستگی بین دو متغیر بیشتر از

عدم دهنده  نتایج آزمون همبستگی نشانبایستی از مدل حذف شود.  درصد باشد نشان دهنده هم خطی شدید بین آن متغیرهاست و 
 خطی شدید بین متغیر های مورد استفاده  است. وجود هم

 بر طبق آنچه در قسمت قبلی توضیح داده شد، نتایج آزمون مانایی به روش لوین لین چو گزارش می شود.  آزمون مانايي متغيرها:
  در  که متغیرهایی بودن مانا از ابتدا بایستی نشویم کاذب رگرسیون دچار مدل تخمین در اینکه برای آزمون مانايي متغيرهاي مدل:

  ولی .  داشت  نخواهند  را  ساختگی  رگرسیون  مشکل  هاتخمین  باشند،  مانا  متغیرها  چنانچه.  کنیم  حاصل  اطمینان  ایمکرده   وارد  مدل
  مانایی   سنجش  برای.  کنیم  بررسی  را  مستقل  متغیرهای  و  وابسته  متغیر  بین  انباشتگیهم  رابطه  باید  نباشند،  مانا  متغیرها  چنانچه

 به  که  است  هاییآزمون  از  یکی  LLC  آزمون.  نمود  خواهیم  استفاده(  LLC)  چو  و   لین  لوین،  آزمون ریشه واحد  از  مدل  متغیرهای
واحد متغیرهای مدل به روش  نتایج حاصل از آزمون ریشه  .گیردمی  قرار  استفاده  مورد  سنجی  اقتصاد  مطالعات   در  ایگسترده   طور

LLC  گزارش شده است. 1در جدول 
  در  زمانی،  روند و  مبدأ از عرض گرفتن نظر  در با و  سطح در مدل، متغیرهای تمامی که شودمی مشاهده ،1جدول  نتایج به توجه با

 از آمده دست به نتایج اساس بر. شودمی رد واحد ریشه وجود بر مبنی صفر فرضیه باشند بنابراینمی مانا درصدیک  داری معنی سطح
  باشند می  مانا  سطح  در  مدل  متغیرهای  همه  که  کرد  بیان  توان می  ،LLC  واحد  ریشه  آزمون  از  استفاده  با  مدل  متغیرهای  مانایی  بررسی

آزمون هم انباشتگی کائو:به    .شد  نخواهیم  ساختگی  رگرسیون  مشکل  دچار  هامدل   تخمین  در  که  گرفت  نتیجه توانمی  اساس  این  بر  و 
های سری زمانی بایستی با استفاده از روش  ( با توجه به نامانایی متغیرها در داده 1انباشتگی استفاده شده است. دو دلیل از آزمون هم

شود. برای جلوگیری از این مسئله  رفتن داده میگیری نسبت به مانا نمودن متغیرها اقدام نمود. ولی این روش باعث از دست تفاضل
دهیم. در این روش به جای بررسی متغیرها، اجزای اخالل را از نظر  مورد آزمون قرار می مدل را به صورت همجمعی از حیث مانایی 

هم انباشته مانا است و  شود که مدل به صورت  مانا بودن مورد بررسی قرار می دهیم. اگر اجزای اخالل مانا بودند، چنین تفسیر می
های (برای تشخیص وجود روابط بلندمدت در بین متغیرهای انتخاب شده از آزمون 2گیری از تک تک داده نیست. دیگر نیازی به تفاضل 
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شود. فرضیه صفر این آزمون عدم وجود هم انباشتگی است و فرضیه یک بر وجود هم انباشتگی همجمعی یا هم انباشتگی استفاده می
 لت دارد.دال

 

 براي متغيرهاي مدل   LLC: نتايج آزمون ريشه واحد  آزمون مانايي. 1جدول 

 سطح
 متغير

 عرض از مبدأ  عرض از مبدأ و روند زماني 

24.11 -  

(0.000 )  
0.17 

 (0.000)  
EDUH 

4.11 -  
(0.000 )  

2.41 -  
(0.000 )  

INF 

1.08 -  
(0.007 )  

0.217 
(0.01)  

VGDP 

4.36 -  
(0.000 )  

1.41 -  
(0.043 )  

OPEP 

 باشند. اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون می

 
 آزمون هم انباشتگي کائو. 2جدول 

 متغير آماره تي  احتمال آماره تي 

225 /0  810 /17  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته )کائو( 

 
رابطه بلند مدت و مانایی مدل مطمئن می سازد.  نتایج از هم انباشتگی متغیرهای مدل حکایت دارد و این موضوع ما را از وجود  

 فرض آزمون طبق مفاهیم بصورت مقابل خواهد بود.   آزمون معناداری مقاطع یا اثرات ثابت :
 

{𝐻0=Pooled model 
{𝐻1=Panel model 

 
 )ليمر  F)آزمون آزمون تشخيص داده هاي ترکيبي يا پولينگ .3جدول 

 اثرات ثابت  آماره  احتمال
 Fآزمون  33/18 0000/0

 

که بیانگرعدم وجود اثرات ثابت است، رد می شود. یعنی مدل در مقاطع متفاوت از همدیگر    𝐻0، فرضیهFباتوجه به احتمال آماره  
 می باشند و بایستی به صورت پانل تجزیه و تحلیل شوند.  

ها مشخص گردد. در  ها در این قسمت بپردازیم ابتدا باید روش مناسب برای تخمین مدل قبل از آنکه به تخمین مدل   :آزمون هاسمن

  گروه  اثرات  بودن دارمعنی آزمون آزمون، این به. گرددمی آزمون  مدل برآورد برای پانلی هایداده   روش از استفاده لزوم ابتدا قسمتاین 
  سازد تا در مورد همگن بودن یا نبودن کشورهای مورد بررسی قضاوت کنیم. در شود. به عبارت دیگر این آزمون ما را قادر می می   گفته
  فرضیه  رد رو  این  از  و  بوده بررسی  مورد   هایکشور  بودن  همگن  صفر،  فرضیه  -گیردمی  صورت  F آزمون آماره  وسیله  به  که - آزمون  این

.  باشدمی  1شده   تجمیع   معمولی  مربعات  حداقل   روش  از  استفاده  بیانگر  صفر  فرضیه  رد  عدم  و   پانلی  هایداده   روش  از   استفاده   معنی  به  صفر 

 مدل بکار گرفته شده در این تحقیق در جدول زیر گزارش شده است. برای  آزمون  این  نتایج
 

 
1 Pooled Least Square 
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 دار بودن اثرات گروه نتايج آزمون معني . 4جدول 

 نوع آماره  مقدار آماره  درجه آزادي احتمال مربوطه
 F 1442 (11و  151) 0.0000

0.0000 11 706 𝜒2  

 

یکی انتخاب شود.     2و روش اثرات تصادفی  1اثرات ثابت  پانلی یعنی روشهای  بین دو روش تخمین دادهی بعد باید از  در مرحله 

شود. بر اساس استفاده می 3های پانلی )با اثرات ثابت و یا با اثرات تصادفی(، از آماره آزمون هاسمنبرای تعیین روش تخمین در داده 

. نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل در جدول زیر آمده  باشداین آزمون، رد فرضیه صفر، بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت می
 است:

 نتايج آزمون هاسمن  .5جدول 

 نوع آماره  مقدار آماره  درجه آزادي احتمال مربوطه

0.035 5 12.02 𝜒2  

 
به عبارت دیگر  گردد.درصد مدل باید به روش اثرات ثابت برآورد  95تایج آزمون هاسمن حاکی از آن است که در سطح اطمینان ن

بعد از اینکه وجود ناهمگنی در مقاطع تایید شد باید منشا خطاهای ناشی از تخمین نیز تعیین شود. در چنین خطاهایی،  با دو اثر، ثابت  

مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی رد می   𝐻0و تصادفی مواجه خواهیم بود.که نتیجه آزمون هاسمن نشان می دهد که فرضیه  
د. و استفاده از اثرات ثابت دارای رگرسیون مناسب تری خواهد بود. در مدل طراحی شده در طی زمان مورد بررسی شوک های  شو

در قسمت قبلی عنوان شد که در  تصادفی نتوانسته است بر تغییرات تولید ناخاص داخلی سرانه )رشد اقتصادی( اثر چندانی بگذارد.
خطی امکان پذیر نیست. یکی از این  تایید نشود استفاده از رگرسیونم است. اگر این فروضکالسیک مهرگرسیون خطی تایید فروض

 اخالل می باشد. واریانس اجزایفروض همسانی

بر روی مقاطع مختلف باید مدنظر قرار گیرد ناهمسانی    یکی دیگر از مواردی که در انجام رگرسیون  :4آزمون واريانس ناهمساني 

باشد. اگر مدل دچار ناهمسانی واریانس  های مقطعی بسیار شایع میباشد. این مشکل در مورد دادهواریانس اجزای خطای رگرسیون می
زن  اریب و ناکارآ خواهد بود و از تخمین  OLSهای  گردیده و تخمینباشد در این صورت فرض ثابت بودن واریانس خطاها نقض  

GLS  به طور  گسترده در تشخیص واریانس ناهمسانی مورد  کنیم. یکی از آزمونزن کارآ استفاده میبه عنوان تخمین هایی که 

واریانس و فرض مخالف حاکی از وجود ناهمسانی  در این آزمون فرض صفر دال بر همسانی   است.  5گیرد آزمون وایت استفاده قرار می 

 باشد. مقادیر آماره آزمون وایت برای مدل برآورد شده در این پژوهش به قرار زیر است.واریانس می
 

 )آزمون همساني واريانس(  نتايج آزمون وايت . 6جدول 

 نوع آماره  مقدار آماره   احتمال مربوطه

0.000 4.31 F 

0.000 4608 𝜒2  

درصد با مشکل واریانس ناهمسانی مواجه است. به    99شود که براساس نتایج آزمون وایت ، مدل در سطح اطمینان  مالحظه می
های مقاطع برای خنثی کردن تأثیر واریانس ناهمسانی در مدل استفاده خواهیم نمود. پس های نهایی از وزنهمین دلیل در تخمین

 
1 Fixed Effect 
2 Random Effect 
3 Hausman 
4 Heteroskedasticity 
5 White’s Heteroskedasticity Test 
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 توصیه می شود. GLSوزنی  استفاده از روش حداقل مربعات خطای

گادفری  بروش   منظور از آزمون باشد. بدین خودهمبستگی می وجود عدم کالسیک  دیگر فروض از  :آزمون عدم خودهمبستگي

 استفاده می شود. 
 آزمون عدم وجود خود همبستگي .7جدول 

 آزمون عدم وجود خودهمبستگي آماره کاي دو  احتمال آماره کاي دو 
 بروش گادفری  05/22 0/ 000

 
 با توجه به احتمال آماره کای دو میان اجزای اخالل ، در مدل  خود همبستگی وجود ندارد.  

فروض کالسیک برای استفاده از رگرسیون خطی نرمال بودن توزیع پسماندها می باشد.  از دیگر    :آزمون نرمال بودن داده ها

توان  آزمون نرمال بودن توزیع خطاها:اگر توزیع فراوانی خطاها نرمال باشد میبرا استفاده می شود.  -برای این منظور از آزمون جارکیو
کند و یا به عبارت دیگر مدل کامل است. اما از طرف دیگر اگر استخراج میها  ادعا نمود که مدل تمامی اطالعات مفید را از داده 

توان ادعا نمود که مدل کامل نیست. آزمون مورد استفاده برای تشخیص نرمال  توزیع فراوانی خطاها از توزیع نرمال پیروی نکند می

دهد که خطاها از توزیع نرمال این آزمون نشان می خواهد بود. فرض صفر در 1برا -ی جارکبودن توزیع خطاها در این پژوهش آماره 

دهد که شواهد  برا نشان می-برخوردارند و رد فرض صفر نشانگر غیرنرمال بودن توزیع خطاها خواهد بود. مقدار آماره آزمون جارک
 کافی برای رد نرمال بودن توزیع خطاها وجود ندارد.
 رای توزیع نرمال می باشند.با توجه به نتایج بدست آمده اجزای اخالل مدل دا

با بررسی فروض کالسیک و آزمون های مربوط به داده های ترکیبی در نهایت رگرسیون بدست آمده که از  تخمين نهايي مدل: 

 لحاظ علمی و آماری مورد تایید می باشد به شرح زیر گزارش می شود.
 

 تخمين نهايي مدل آزمون نهايي يا   . 8جدول 

 متغير ضريب بتا  انحراف استاندارد tآزمون  tاحتمال آزمون 
000 /0  766 /4  104 /1  266 /5 C 
000 /0  455 /0  00000000572 /0  0000000569/0 EDUH 

000 /0  - 198/0  00484/0  00961/0 - INF 
000 /0  - 994/0  0350/0  0166/0 OPEN 
000 /0 P  F-statistic 76/1D.W.:   86/0 R-squared:   

 
 نهایت مدل رگرسیونی به صورت زیر فرمول بندی می شود. در 

 

𝑉GDP𝑖𝑡 = 5.2662258 +  −0.00961432𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 +  −5.69E − 11𝐸𝐷𝑈𝐻
+ −0.0016656𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 

(3) 

 ه خود اختصاص داده است. ب 5.2662258  عرض از مبدا مثبت می باشد و عدد-بررسي متغيرهاي توضيحي :

با افزایش یک درصد درآننشان می  -0.00961432با ضریب     کننده مصرفی(بهای مصرفمتغیر تورم )شاخص    - ،  دهد که 
 خواهد یافت.  درصد کاهش - 0.00961432  به میزان  پایداری اقتصاد

افزایش دهد که با  نشان می  باشد. و میپایداری اقتصاد  بر    مثبتدارای اثر   0.016656متغیر درجه بازبودن اقتصادی   با ضریب  -

 خواهد یافت.   افزایش درصد  0.016656به میزان پایداری اقتصاد ، درجه بازبودن اقتصادی یک درصد

 
1 Jarque-Bera 
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-5.69E  به میزان   پایداری اقتصاد،  د درآنافزایش یک درص  که بادهد  ان مینش   5.69E-11با ضریب  متغیر سرمایه انسانی  -

 خواهد یافت.  افزایشدرصد   11

نشان می دهد که متغیرهای  توضیحی انتخاب شده قدرت توضیح دهندگی باالیی نسبت به نوسانات   86/0ضریب تعیین با مقدار  -
 تورم  داشته اند.

 باشد. این موضوع نشان دهنده رفع خودهمبستگی است. می 1.761آماره دوربین واتسون -

و صحیح است. این موضوع از پایین بودن احتمال این آماره از    نیز نشان می دهد که کل رگرسیون تشکیل شده درست  Fآماره  -
 مشخص می باشد.  05/0

ازمنظر    ی منطقه ااقتصاد     یداریعوامل موثر بر ثبات و پاارزیابی  که عبارتست از    با توجه به هدف کلی تحقیقبخش از مقاله  در این  
ایی از  الصه خمی باشد، ابتدا با بررسی فرضیه های تحقیق    (یتاپانل د  یافت)ره   ساختارمشترک  با  یکشورها  یندر بسرمایه انسانی  

ارائه   علمی پژوهشینتیجه گیری و دستاوردهای  گیری بدست آمده از آن آورده شده و پس از آن بطور مفصل   پژوهش و نتیجه
 اند. شده 

با توجه به نتایج بدست آمده، به بررسی صحت و سقم آنها پرداخته  قسمت اول ابراز گردید در این قسمت هایی که دربا توجه فرضیه 
 می شود. 

با توجه به نتایج بدست آمده این فرضیه   در کشورهای منتخب  تاثیر معنا داری دارد. پایداری اقتصادبر روی سرمایه انسانی  :1فرضیه
 مورد تایید است. این اثر مثبت و معنی دار می باشد. 

  باز بودن اقتصاد دهد که   نتایج نشان می  در کشورهای منتخب  تاثیر معنا داری دارد    پایداری اقتصادباز بودن اقتصاد بر روی  :  2فرضیه
 ی شود.  ضیه دوم مورد  تایید  واقع مس فردارد. پمثبت  تاثیرپایداری اقتصاد بر روی  

با توجه به نتایج بدست .  داری دارددر کشورهای منتخب تاثیر معنا  پایداری اقتصاد  بر روی(  کننده مصرفبهای    شاخصتورم )  :3فرضیه
 و معنی دار می باشد.  منفی  اثر یعنی. آمده این فرضیه مورد تایید است

 گيري نتيجه

ز همه مهم تر نگرش مردم ، سرمایه و ... تاثیر گذارباشد سرمایه انسانی است اما انکیفیت عواملی مثل زمیآنچه که می تواند بر  
، نهادهای رسمی و غیر رسمی را  است چرا که فرهنگ، آموزش بهداشت، نهادهای رسمی و غیر رسمی به فرهنگ، آموزش بهداشت

( و یا آموزش های ضمن  ی رسمی )مدرسه و دانشگاهلف مثل آموزش هانیز سرمایه انسانی می سازد . سرمایه انسانی به طرق مخت
. سرمایه انسانی حوزه بسیار گسترده ای داشته به طوری که از آموزش  نیروی کار تبلور و عینیت می یابدخدمت در انسان ها و به ویژه  

،  در پی دارد و موجب نوآوریو اجتماعی  . آموزش تاثیرات اقتصادییک متخصص جراح را در بر می گیرد یک شاگرد نجاز تا آموزش
. سرمایه گذاری در انسان و پیدایش سرمایه انسانی هم  ه و نهایتا توسعه جامعه خواهد شدو افزایش درآمد جامع  منطقه ایتوسعه  

  . ( 139  ، 1384و    1381،  در تولید کل جامعه باال می برد )صالحیمنجر به افزایش درآمد فردی شده و هم قابلیت و توانایی افراد را  
نمائیم. مانند حساسیت به ، را پیشنهاد  گی ها ی سرمایه های انسانی نوآوراین مطالعه اجازه به ما می دهد که تعدادی دیگر از ویژ

، توانایی برای تولید ایده های جدید و دانش با وجود یک مدل انگیزشی موثر باز تولید سرمایه انسانی نیاز به توسعه یک  نوآوری
  محسوب می گردد  رویکرد یک پارچه به مطالعه توسعه سرمایه انسانی به عنوان یک عامل توسعه ابتکاری اقتصادی در بخش منطقه

، بسیاری از کشور ها به رشد و به کارگرفتن ابداعات الزم است . اما امروز با سرمایه گذاری در سرمایه ها و مهارت ها که برای ایجاد
یا  توسعه دست  نهایتا  . مالحظه گردید تمامی  و  انسانی  توسعه سرمایه  به  با توجه  نبود مگر  پیشرفت ها میسر  این  و همه  اند  فته 

. کشورهای  نسانی آموزش دیده معطوف کرده اند اقتصاددانان از گذشته تا حال به ویژه اقتصاددانان دوره معاصر توجه خود را به نیروی ا 
( خود را صرف انباشت سرمایه و مهارت نموده اند . باید  GDPولید نالخص داخلی )ثروتمند کشورهایی هستند که بخش وسیعی از ت

تنها به خاطر دارا بودن مقادیر معنتابهی سرمایه در آموزش سرانه کارگری ثروتمند نیستند بلکه یشرفته  در نظر داشت که کشورهای
کل ممکن استفاده نمایند  کاراترین ش  ریزی دقیق و برنامه ید بابه این خاطر ثروتمند هستندکه می توانند از این عوامل و داده های تول

.  و استراتژیک منطقه مرتبط باشد  اجتماعی،  از جهات مختلف با توسعه اقتصادی  ، شکل گیری توسعه سرمایه انسانی بایددر نتیجه
د بردن از طریق پژوهش و  نیاز به همکاری عالی همه سطوح برای سو  های مختلفتوسعه شبکه هایی از خوشه نوآوری در بخش  
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 .، داردت منطقه ای و جهانی برخوردار استنوآوری که از اهمی

. نیروی را نیروی انسانی آن تعیین می کند، نقشی مهم و بی بدیل است و آینده هر ملتی  ی انسانی در فرآیند توسعه پایدارنقش نیرو 
، جملگی مبین و موید این نکته  شمار می آید. مطالعات و تجربیاتانسانی کارآمد در یک کشور جزء سرمایه های ارزشمند آن کشور ب

،  ، تثبیت و تداوم  توسعه و تحولی  است که توسعه پایدار و همه جانبه ، الزاما باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیش شرط توفیق
در سه سطح اصلی آن )زیست محیطی،    یسرمایه گذاری درتوسعه پایدار زمانی به صورت کل در جهان تداعی می شود که پایدار 

( حاکم  اقتصادی اجتماعی  توسعه پایدار،  از  زیرا منظور  از رشگردد  بلکه مفهوم جدیدی  نیست  از محیط زیست  د ، حفاظت صرف 
اری  انسانی به بررسی پاید سرمایه  ، سعی شده است با استفاده از شاخص اقتصادی و اجتماعی نیز می باشد. از این رو در این مطالعه

. بنابراین در این مطالعه با استفاده از اطالعات  پرداخته شود  VGDPاقتصادی با توجه به شاخص کالن و جدید پایداری اقتصادی  
توسع  14تابلویی   زمانی  کشور  دوره  یافته طی  تاثیر شاخص  2001-2018ه  اقتصاد  سرمایه،  پایداری  بر  ای مورد  انسانی  ی منطقه 

. با افزایش روند  مثبت استدست آمده نشان داد که رابطه بین شاخص توسعه انسانی و پایداری اقتصادی  . نتایج به  بررسی قرار گرفت
، اقتصاد این کشورها پایدارتر می شود و بنابراین این کشورها توانسته اند با بهره گیری ه انسانی در کشورهای توسعه یافتهتوسع

سرمایه گذاری هر  ریزی  دقیق و  برنامه  قتصادی گام بردارند . بنابراین می توان با ازمزایای نیروی انسانی پیشرفته در جهت پایداری ا
چه بیشتر در شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب به منظور رشد قابلیت های انسانی و ارتقاء سطح بازدهی به طور گسترده 

یافت . از طرفی کشورهای توسعه یافته به دلیل اینکه  ای در اقتصاد به سطح مطلوبی از روند رشد و توسعه اقتصادی پایدار دست  
خصوص  روند صعودی در شاخص های توسعه اقتصادی و انسانی دارند بنابراین می توانند الگوهای مناسبی برای سایر کشورها به  

 .کشورهای در حال توسعه باشند

ع و پیچیدگی کاالها و خدمات ، گسترش حجم  توجه به این نکته ضروری است که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تنو
تجارت میان کشورها امری اجتناب ناپذیر شده است و اگر این افزایش در قالب یک توافق تجاری در درون منطقه انجام گیرد ، موجب  

 . کشور از مزایای آن بهره مند شود می شود

مطالعات انجام شده در خصوص نحوه توسعه کشورهای منطقه ای حکایت از  در انتها تاکید می شود که مطالعه فوق و بسیاری از 
نقش مدیریت بی بدیل دولت ها به عنوان دولت های توسعه خواه ، در رشد سریع این کشورها داشته است . این دولت ها توانسته اند  

با کشورهای منطقه ، زمینه پیشرفت و توسعه  با غلبه بر بسیاری از محدودیت ها و فقر منابع طبیعی ، با همکاری بسیار تنگاتنگ  
حال توسعه می   اقتصادی خود را فراهم کرده و به نتایج شایان توجهی دست یابند که استفاده از تجربه آنها برای سایر کشورهای در

 .تواند راهگشا باشد
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