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Abstract  

The Lucas growth model emphasizes the role of human capital in the 

production process and has been highlighted in the works of researchers. 

Examining theoretical foundations and empirical studies in different 

economies showed that the quality of human resources has an impact on the 

production process and can play a special role in economic growth. 

Researchers consider different indicators to include human capital in 

economic discussions and econometric models. The provinces of the country 

have different characteristics, and the efforts of the policy makers are to be 

able to evaluate the effect of different variables on the economic situation of 

the region and have a picture of the future of the major variables of the 

economy. By studying the regional growth process, the most important 

variables affecting the growth of the region are identified, but to identify these 

variables, a relatively accurate knowledge of the functioning of the regional 

economy must be done by matching it with a specific model. Health, skills 

and knowledge are among the most important components of human capital 

in the economy. Health and treatment in the economy is a phenomenon that 

can improve the quality of life of the workforce, improve life expectancy, and 

the result is health for the society, which can be the source of wealth. 

Examining various studies and research shows that there is a significant 

relationship between the health of the workforce and economic growth. Health 

and health expenses can affect the educational investments of a country and 

lead to an increase in people's learning ability. 
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The Lucas model has shown that it is possible to assume a constant return to 

scale in the production process in the case of human capital. Because human 

capital can be accumulated through educational and skill investments and play 

an effective role in forming human capital and increasing this production 

input. In order to achieve a constant yield relative to the scale, the workforce 

determines the number of years of education and skill training rationally and 

optimally, and then in the labor market, it can be attracted to companies that 

need this capability in the production of goods and services. 

Relatively many studies have been conducted in relation to the effect of human 

capital on economic growth, but in all these studies, various indicators have 

been used as a substitute for human capital. The average literacy index or years 

of education, university and high school graduates are well-known indicators 

that have represented human capital in various studies. In the present study, 

an attempt has been made to calculate and estimate an efficient index for 

human capital in Iran's provinces, considering the nature of the endogenous 

growth model of Lucas and the economic literature, in which the role of 

education, skill and health of the workforce has been taken into account. After 

calculating the human capital index, the effect of the estimated index on the 

economic growth of Iran's provinces has been evaluated and compared. Based 

on this, this article has empirically evaluated the economic growth model of 

Lucas in the provinces of Iran during the years 1385-1398 by using the GMM 

method. Human capital index has been calculated using fuzzy logic method 

and Mamdani fuzzy inference system. The human capital variable is a hidden 

variable and is influenced by various factors. Based on this, the study of 

theoretical foundations and the review of studies on the subject were used to 

extract the determinants of human capital. Since human capital is a qualitative 

concept and in order to convert it into a quantitative concept, it is possible to 

create an index for human capital using fuzzy logic, which is influenced by 

the variables affecting it. After reviewing the literature on the subject in the 

previous sections, it can be concluded that the variables of education, health 

and skill are among the most important proxies accompanying human capital. 

It should be noted that the aspect of experience and other aspects of human 

capital are not considered for calculation due to the lack of statistics and 

information in Iran's economy. Variables affecting human capital, which are 

determined based on the research background and literature, include 

education, expertise, skill, and health, which are calculated using Mamdani's 

fuzzy inference system. The necessary data for this study have been collected 

from statistical yearbooks and the Iranian Statistical Center. 
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The results of this calculation show that the human capital index has increased 

significantly in the last years of the investigated period, which can be due to 

the increase in education, skill training and the improvement of the health and 

treatment situation in the society. Also, since economic growth is affected by 

its past values, the economic growth variable break should be included in the 

model, which causes the model to become dynamic. Therefore, it establishes 

the conditions of generalized moments. Based on this, the GMM econometric 

method has been used to estimate the research model. The results of the 

estimation of the Lucas economic growth model showed that human capital 

has a positive and significant effect on the economic growth of Iran's 

provinces. This result is in line with endogenous growth theories and previous 

experimental studies. Therefore, it can be stated that the Lucas model is valid 

during the period under study of Iran's economy. 

The effect of capital stock on the economic growth of Iran's provinces has also 

been positive and significant, which is in line with the existing theory in this 

field and previous studies. Capital is the engine of economic growth and 

development in all theories and models of economic growth. Therefore, 

increasing investment through the provision of financial resources for 

economic projects, which is one of the most important concerns of economic 

decision-makers in every society, causes an increase in production and then 

economic growth. The industrialization index has a positive and significant 

effect on the economic growth of Iran's provinces. Aggregation of industrial 

activities leads to growth by creating savings resulting from local aggregation. 

Savings caused by local aggregation occur when the production costs of 

companies in a particular industry are reduced by increasing the production of 

that industry. The effect of urbanization on the economic growth of Iran's 

provinces was negative and significant. Although the previous theory and 

studies show the positive and significant effect of urbanization rate on 

economic growth. It can be stated that this result was consistent with the 

structural characteristics of Iran. The effect of government size on economic 

growth has been evaluated as negative and significant. The increase in 

government intervention and its expansion is associated with an increase in 

production. 

Keywords: Human Capital, Lucas Endogenous Growth, GMM, Fuzzy Logic 

JEL Classification: C23, E24, O40 
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 های ایران در استان لوکاس  زایمدل رشد درونآزمون تجربی 

 زانا مظفری 
اقتصادی،  استادیار اقتصادی،  علوم  علوم  و    گروه  انسانی  علوم  اجتماعی، دانشکده 

 دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
  

برقی  محمد مهدی
   اسکویی

 دانشگاه  مدیریت،  و  اقتصاد  دانشکده  ،اقتصادی   علوم   گروه  اقتصادی،  علوم   دانشیار

 ایران  تبریز، تبریز،

  

 چکیده
زای لوکاس؛ کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل موثر  برا اساس ادبیات اقتصادی و مدل رشد درون

، 1385-1398و طی دوره زمانی     GMMباشد. مطالعه حاضر با استفاده از روش  اقتصادی میبر رشد  

های ایران را ارزیابی نموده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان  در استانلوکاس    اقتصادی مدل رشد  

اقتصاد بوده و معموال پراکسی استفاده میدر  بر اساس مبانی نظری  های جایگزین بجای آن  شود. 

های دیگر مانند؛  شود که شاخص سرمایه انسانی عالوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبهستدالل میا

مهارت و سالمت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی شاخصی برای سرمایه 

رمایه انسانی  های ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی )آموزش، مهارت و سالمت( سانسانی در استان

را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی لوکاس نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی  

استان اقتصادی  رشد  افزایش  میموجب  ایران  مثبت  های  اثرگذاری  مبین  تحقیق  نتایج  سایر  شود. 

اقتصادی دوره   فیزیکی و رشد  نیروی کار، سرمایه  قبل بر رشد  متغیرهای صنعتی شدن، مشارکت 

باشند. همچنین اندازه دولت و شهرنشینی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی  های ایران میاقتصادی استان 

 های ایران دارند. استان

 فازی  منطق  ،GMM لوکاس،  زایدرون رشد  انسانی، سرمایه :هاواژهکلید
 JEL: 40, O24, E23Cبندی طبقه
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  مقدمه
گذاران بر این است که با توجه  های مختلفی هستند و تالش سیاستهای کشور دارای ویژگیاستان

اقتصادی اقتصادی    - به ساختارهای  در وضعیت  را  مختلف  متغیرهای  تاثیر  بتوانند  مناطق  اجتماعی 

منطقه ارزیابی کنند و تصویری از آینده متغیرهای عمده اقتصاد داشته باشند. با بررسی جریان رشد  

شود، اما برای شناسایی این متغیرها باید  یرهای موثر بر رشد منطقه شناسایی میترین متغای، مهم منطقه

شناخت به نسبت دقیقی از نحوه عملکرد اقتصاد منطقه از طریق تطبیق آن با یك مدل خاص صورت  

براساس مجموعه(.  kazerooni & et al, 2018)گیرد.   اقتصادی  اتفاق  رشد  از سازوکارها  ای 

  مطالعات های اولیه تولید، عوامل دیگری نیز دخیل هستند.  افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده می

  یح که توض دهدیکشورها نشان م یاندر م یارشد اقتصادی کشورها در طول زمان  ینهدر زم مختلف

  یج نتا  مشارکت نیروی کارو    یه فیزیکیمل مرسوم مانند سرماعوا  یق اقتصادی فقط از طر  رشد   نرخ

 (. Eftimoski & McLoughlin, 2019) دهد یبه دست نم یقدق

سرمایه انسانی نوعی از سرمایه در اقتصاد است که به صورت مهارت، دانش، خالقیت و سالمت فرد  

موجب کاهش   یزررخود به علت اثرات س  یانسان  رمایهس  .(Beckerman, 1992)یابد  تجلی می

این مفهوم را در الگوی رشد خود وارد    Lucas (1988)  .گرددمی  یهانباشت سرما  ینزول  ییبازده نها

  آن وجود دارد   میزانمحاسبه  نحوه  سرمایه انسانی و    رابطه با و مهمی در   بنیادی  هایپرسش .کندمی

هایی  گذاریو سایر سرمایهمهارت  آموزش، بهداشت،  مطابق با ادبیات اقتصادی و تحقیقات پیشین؛  

 Lim)باشد  میسرمایه انسانی  های ویژه در تشکیل  از جمله مولفه   د ندهوری را افزایش میکه بهره 

& et al, 2018  .)هداشت  های اصلی تشکیل سرمایه انسانی شامل آموزش، مهارت بدر واقع مولفه

میمی انسانی  سرمایه  انباشت  موجب  کار  نیروی  کیفیت  افزایش  با  یك  هر  که    شوند باشد 

(Weatherly, 2003 .) 

مطالعات نسبتا زیادی در ارتباط با اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی انجام شده است اما در تمامی 

شاخص    .های گوناگونی به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده استاز شاخص این مطالعات  
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-ناخته شده ش   های ، شاخصدانشگاهی و دبیرستان  ، فارغ التحصیالن های تحصیلیا سال   د میانگین سوا

اند. در مطالعه حاضر تالش شده  نموده را نمایندگی    که در مطالعات مختلف سرمایه انسانی  ای هستند

زای لوکاس و ادبیات اقتصادی، شاخصی کارآمد برای سرمایه که با توجه ماهیت مدل رشد درون 

رت و سالمت های ایران محاسبه و برآورد گردد که در آن به نقش آموزش، مهاانسانی در استان

بر رشد   برآوردی  اثر شاخص  انسانی  از محاسبه شاخص سرمایه  بعد  باشد.  توجه شده  نیروی کار 

مقاله حاضر با بهره  بر این اساس  است.    های ایران مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اقتصادی استان 

  1385-1398ی  هاهای ایران را طی سالمدل رشد اقتصادی لوکاس در استان  GMMگیری از روش  

 مورد ارزیابی تجربی قرار داده است.  

در  سازمان  سوم  بخش  است،  شده  مرور  ادبیات  مقاله،  دوم  بخش  در  است:  اینگونه  مقاله  دهی 

-ها ارایه شده است. بخش پنجم به چمعباشد. در بخش چهارم یافتهبرگیرنده مدل و روش تحقیق می

 شود.سیاستی ارایه میهای  پردازد و توصیه بندی کلی می

 1ادبیات موضوع

 مبانی نظری

 عوامل شکل دهنده سرمایه انسانی

توان وضدعیت نیروی کار مازاد در کشدورها را از نظر؛ مهارت، ریزی شدده میدر یك فرآیند برنامه

دانش، تخصددص و سددالمت بهبود بخشددیده و به سددرمایه انسددانی قابل اتکا تبدیل نمود. در ادبیات  

اقتصدادی از این فرآیند تبدیل نیروی کار به سدرمایه انسدانی به عنوان کتشدکیل سدرمایه انسدانیب نام برده 

ها گذاریترین سدرمایهدانش و آموزش یکی از محوری  .(Tchanturia & et al, 2015) شدودمی

طریق سدرمایه انسدانی از  (.  Abowd & et al, 2003) در جهت بهبود کیفیت نیروی انسدانی اسدت

تواند انباشدت شدود و در تشدکیل سدرمایه انسدانی و افزایش های آموزشدی و مهارتی میگذاریسدرمایه
 

انسانی بر رشد اقتصادی انجام شده است؛ برای  با توجه به اینکه مطالعات بسیاری در زمینه اثرگذاری سرمایه   .1

جلوگیری از طوالنی شدن بحث و محدودیت تعداد صفحات مقاله، مبانی نظری و شواهد تجربی موضوع  

 به صورت خالصه ذکر گردیده است. 
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های موثر در تشددکیل  باشددد. تخصددص و مهارت از جمله آیتماین نهاده تولید نقش موثری داشددته

فنی و   هایای به آموزشباشدند. امروزه در بسدیاری از کشدورهای جهان توجه ویژه سدرمایه انسدانی می

ها در تحصدیالت مقدماتی و  ای شدده اسدت. به طوری که بسدیاری از کشدورها این نوع آموزشحرفه

 اسددتهای درسددی مختلف نیز شددده اند و این امر منجر به ایجاد رشددتهآکادمیك خود را جای داده 

(Higon & Sena, 2006). 

مهدارت و تخصدددص نیروی کدار  ای یکی از فرآینددهدای موثر در تبلور  هدای فنی و حرفدهآموزش

های مهارتی در راسددتای نیازهای جامعه برای  باشددد. معموال در کشددورهای توسددعه یافته آموزشمی

های فنی و  آموزش .(Barro, 2001)شددود های مختلف انجام میتربیت نیروی کار ماهر در زمینه

نماید و  ف ایفا میهای مختلای در افزایش مهارت و کسدددب تخصدددص در زمینهای نقش ویژه حرفه

ریزی درسددت و مدون  های دولت در این بخش به درسددتی انجام شددده و برنامهگذاریاگر سددرمایه

ای در های فنی و حرفهتوان اظهار نمود که آموزشریزی شود، آنگاه میهای مختلف پیبرای دوره 

 & Folloni)  شدددودفرآیند تشدددکیل سدددرمایه انسدددانی و افزایش کیفیت نیروی کار موثر واقع می

Vittadini, 2010). 

باشدند. سدالمت، مهارت ودانش از جمله مهمترین اجزای تشدکیل دهنده سدرمایه انسدانی در اقتصداد می

تواند زندگی نیروی کار را کیفیت بخشدیده، امید  ای اسدت که میبهداشدت و درمان در اقتصداد پدیده 

تواند منشدا ثروت باشدد. بررسدی معه اسدت که میبه زندگی را ارتقا دهد و نتیجه آن سدالمتی برای جا

داری بین سدددالمدت نیروی کدار و  هدای مختلف نشدددان دهندده وجود ارتبداط معنیمطدالعدات و پژوهش

های آموزشددی یك گذاریتواند سددرمایهسددالمت و مخارب بهداشددتی می  .باشدددرشددد اقتصددادی می

(.  Hartwig, 2010)یری افراد شدددود  کشدددور را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش توان یادگ

های خرد جامعه باشدد. از گذاریانداز و سدرمایهتواند عاملی موثر در جهت افزایش پسسدالمت می

تواند عرضده نیروی کار را نیز افزایش داده طرف دیگر افزایش سدطح سدالمت و بهداشدت جامعه می

 .(Howitt, 2005)و اثرات مضاعف در فرآیند تولید داشته باشد. 
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وضددعیت آموزشددی و    در حالت عادی زیرا  شددودزمان افزوده میطی سددرمایه انسددانی   میزان معموال

. انتظار بر این اسدت که تشدکیل سدرمایه انسدانی  (Kwon, 2009)  شدودبا تغییر نسدل بهتر میبهداشدتی  

در یك کشددور، با گذشددت زمان بیشددتر شددود. این همان رشددد تراکمی و انباشددت سددرمایه انسددانی  

در کشددورهایی که نرخ رشددد جمعیت از سددرعت باالیی  .(Higon & Sena, 2006) باشدددمی

ای دارد سددرمایه انسددانی اهمیت ویژه برخوردار اسددت و با مازاد نیروی کار مواجه هسددتند؛ موضددوع  

(Oxley & et al, 2008).  تواند به  نیروی کار مازادی که در چنین کشددورهایی وجود دارد می

های پایین تبدیل به نیروی کار متخصدص و با مهارت شدده و منجر به بهبود وضدعیت  آسدانی با هزینه

لید کاال و خدمات سددرمایه انسددانی  سددرمایه انسددانی شددود. همچنین قابل ذکر اسددت که در فرآیند تو

  .(Mubarik et al, 2018)پذیر داشته باشد پتانسیل این را دارد که عملکرد انعطاف

 1مدل رشد درونزای لوکاس

تفاوت سدرمایه انسدانی و سدرمایه فیزیکی به صدراحت اعمال شدده  زای لوکاسدر مدل رشدد درون

آموزش دیده و نیروی کار کم برخوردار از لحاظ آموزشدی اسدت. در این مدل تفاوت بین نیروهای  

توان اسدتنباط نمود که سدرمایه انسدانی قید بازدهی نزولی  لحاظ گردیده اسدت. چنانچه از این مدل می

 Folloni)برد که رشد سرانه بلندمدت صفر نشود  سرمایه را تغییر داده و تولید را به سمتی پیش می

& Vittadini, 2010)توان در مورد سدرمایه انسدانی فرب بازدهی کاس نشدان داده که می. مدل لو

ثدابدت نسدددبدت بده مقیداس را در فرآیندد تولیدد در نظر گرفدت. زیرا سدددرمدایده انسددددانی از طریق 

تواند انباشدت شدود و در تشدکیل سدرمایه انسدانی و افزایش های آموزشدی و مهارتی میگذاریسدرمایه

اشدد. نیروی کار برای دسدت یافتن به یك بازدهی ثابت نسبت به این نهاده تولید نقش موثری داشدته ب

کند و  های تحصدیل و مهارت آموزی خود را به صدورت عقالیی و بهینه تعیین میمقیاس تعداد سدال

هدایی شدددود کده نیدازمندد این توانمنددی در تولیدد کداال و  تواندد جدذب بنگداه آنگداه در بدازار کدار می

 .(Sakellariou & Maysami, 2004) خدمات باشند
 

برای جلوگیری از طوالنی شدن بحث و محدودیت تعداد صفحات مقاله، مبانی نظری مربوط به مدل لوکاس   .1

 مختصر ارائه گردیده است. به صورت 
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سدرمایه انسدانی ثروت مولد مجسدم سدرمایه و انواع آن یکی از عوامل رشدد و توسدعه اقتصدادی اسدت.  

ای از دانش، خالقیت، نوآوری اسددت که در کار، مهارت و دانش اسددت. سددرمایه انسددانی مجموعه

توانایی و    .(Weatherly, 2003) کنندگذاری در کار خود انتخاب میافراد آن را جهدت سدددرمایه

گذاری در نیروی انسدانی  تر را در پی داشدته باشدد. لذا سدرمایهتواند عملکرد مطلوبمهارت افراد می

شدود که گذاری در اقتصداد محسدوب میهای آموزش و مهارت آموزی یکی از انواع سدرمایهو هزینه

 ,Miciuła)مند گردد  آن بهره تواند از منافع اقتصدداد در طول روند رشددد و توسددعه اقتصددادی می

تواندد در فرآیندد تولیدد بده بدازدهی و  بهبود وضدددعیدت سدددرمدایده انسدددانی در یدك جدامعده می .(2016

 ,Lim & et al)های فیزیکی را افزایش دهد  وری سددرمایهوری بیشددتری منجر شددده و بهره بهره 

ه تحقیقات و پژوهشدگران  ارتباط سدرمایه انسدانی و رشدد اقتصدادی در سدالیان اخیر مورد توج  .(2018

توان اسدتنباط نمود که عوامل مختلفی در مختلف بوده اسدت. چنانچه از بررسدی مطالعات مختلف می

اقتصدداد مبتنی بر در یك  .(Barro, 2001)گیری و گسددترش سددرمایه انسددانی موثر هسددتند  شددکل

ها را در فرآیند تولید و  از نقش نهاده   بیشدددتری  متخصدددص بخش  آموخته ودانش  نیروی کار  ،دانش

و خدمات تواند به بهبود کیفیت کاال سددرمایه انسددانی میرشددد اقتصددادی را بر عهد دارد. چرا که 

  های توسددعه و تولیدکننده خود را در برنامهتسددهیلریز و  نقش برنامه سددوی دیگرو از    کرده کمك  

 .(Bucci, 2003) داشته باشد

توان اظهار داشدت که سدرمایه انسدانی در فرآیند ب ذکر شدده میبا توجه به ادبیات اقتصدادی و مطال

ای ایفا نماید لذا الزم اسددت که اثر این مولفه بر رشددد  تواند نقش ویژه رشددد و توسددعه اقتصددادی می

 اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 شواهد تجربی

انجام گرفته اسدت که در   یبر رشدد اقتصداد  یانسدان یهسدرما  یردر خصدوص تاث  یادیز یمطالعات تجرب

 شود:یها اشاره مآنترین جدیدترین و مهمبه  جدول زیر
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های بسددیاری در زمینه  توان اظهار داشددت مطالعات و تئوریبا عنایت به پشددتوانه نظری و تجربی، می

یده اسدت. عوامل مؤثر بر رشدد اقتصدادی و اثر سدرمایه انسدانی بر رشدد اقتصدادی انجام و مطر  گرد

های جایگزین مانند آموزش به  اند از پراکسدیتمام مطالعات داخلی که در سدطح اسدتانی انجام شدده 

محاسددبه   برای  و مناسددبیآمد کار تاکنون روش  اند.عنوان شدداخص سددرمایه انسددانی اسددتفاده نموده 

های تشددکیل این که بتواند مهمترین جنبه  وجود نداشددته اسددتهای ایران در اسددتان  سددرمایه انسددانی

 سرمایه را نشان دهد.

 مروری بر مطالعات پیشین .1جدول 

 محقق)محققان( 
موضوع و حوزه مورد 

 مطالعه

دوره 

 زمانی

روش و 

 تکنیك 
 نتایج 

Ogbeifun & 

Shobande 

(2021) 

 یهانباشت سرما ینارتباط ب

  ی درو رشد اقتصاد یانسان

 OECD رهایکشو 

2018 -

1986 
2SLS 

  یشتر. شواهد بباشدینم  همگراکشورها  ینرشد ب

نرخ پس انداز، و باز    ی،انسان یهدهد که سرماینشان م

  یرشد اقتصاد تاثیر مثبت و به سزایی بر بودن تجارت

 دارد.  OECD یکشورها

Widarni & 

Bawono 

(2021) 

اثر سرمایه انسانی و فناوری  

 بر رشد اقتصادی اندونزی 

2019 -

1984 
ARDL 

آموزش   یسمبا استفاده از مکان یانسان یهسرما یشافزا

  یگذارد. فناور یم یرتأث یو پرورش بر رشد اقتصاد

 .دارد یبر رشد اقتصاد یمثبت قابل توجه یرتأث

Amna Intisar 

& et al 

(2020) 

باز بودن تجارت و   یرتاث

بر رشد   یانسان یهسرما

یایی  کشور آس 19  یاقتصاد

 یا( جنوب آس غرب و)

2017 -

1985 
FMOLS  

 DOLSو 

و رشد   یانسان  یهباز بودن تجارت، سرما یهایبضر

 ی تاثیر مثبت بر هر دو گروه کشورها دارد.اقتصاد

Yang (2019) 

سرمایه انسانی،     ینرابطه ب

و رشد    بهداشتی ی هاینههز

کشور در حال   21  یاقتصاد

 توسعه 

2016 -

2000 
 پانل دیتا

 

-ینهاست، هز یینپا یانسان یهکه سطح سرما یهنگام

  یبا رشد اقتصاد یبه طور قابل توجه یبهداشت  یها

در  یانسان یهکه سرما یدارد. هنگام یمنف یهمبستگ 

  یرتأث  ی قرار دارد، مخارب بهداشت ی سطح متوسط

دارد.   یبر رشد اقتصاد ی مثبت اما نه قابل توجه

مثبت   یرباال باشد، تاث یانسان یهکه سطح سرما یهنگام

  یبه طور قابل توجه یمخارب بهداشت  یاقتصاد

 . یابدیم یشافزا
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 محقق)محققان( 
موضوع و حوزه مورد 

 مطالعه

دوره 

 زمانی

روش و 

 تکنیك 
 نتایج 

Ahmad & 

Khan (2018) 

  یهو سرما یساختار سن تاثیر

ی  رشد اقتصاد را بر یانسان

 کشور در حال توسعه  67

2014-

1960 
 پانل دیتا

 

بر رشد   یانسان یهو سرما یدر ساختار سن ییراتتغ

 .داردمثبت  یرثا در تمام سطو  جدا شده ت یاقتصاد

Lim & et al 

(2018) 

برآورد و محاسبه سرمایه 

 انسانی در کشور فنالند 

2016 -

1990 

 

روش  

داگوم و  

متغیر 

 پنهان

  2سرمایه انسانی به صورت میانگین یك رشد 

 درصدی را تجربه نموده است. 

Siddiqui & 

Rehman 

(2017) 

  یدبر تول  سرمایه انسانی یرتاث

بر جنوب و   یناخالص داخل

 شرق آسیا

 

اقتصاد  

سنجی  

 بیزین

سرمایه انسانی تاثیر مثبت بیشتری بر رشد اقتصادی  

 .کشورهای شرق آسیا نسبت به جنوب آسیا دارد

 

Hanusheke 

(2016) 

  یجاداثر آموزش در ا

 کشور  50در  یانسان یهسرما

2014-

2006 OLS 

بدون    یلبه تحص  تر یشب  یهاسال اضافه نمودن 

  شد بر ر یکم  یاربس یرتاث  ی شناخت ی هامهارت یشافزا

 دارد.  یاقتصاد

Eggoh  & et 

al (2015) 

  یانسان یهسرما ینارتباط ب

  با( سالمت)آموزش و 

کشور   49 اقتصادی رشد

 یقایی آفر

2012-

1996 

 پانل دیتا

 

هر   در بخش آموزش و سالمت یعموم های ینههز

کشورها اثر   ینا یبر رشد اقتصاد ییبه تنها یك

  یبر رشد اقتصاد یانسان یهداشته است. اما سرما یمنف

 . باشدیمثبت م یاثر یدارا

Qorbani & et 

al (2020) 

و   ی انسان یهسرما یرتأث

کسب و کار بر رشد   یفضا

 های ایراناستان  یاقتصاد

1394 -

1388 GMM 

کسب و کار بر رشد   ی و فضا یانسان یهسرما

مثبت و معنادار  یر کشور تاث یهااستان یاقتصاد

  یرها،متغ سایر به نسبت, یانسان یهاند؛ اما، سرماداشته

کشور   ی هااستان ی بر رشد اقتصاد  ترییشب  یرتاث

 داشته است. 

Sarlak & 

Qiyasi, 

(2016) 

تأثیر سرمایه انسانی و  

رشد  تغییرات ساختاری بر 

اقتصادی کشورهای عضو  

 آنآسه

2014-

1974 
GMM 

سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر روی رشد  

اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر معنادار و 

چنین، اثر سرمایه انسانی به  مثبتی داشته است. هم

مراتب از اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی این 

 ت. تر بوده اسکشورها بیش
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 محقق)محققان( 
موضوع و حوزه مورد 

 مطالعه

دوره 

 زمانی

روش و 

 تکنیك 
 نتایج 

Akbar 

Mousavi & 

et al (2015) 

تأثیر سرمایه انسانی بر رشد  

 ایران اقتصادی

1389 -

1345 
STR و  

LSTR 

اثرگذاری رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در 

دو رژیم مختلف، متفاوت است. اگر نرخ رشد  

باشد، تأثیر رشد سرمایه  1/ 08تر از سرمایه انسانی کم

تأثیر سرمایه فیزیکی  انسانی بر رشد اقتصادی منفی و 

تر  بیش 08/1مثبت است و اگر رشد سرمایه انسانی از 

باشد، سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد  

 اقتصادی دارد. 

Juzarian 

(2012) 
تأثیر سرمایه انسانی را بر  

 رشد اقتصادی در ایران

1388 -

1382 
ARDL 

انسانی بر رشد  نتایج، تأثیر مثبت و معنادار سرمایه 

چنین، تأثیر  دهد هماقتصادی را در هر دوره نشان می

تر از  بلندمدت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بیش

 تاثیرکوتاه مدت آن بوده است. 

 های تحقیقمنبع: بررسی

بر این اسدداس در مطالعه حاضددر با اسددتفاده از بررسددی مطالعات پیشددین و مبانی نظری موضددوع، سدده 

متغیر؛ آموزش، مهارت و سدالمت به عنوان مهمترین متغیرهای موثر بر شدکل گیری سدرمایه انسدانی  

شددناسددایی گردیدند. در این مقاله با بهره گیری از منطق فازی، یك شدداخص کارآمد برای سددرمایه 

 گردد. های ایران محاسبه میانسانی استان

 روش برآورد مدل تحقیق و

در مطالعه خود اسدت. وی   لوکاس مدل اسداس بر پژوهش این در ه اسدتفاد مورد الگوی چارچوب

و  یزیکیف  سددرمایه  بر انباشددت یدقرار داده اسددت: الف( مدل رشددد با تاک  یسدده الگو را مورد بررسدد 

دانش ؛ ب( مدل رشدد   یق کسدباز طر  یانسدان یهبر انباشدت سدرما  یدب( مدل رشدد با تاک  ی؛فن  ییراتتغ

 .یریگ یاد یقمتخصص از طر یانسان یهبر انباشت سرما یدبا تاک 

 خود به را بسدیاری توجه کند،می تاکید  یانسدان یهکه بر نقش سدرما ییسده مدل، الگو  ینا یاناز م

 سدرمایه موجودی لحاظ با زیر نئوکالسدیك تولید تابع اسداس بر. این مدل رشدد  اسدت نموده  جلب

 :باشدمی انسانی
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(1) ),,( HlkfY =  

: سدددرمدایده انسدددانی  H: نیروی کدار و L: سدددرمدایده فیزیکی؛  K: تولیدد نداخدالص داخلی؛  Yکده در آن 

 ثابت بازدهی  با انباشدت قابل نهاده  یك انسدانی سدرمایه که شدودمی فرب مدل این درباشدد.  می

 برای زمان گذراندن  برای الزم انگیزه  که) آن نهایی تولید نتیجه در اسددت، مقیاس به نسددبت

 داگالس- کاب فرم به تولید تابع این .اسددت ثابت د(کنمی تعیین را و کسددب مهارت  تحصددیل

 :شودمی تعریف زیر صورت به مقیاس، به نسبت ثابت بازدهی فرب با و بوده 

(2)  HLAKY =  

 دهدینشان مپارامتر فناوری را   Aو    هاستاز نهاده  یكهر    یدیتول  های؛ کششγ  و  α  ،β  که در آن

کندد. بدا   تبددیدل  هدا را بده سدددتداده نهداده   توانددیو منعکس کنندده آن اسدددت کده هر کشدددور چگونده م

 :یدرس یمخواه یرز یاز دو طرف تابع فوق، به الگوی خط یریگیتملگار

(3) LnHLnLLnKLnALnY  +++=  

 شدرایط  با متناسدب نیز کشدور هر در اسدت، شدده  اشداره  آن به لوکاس مدل در که عواملی بر عالوه 

 گرفته صدورت  مطالعات اکثر .گذارند اثر اقتصدادی رشدد روند در نیز دیگری عوامل آن، خاص

 معادله ابتدا محققان که معنی بدین .اندنکرده  پیروی خاصدی الگوی از اقتصدادی رشدد زمینه در

 به را متغیرهایی اقتصدادی،  رشدد بهتر توضدیح منظور به سدسس و گرفته نظر در را رشدد حسدابداری

 & Khan (1990)   Reinhartدر این خصدوص   . (Burqandan, 2010) نمایندمی اضدافه الگو

. بر اسداس الگوهای رشدد  دانندیرشدد اقتصدادی م  یحهای رشدد در توضد مدل  یرا ناتوان  عمل  ینعلت ا

 رشددد توضددیح در نیز دیگر کالن متغیرهای بلکه سددرمایه، و کار نیروی عوامل تنها نه  درونزا

 تحقیق این در اسدتفاده  مورد  مدل مبنای پس  (.Dargahi & Qadiri, 2012)  موثرند  اقتصدادی

 :بود خواهد زیر مدل ایران هایاستان برای

(4) ),,,( ZHlkfY =  
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: Z: سددرمایه انسددانی و  H: نیروی کار؛ Lسددرمایه فیزیکی؛  : K: تولید ناخالص داخلی؛ Yکه در آن 

سدایر عواملی اسدت که بر رشدد اقتصدادی تاثیر داشدته و در مطالعات تجربی پیشدین مورد اسدتفاده قرار 

مددل هدای ایران  بداشدددد. بدا توجده بده مبدانی نظری، پیشدددینده مطدالعداتی و شدددرایط اسدددتداناندد میگرفتده

 ت: صورت زیر تصریح گردیده اساین پژوهش به سزای لوکاو رشد درون اقتصادسنجی

(1) 
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به ترتیب زمان  iو   t  دهنده تبدیل لگاریتمی بوده و اندیسدر ابتدای متغیرها نشان Ln  (،1در رابطه )

 :آمده است (2تفصیلی متغیرها در جدول )دهد. شر  و استان را نشان می

 ها آوری دادهشر  متغیرها، نحوه محاسبه و منبع جمع .2 جدول

 متغیر نماد

مبنای وارد کردن متغیر  

در مدل رشد اقتصادی بر 

 اساس مطالعات پیشین

 نحوه محاسبه
آوری مرجع جمع

 داده

Y 
رشد  

 اقتصادی 

Widarni & Bawono 

(2021), kazerooni 

& et al (2018) 

Ahmad & Khan 

(2018) 
Burqandan (2010)  

تولید ناخالص داخلی سرانه به  

 1383قیمت ثابت سال 

مرکز آمار ایران  

)اطالعات استانی و  

 ای(منطقه

K 
سرمایه 

 فیزیکی 

Aghaei & et al 

(2013) & kazerooni 

& et al (2018)  

میزان اعتبارات تملك دارایی  

ای تقسیم بر تولید  سرمایههای 

 ناخالص داخلی 

  نبودن موجود به  توجه با

از   سرمایه موجودی اطالعات

-دارایی تملك اعتبارات میزان

-بر به  استان  هر ایسرمایه های

  موجودی برای عنوان جانشینی 

 استفاده شد.   سرمایه

مرکز آمار ایران  

)اطالعات استانی و  

-سالنامه -ایمنطقه

  –های آماری 

سالنامه آماری هر  

استان طی سال های  

 مختلف( 

L 

مشارکت 

نیروی  

 کار

Yang (2019),  
Lim & et al (2018) 

به کل   فعال  یت نسبت جمع

 در سن کار  یتجمع

مرکز آمار ایران  

)اطالعات استانی و  
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Taghavi & 

Mohammadi 

(2006) 

-سالنامه -ایمنطقه

  –های آماری 

سالنامه آماری هر  

استان طی سال های  

 مختلف( 

HC 
سرمایه 

 انسانی

Widarni & Bawono 

(2021), kazerooni 

& et al (2018) 

Ahmad & Khan 

(2018) 
Sarlak & Qiyasi 

(2016), Eggoh & et 

al (2015)  

بر اساس محاسبات الزم این  

شود که در  شاخص برآورد می

 ادامه توضیح داده شده است. 

مرکز آمار ایران  

)اطالعات استانی و  

-سالنامه -ایمنطقه

  –های آماری 

سالنامه آماری هر  

استان طی سال های  

 مختلف( 

URB 
نرخ  

 شهرنشینی 

Widarni & Bawono 

(2021), kazerooni 

& et al (2018), 

Maghsoudpour 

(2016) 

نسبت جمعیت شهری بر کل  

 جمعیت 

  یرانمرکز آمار ا 

و   ی)اطالعات استان 

-سالنامه -ایمنطقه

  – یآمار های

هر   آماری سالنامه

  یسال ها یاستان ط

 مختلف( 

G 
اندازه  

 دولت

Lim & et al  

(2018), kazerooni 

& et al (2018), 

Mozaffari & et al 

(2018), 

Maghsoudpour 

(2016) 

 

نسبت مخارب مصرفی دولت به  

 تولید ناخالص داخلی 

ایران  مرکز آمار 

)اطالعات استانی و  

 ای(منطقه

IND 
صنعتی 

 شدن 

Siddiqui & 

Rehman (2017), 

Hanusheke (2016), 

Sameti & et al 

(2015) 

نسبت ارزش افزوده بخش  

 صنعت به تولید ناخالص داخلی 

مرکز آمار ایران  

)اطالعات استانی و  

 ای(منطقه
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جزء 

خطای 

 مدل 

 - - - 

 منبع: محاسبات تحقیق

تولید    شاخص  یافتگی،توسعه  سطح  یا  اقتصادی  توسعه  هایشاخص  مهمترین  از  یکی  که  آنجا  از

  جمعیت   به  منطقه  یك  داخلی  ناخالص  تولید  تقسیم  از  که  است  سرانه  درآمد  یا  سرانه  داخلی  ناخالص

م شده در سطح استانی ایران نیز به تبعیت از مطالعات پیشین انجا  مطالعه  این  در  آیدمی  دستبه  آن

  ناخالص   تغییرات تولید  معیار  از   Aghaei & et al (2013)و   kazerooni & et al (2018)مانند  

 های محدودیت دلیل بهشد.    استفاده   اقتصادی  رشد  شاخص  عنوانسرانه( به  )درآمد  سرانه  داخلی

 انسانیهای مختلف سرمایه  برآوردها و استفاده از پراکسی نظری، ادبیات در توجه وجود با آماری

 زوایای و ابعاد همه  به  توجه با انسانی سرمایه لذا محاسبه  .است بوده  مواجهه زیادی  مشکالت با

 .  داشته باشد متفاوتی نتایج است ممکن آن،

طور که در ادبیات اقتصددادی آمده اسددت؛ متغیر سددرمایه انسددانی یك متغیر پنهان بوده و تحت  همان

های تعیین کننده سدرمایه انسدانی از اسداس برای اسدتخراب شداخصتأثیر عوامل مختلف اسدت. بر این  

مطالعه مبانی نظری و مرور مطالعات در زمینه موضدوع اسدتفاده شدد. از آنجا که سدرمایه انسدانی یك 

توان با اسدتفاده از منطق فازی مفهوم کیفی بوده و برای اینکه آن به یك مفهوم کمی تبدیل شدود می

سدانی سداخت که تحت تأثیر متغیرهای موثر بر آن باشدد. پس از مرور یك شداخص برای سدرمایه ان

توان اسدتنباط نمود که متغیرهای آموزش، سدالمت و مهارت های قبلی میادبیات موضدوع در قسدمت

جنبه  باشددند. الزم به ذکر اسددت که کننده سددرمایه انسددانی میهای همراه ترین پراکسددیاز جمله مهم

سدرمایه انسدانی به دلیل موجود نبودن آمار و اطالعات در اقتصداد ایران برای  های  تجربه و سدایر جنبه

 است.محاسبه در نظر گرفته نشده 

ها ها وجود دارد. از این پراکسدیهای مختلفی برای شداخص سدرمایه انسدانی و اسدتخراب داده پراکسدی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:و متغیرهای همراه کننده می

it
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نسدبت تعداد فارغ از    ی،انسدان یهسدرما  پراکسدی آموزش  ین تحقیقر اد -شداخص آموزش ➢

 .استفاده شده است التحصیالن دبیرستان بر جمعیت کل

این متغیر از تقسدیم میزان مخارب بهداشدت و درمان خانوار بر جمعیت  –شداخص سدالمت   ➢

 کل محاسبه شده است.

ادرشددده توسدط  آموزی صدد های مهارتنامهتعداد گواهی - شدداخص مهارت و تخصددص   ➢

کیفیت آموزش مهارتی و متناسدب با نیاز  -ای تقسدیم بر جمعیت فعال سدازمان فنی حرفه

ای قابل اسددتناد برای لحاظ نمودن این مهم اهمیت دارد. اما متاسددفانه داده بازار کار بودن  

های  شدود لذا برای پراکسدی مهارت تنها به سدرانه تعداد گواهی نامهدر تحقیق منتشدر نمی

 .رت آموزی بسنده شده استمها

 Sugenoتوان بده  هدا میترین آنهدای فدازی وجود دارد کده از معروفانواع مختلفی از اسدددتنتداب

Inference System (1995)  اشدداره کرد. در این مطالعه از سددیسددتم  و سددیسددتم اسددتدالل ممدانی

در سدال   Mamdani  & Assilianرا   یسدیسدتم اسدتنتاب ممدان. اسدتدالل ممدانی اسدتفاده شدده اسدت

توانند به   یاز قوانین م  یو تفسدیر  یها به دلیل داشدتن طبیعت بصدرسدیسدتم ینپیشدنهاد دادند. ا  1975

 ییباال  یقدرت بیان  یهمچنین دارا  .تصدمیم اسدتفاده شدوند  یپشدتیبان  یهادر سدیسدتم یاطور گسدترده 

کند و  یبه عنوان نتیجه قانون اسدددتفاده م یفاز  یهااز مجموعه یسدددیسدددتم اسدددتنتاب ممدان.  هسدددتند

با بقیه   یسددازیاسددت. همچنین از لحاظ روش دفاز یو فاز یهر قانون به صددورت غیرخط یخروج

 .(Qiao et al, 2009) استنتاب متفاوت است یهاسیستم

با اسدتفاده از روش منطق فازی و سدیسدتم اسدتنتاب فازی ممدانی برای محاسدبه شداخص سدرمایه انسدانی  

 صورت زیر است:به

که بر اسداس پیشدینه    شدود، متغیرهای مؤثر بر سدرمایه انسدانی( مشداهده می1طور که در نمودار )همان

آموزش، تخصدص و مهارت و بهداشدت اسدت که با شدده اسدت، شدامل تحقیق و ادبیات موضدوع تعیین

های الزم داده  کنند.اسدتفاده از سدیسدتم اسدتنتاب فازی ممدانی شداخص سدرمایه انسدانی را محاسدبه می

 های آماری و مرکزآمار ایران گردآوری شده است.برای این مطالعه از سالنامه
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 ی انسان یهشاخص سرما یبرا ممدانی  یاستنتاب فاز یستمس .1نمودار 

استان ایران است. الزم به ذکر است که آمار استان البرز  30نمونه مورد بررسدی در این مطالعه شدامل 

های موجود طی دوره زمانی های اخیر با اسددتان تهران ادغام شددده اسددت. از حداکثر داده در سددال

ات ویژه مقطعی در بین مقاطع برای برآورد مدل اسدتفاده شدده اسدت. با فرب اینکه اثر  1398-1385

مدل با روش حداقل مربعات  آنگاه مورد مطالعه ثابت و اثرات ویژه زمانی نیز وجود نداشددته باشددد،  

تخمین زده خواهدد شدددد. اگر فرب کنیم کده اثرات ویژه مقطعی ثدابدت، امدا برابر (  OLS)معمولی  

هد بود. اما اگر اثرات ویژه نباشدد، تکنیك مورد اسدتفاده جهت تخمین مدل، روش اثرات ثابت خوا

مقطعی ثابت نبوده و تصادفی باشند و اثرات ویژه زمانی نیز وجود داشته باشد، مدل یك مدل اثرات  

 kazerooni & et)شدود برآورد می( GLS)یافته تصدادفی بوده و با روش حداقل مربعات تعمیم

al 2018.) زا بودن  کاهش مشددکل درونهای اقتصددادسددنجی مناسددب برای حل یا  از جمله روش

 های تابلویی پویاداده (  GMM)یافته تخمین مدل با اسدتفاده از گشدتاورهای تعمیم  متغیرهای تحقیق،

فردی و   های همانند لحاظ نمودن ناهمسدانیپنل دیتای پویا مزیت GMM کار بردن روشاسدت. به

های  که نتیجه آن تخمینهای مقطعی اسدت  های موجود در رگرسدیوناطالعات بیشدتر، حذف تورش

پندل دیتدای پویدا   GMM خواهدد بود. روش GMM تر، بدا کدارایی بداالتر و هم خطی کمتر دردقیق

 (T) هابیشددتر از تعداد زمان و سددال (N) رود که تعداد متغیرهای برش مقطعیهنگامی به کار می

 بیشدتر از تعداد زمان اسدت  هااسدتانگونه اسدت یعنی تعداد  که در بحث مقاله نیز این (N>T) باشدد
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(Bond, 2002  Baltagi, 2008 and  .)چنین از آنجا که رشدددد اقتصدددادی تحت تاثیر مقادیر هم

گیرد لذا بایسدتی وقفه متغیر رشدد اقتصدادی در مدل آورده شدود که این سدبب گذشدته خود قرار می

سدازد. بر این اسداس یافته را برقرار میتعمیمگردد. بنابراین شدرایط گشدتاورهای  پویا شددن مدل می

 است. بهره گرفته شده  GMMبرای برآورد مدل تحقیق از روش اقتصاد سنجی 

 های تحقیقیافته

(  H( و زیاد )N(، متوسددط )Lابتدا برای هر یك از متغیرهای ورودی و خروجی عبارات زبانی کم )

پدایده، از میدانگین متحرر برای هر متغیر ورودی  در نظر گفتده شدددده اسدددت. برای ایجداد یدك مقددار  

هدا،  هدا بده حسددداب آورده شدددود، از داده هدای احتمدالی در داده کنیم. برای اینکده چرخدهاسدددتفداده می

ساله گرفته شده است. مقدار میانگین، مقدار نرمال از اجزای مجموعه متغیرها را   5میانگین متحرر 

ها یك یا دو انحراف معیار حول و حوش مقدار ت داده دهد. سدسس برای تعیین نقاط شدکسد نشدان می

ها، بسدته به نظر طرا  سدیسدتم، شدود. بعد از تعیین نقاط شدکسدت داده نرمال در هر دوره حاصدل می

توان توابع مختلفی از نظر شدددکدل و یدا درجده پیچیددگی برای هر متغیر انتخداب کرد. بدا توجده بده  می

. در این مطالعه، 1از سدادگی و دقت باالیی برخوردار هسدتند  ایاینکه توابع عضدویت مثلثی و ذوزنقه

 است. از این دو نوع تابع عضویت استفاده شده 

نشدان    1385-1398های ایران طی دوره زمانی میانگین شداخص سدرمایه انسدانی برآوردی در اسدتان

  :2داده شده است

نشدان داد   1385-1398اسدتان طی دوره نتایج برآورد سدرمای انسدانی به صدورت سدری زمانی در هر  

که سددرمایه انسددانی روند روبه رشدددی را داشددته اسددت. به عبارت دیگر تشددکیل سددرمایه انسددانی در 

ای )آموزش، های همراه کننده ی با توجه به مولفهانسددان یهسددرماهای ایران انجام شددده اسددت. اسددتان

 

تعدادحالت .1 و  عضویت،  توابع  شکل  به  نسبت  شدت  به  فازی  های  سیستم  زبانی  خروجی  متغیرهای  های 

( توابع عضویت مورد استفاده حالته  9و یا    7حالته یا    5از متغیرهای زبانی  لذا حاالت مختلف )حساس هستند.  

 دهند.  ای نتایج سازگارتری را ارئه میوزنقهقرار گرفت نتایج نشان داد که توابع عضویت مثلثی و ذ

به دلیل طوالنی شدن بحث و جلوگیری از افزایش تعداد صفحات مقاله از آوردن مراحل و نحوه برآورد   .2

 گیرد. در صورت لزوم نتایج در اختیار متقاضیان قرار میصرف نظر گردیده است. 
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باشدد. از آنجا که وضدعیت نظام آموزشدی یپتانسدیل رشدد مداوم را دارا م  مهارت و بهداشدت( که دارد

های مورد بررسددی تحقیق روند رو به رشدددی را تجربه نموده اسددت و بهداشددت و درمان در سددال

رسدد. های اسدتنتاب فازی منطقی به نظر میتوان اظهار داشدت که نتیجه حاضدر با توجه به ورودیمی

های مورد های ایران طی سدالاسدتاندهد درسدری زمانی شداخص برآوردی سدرمایه انسدانی نشدان می

بررسدی تحقیق انباشدت سدرمایه انسدانی دارای یك آهند رشدد پایدار بوده و این مهم توسدط رشدد  

 است.میزان سرانه آموزش، بهداشت و مهارت تبیین گردیده 

 

 های ایران با استفاده از منطق فازی میانگین شاخص سرمایه انسانی برآورد شده در استان .2نمودار 

های مختلف سدرمایه انسدانی متفاوت اسدت. به طوری که اسدتان دهد که در اسدتان( نشدان می2نمودار )

ها اسددتانکهگیلویه و بویر احمد به دلیل بافت جوان اسددتان دارای بیشددترین سددرمایه انسددانی در بین  

با توجه به آمار و اطالعات  های قم، یزد و اصددفهان قرار دارند.  های بعدی اسددتانباشددد و در رتبهمی

کهگیلویه و بویر احمد به دلیل بافت  هایی همچون  توان اظهار داشدت که اسدتانها میمربوط به اسدتان

های تعیین کننده یرا از مولفهباشدد زها میجوان اسدتان دارای بیشدترین سدرمایه انسدانی در بین اسدتان

های فنی و  سدرمایه انسدانی در مطالعه حاضدر تعداد سدرانه فارغ التحصدیالن و سدرانه تعداد گواهی نامه
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های  ها در رتبهکهگیلویه و بویر احمد در هر دوی این مولفهباشدد. بر این اسداس اسدتان ای میحرفه

ها خود را نشدددان داده خص کلی اسدددتاننخسدددت قرار داشدددت و این مهم در میانگین برآورد شدددا

باشدد که در این اسدتان  .کمترین میزان سدرمایه انسدانی هم متعلق به اسدتان سدیسدتان و بلوچسدتان میاسدت

های دیگر قرار تری نسدبت به اسدتاننسدبت افراد دارای تحصدیالت متوسدطه به جمعیت در سدطح پایین

های آخر کشور قرار دارد. این استان در رتبهگرفته است. همچنین وضعیت بهداشت و درمان نیز در 

توان اظهار داشدت که با توجه به میانگین شداخص سدرمایه انسدانی طی دوره مورد بررسدی تحقیق می

های گلسدتان و سدیسدتان و  باشدند در این میان تنها اسدتانهای مختلف در طیفی نزدیك به هم میاسدتان

 اند. تری قرار گرفتهبلوچستان در وضعیت پایین

( نتایج حاصددل از تخمین مدل تحقیق با اسددتفاده از شدداخص محاسددبه شددده فازی برای  3در جدول)

 شان داده شده است:سرمایه انسانی ن

 های ایران نتایج برآورد مدل رشد لوکاس با استفاده از شاخص فازی سرمایه انسانی استان .3جدول 
 سطح احتمال Tآماره انحراف معیار ضریب متغیر توضیحی 

LNY (-1) 6961/0 0424/0 38/16 0000/0 

LNL 2065/0 0369/0 59/5 0000/0 

LNK 1206/0 0291/0 13/4 0000/0 

LNHC 06269/0 0111/0 62/5 0000/0 

LNG 3455/0 - 0450/0 66/7 - 0000/0 

LNURB 2529/0 - 0514/0 92/4 - 0000/0 

LNIND 3957/0 0959/0 12/4 0000/0 

C 8431/1 2762/0 67/6 0000/0 

 J-statistic   =   :22 /7 2047/0آماره  آزمون سارگان

 منبع: نتایج تحقیق

دهنده کشدش هسدتند. نتایج جدول  تمامی ضدرایب برآوردی نشدانبا توجه به لگاریتمی بودن مدل، 

بر اسداس ارزیابی گردیده اسدت.    69/0دهد که ضدریب رشدد اقتصدادی دوره قبل برابر  ( نشدان می3)

توان اظهار داشدت که رشدد اقتصدادی دوره قبل تأثیر  این ضدریب می tسدطح احتمال متناظر با آماره 

های  این نتیجه با تئوریهای ایران داشدددته اسدددت. در اسدددتانداری بر رشدددد اقتصدددادی  مثبت و معنی
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داری بر رشدد  مشدارکت نیروی کار تاثیر مثبت و معنیاقتصدادی و اکثر مطالعات قبلی سدازگار اسدت.  

زا و مطالعات تجربی های رشددد درونهای ایران داشددته اسددت. این نتیجه با تئوریاقتصددادی اسددتان

 های ایراناسدتانداری بر رشدد اقتصدادی  فیزیکی تأثیر مثبت و معنی  سدرمایهباشدد.  پیشدین هم راسدتا می

با .  یابددرصددد تولید سددرانه افزایش می  12/0به میزان  سددرمایهدارد؛ یعنی با افزایش یك درصدددی  

افزایش یافته و بسدترهای اقتصدادی   هاکارخانهتعداد و کمیت میزان مراکز تولیدی و    افزایش سدرمایه

شددود که این خود سددبب رونق گرفتن اقتصدداد و  اد ارزش افزوده بیشددتر ایجاد میبرای تولید و ایج

 شود. افزایش رشد اقتصادی می

دار اسدت. های ایران مثبت و ازلحاظ آماری معنیانسدانی بر رشدد اقتصدادی اسدتان اثر متغیر سدرمایه

درصدی  با افزایش یكاست، یعنی   06/0کشش رشد اقتصادی نسبت به سرمایه انسانی برابر است با  

با انباشدت  یابد. درصدد رشدد اقتصدادی افزایش می 06/0های ایران به میزان سدرمایه انسدانی در اسدتان

خواهد شدد، بلکه انباشدت    یم موجب رشدد اقتصدادیبه طور مسدتق  یانسدان یهنه تنها سدرما  یانسدان یهسدرما

و    یرمسددتقیماثر غ  ینخواهد شددد که ا  یزعوامل ن یگرد  یوربهره  یشاز آن باعث افزا  ینهو اسددتفاده به

 .نمایدتبیین میرا  یبر رشد اقتصاد یانسان یهسرما یزادرون

داری بر رشدد اقتصدادی دارد. به طوری که کشدش رشدد اقتصدادی اندازه دولت نیز تأثیر منفی و معنی

یل این مسأله  ترین دالاز مهمباشد.  می   -34/0های جاری دولت برابر  های ایران نسبت به هزینهاستان

های حاکمیتی آن، ضدمن گری دولت بر فعالیتهای تصددیآن اسدت که از یك سدو، غلبه فعالیت

دهد. از کند، اندازه دولت را نیز افزایش میدار میآنکه نقش اصدددلی و حاکمیتی دولت را خدشددده

یدافتده و  سدددوی دیگر، براسددداس شدددواهددی از عملکرد چندد دهده اخیر برخی اقتصدددادهدای توسدددعده

توسدددعده، افزایش انددازه دولدت بیش از حدد مورد نیداز، بده دالیدل مختلف از جملده اسدددتقراب  حدالدر

هدای جداری دولدت، موجدب کداهش مندابع مدالی و کداهش انگیزه بخش  بیشدددتر برای تدأمین مدالی هزینده

شدددود و عالوه بر آن، بده دلیدل وجود بدازده نزولی در برخی گدذاری میخصدددوصدددی برای سدددرمدایده

اقتصدددادی دولت و در نتیجه، تخصدددیص غیربهینه و اتالف بخشدددی از منابع موجود در   هایفعالیت

باشدد که می 39/0ضدریب متغیر صدنعتی شددن برابر    .شدوداقتصداد، به کاهش رشدد اقتصدادی منجر می
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های ایران اسدت. بر اسداس این نشدان دهنده تاثیر مثبت درجه صدنعتی شددن بر رشدد اقتصدادی اسدتان

داری توان اظهار داشدت که صدنعتی شددن تاثیر معنیاین ضدریب می  Tسدطح احتمال متناظر با آماره 

 های ایران دارد.بر رشد اقتصادی استان

عالمت منفی های ایران دارد. داری بر رشددد اقتصددادی اسددتانمتغیر شددهرنشددینی تاثیر منفی و معنی

واند ناشدی از این باشدد که نرخ شدهرنشدینی بدون توجه به روند فراهم تضدریب متغیر شدهرنشدینی می

های الزم در شددهرها و افزایش تخصددص نیروی کار مهاجر، افزایش یافته اسددت.  کردن زیرسدداخت

 مناطق شدده اسدت. یندر ا  یر رسدمیمنجر به گسدترش اشدتغال غ  یران،ا  یشدهرهاگسدترش مهاجرت به  

ی نه تنها رشدد اقتصدادی را افزایش نداده اسدت، بلکه موجبات این امر موجب شدده اسدت که شدهرنشدین

کاهش رشدد اقتصدادی را فراهم آورده اسدت، زیرا مشدارکت اقتصدادی نیروی کار کاهش یافته اسدت. 

طور  به عبارت دیگر، با افزایش نرخ شددهرنشددینی، یعنی مهاجرت به شددهرها به همان تعداد شددغل به

نشدده اسدت و یا اگر شدغلی وجود دارد، نیازمند داشدتن تخصدص   کامل برای این دسدته از جامعه ایجاد

 شدود.های اخیر تایید میاسدت. این مسداله با توجه به بررسدی آمار بیکاری شدهرها در ایران طی سدال

روند شهرنشینی در ایران در دهه های گذشته بسیار سریع بوده است و به نسبت توسعه نابسامان نقاط  

این پدیده   .ای ایجاد کرده اسدتریزان در عرصده منطقهش روی برنامههای اسداسدی پیشدهری، چالش

تواند گسدترش ناامنی را به سدبب ایجاد فقر و گسدترش آن و همچنین مجاورت با محیط شدهری می

برای شدددهرها در پی داشدددته باشدددد و تهدیدی جدی برای پایداری و انسدددجام جامعه شدددهری تلقی 

ازطرف دهند؛ بیکاری در شدهرها در حال افزایش بوده اسدت.  چنانچه آمار و ارقام نشدان می .شدودمی

کند. از مهمترین ریزان سدلب میریزی صدحیح را از برنامهدیگر، رشدد سدریع شدهری کنترل و برنامه

ای شدددهرها، که توان به افزایش سدددطح و مقیاس در مناطق حاشدددیهریزی میهای عدم برنامهچالش

 .شود نام بردحا مناطق غیر رسمی نامیده میاصطال

 های خوبی برازش ارائه گردیده است: در جدول زیر نتایج آزمون

 های آماری آزمون .4جدول 
 سطح احتمال آماره آزمون

 2178/0 0372/7 سارگان
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 0000/0 -5898/5 آرالنو باند برای همبستگی مرتبه اول

 3169/0 0008/1 دومآرالنو باند برای همبستگی مرتبه 

 منبع: نتایج تحقیق

توان اظهدار داشدددت کده مددل از نظر آمداری درسدددت هدای پس از تخمین مددل میبدا توجده بده آزمون

دهنده  های خود همبسددتگی و معتبر بودن متغیرهای ابزاری نشددانبرازش گردیده اسددت زیرا آزمون

باشددند. فرب صددفر آزمون همبسددتگی مرتبه دوم میمعتبر بودن متغیرهای ابزاری و عدم وجود خود  

توان رد کرد و  فرضدددیه صدددفر آزمون سدددارگان را نمی  سدددارگان بر معتبر بودن ابزارها داللت دارد.

توان گفت که متغیّرهای ابزاری اسدتفاده شدده در مدل برآوردی معتبر هسدتند. با توجه به  رو میازاین

توان اظهار  کمتر بوده لذا می  05/0دهمبسددتگی مرتبه اول از  اینکه سددطح احتمال متناظر با آماره خو

داشدت که فرضدیه صدفر آزمون خودهمبسدتگی آرالنو باند مبنی بر عدم وجود خود همبسدتگی مرتبه 

گیری شددده از مرتبه اول بوده و  مرتبه خودهمبسددتگی جمالت اختالل تفاضددلگردد پس  اول رد می

باشد. اما نتایج برای ی تخمین مدل و حذف اثرات ثابت میلذا روش آرالنو و باند روش مناسدبی برا

دهد که در مرتبه دوم همبسدتگی سدریالی وجود ندارد  آزمون همبسدتگی سدریالی مرتبه دوم نشدان می

بزرگتر بوده و فرضدیه صدفر آزمون   05/0زیرا سدطح احتمال متناظر با آماره آرالنوباند مرتبه دوم از  

د ی در مددل برآوردی خوبده عبدارتگردد.  ی مرتبده دوم رد نمیمبنی بر عددم وجود خود همبسدددتگ

 یمرتبه خودهمبسددتگشددود که همبسددتگی از درجه دو وجود ندارد. پس در مجموع اسددتدالل می

 .باشدیجمالت اختالل از مرتبه اول م

 گیرینتیجه

داشدته و در کارهای زا لوکاس، بیشدتر به نقش سدرمایه انسدانی در فرآیند تولید تاکید رشدد درون  مدل

های مختلف نشدان داد محققان برجسدته شدده اسدت. بررسدی مبانی نظری و مطالعات تجربی در اقتصداد

ای در رشدد اقتصدادی  تواند نقش ویژه که کیفیت نیروی انسدانی بر فرآیند تولید تاثیرگذار بوده و می

اقتصداد   هایمدل و دیاقتصدا هایبحث در انسدان سدرمایه واردکردن برای داشدته باشدد. محققان

زای لوکاس در گیرند. در این مقاله مدل رشددد درونمی نظر در را مختلف هایسددنجی شدداخص
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مورد آزمون قرار   GMMگیری از روش  و بهره   1385-1398هدای ایران طی دوره زمدانی  اسدددتدان

متغیر؛ آموزش، مهارت گرفته است. با استفاده از بررسی مطالعات پیشین و مبانی نظری موضوع، سه  

و بهداشددت به عنوان مهمترین متغیرهای موثر بر شددکل گیری سددرمایه انسددانی شددناسددایی گردیدند.  

سدسس با اسدتفاده از روش منطق فازی و اسدتنتاب ممدانی، سدری زمانی شداخص سدرمایه انسدانی در هر 

رمایه انسدانی در دهد که شداخص سد های ایران برآورد شدد. نتایج این محاسدبه نشدان مییك اسدتان

تواند به علت افزایش توجهی داشددته اسددت که می  های آخر دوره مورد بررسددی افزایش قابلسددال

آموزش، مهارت آموزی و بهبود وضدعیت بهداشدت و درمان در جامعه باشدد. در ادامه خالصده نتایج  

فازی سدرمایه های ایران در حالت اسدتفاده از شداخص  ارزیابی مدل رشدد درونزای لوکاس در اسدتان

 انسانی گزارش گردیده است:

های ایران دارد. این نتیجه با داری بر رشدددد اقتصدددادی اسدددتانسدددرمایه انسدددانی تاثیر مثبت و معنی

توان اظهار داشدت که باشدد. لذا میزا و مطالعات تجربی پیشدین هم راسدتا میهای رشدد درونتئوری

 باعث انسدانی باشدد. بهبودکیفیت نیرویقرار میمدل لوکاس طی دوره مورد بررسدی اقتصداد ایران بر

 آن های کارکنانمهارت از رشددد اسددتفاده  با های اقتصددادیبنگاه  بازدهی و وریبهره  افزایش

خواهد    یم موجب رشد اقتصادیبه طور مستق  یانسان یهنه تنها سرما  یانسان یهبا انباشت سرما .شدودمی

 ینخواهد شدد که ا  یزعوامل ن یگرد  یوربهره   یشاز آن باعث افزا  ینهشدد، بلکه انباشدت و اسدتفاده به

منظور تقویت  به. نمایدتبیین میرا   یبر رشددد اقتصدداد  یانسددان  یهسددرما  یزاو درون یرمسددتقیماثر غ

 گردد: پیشنهادهای زیر ارائه میسرمایه انسانی 

آموزش، مهارت و بهداشدددت روی تشدددکیل سدددرمایه انسدددانی  با توجه به اینکه متغیرهای  -

گذاران اقتصددادی و اجتماعی روی این توان پیشددنهاد نمود سددیاسددتاثرگذار هسددتند می

 ای داشته یاشند تا بتوان تشکیل سرمایه انسانی را افزایش داد.گذاری ویژه متغیرها سرمایه

این   - بهبود کیفیددت  مهددارت آموزی و  مراکز  برگزاری دوره آموزشافزایش  هددای هددا و 

 تواند موجب بهبود وضعیت سرمایه انسانی گردد.آموزشی عملی بیشتر در کشور می
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های مناسدب بهداشدت و درمان در جهت تقویت سدالمت جسدمی و روانی  تدوین سدیاسدت -

تواند اقدامی کارسدداز برای افزایش رشددد اقتصددادی و سددالمت نیروی فعال اقتصددادی می

 جامعه باشد.

 مورد تخصدصدی هایآموزش تحت منظم طور به باید مربوطه و کارشدناسدان تخصدصدینم -

 را های مرتبطپروژه  بردن پیش امکان و شدوند آشدنا روز دانش با تا بگیرند قرار نیاز

 باشند. داشته

داری بوده است که با تئوری  های ایران نیز مثبت و معنیاثر موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی استان

سددرمایه، موتور محرکه رشددد و توسددعه راسددتا اسددت. موجود در این زمینه و مطالعات پیشددین هم

افزایش رو،  گردد. ازایناقتصدددادی در تمدام نظریدات و الگوهدای رشدددد اقتصدددادی محسدددوب می

هدای  دغددغده  ترینازجملده مهم  کده  هدای اقتصدددادیتدأمین مندابع مدالی طر   گدذاری از طریقسدددرمدایده

سددبب افزایش تولید و به دنبال آن رشددد اقتصددادی    گیرندگان اقتصددادی در هر جامعه اسددتتصددمیم

های ایران دارد. داری بر رشددد اقتصددادی اسددتانشددود. شدداخص صددنعتی شدددن تاثیر مثبت و معنیمی

 .شدودجویی ناشدی از تجمیع محلی موجب رشدد میهای صدنعتی ازطریق ایجاد صدرفهتجمیع فعالیت

هدا در صدددنعتی  هدای تولیدد بنگداه دهدد کده هزیندهصدددرفده جویی نداشدددی از تجمیع محلی، زمدانی رخ می

های  ای بدان علدت اسدددت که تجمعافزایش تولیدد آن صدددنعدت کاهش یابد. چنین مسدددئلده خاص، با

از نیروی کدار دارد کده کدارایی بدازار نیروی کدار محلی را ازطریق انطبداق   فراوانی  هصدددنعتی، انددوختد 

ند. همچنین وجود سدددرریزهای مفید دانش هم درون و هم بین    کارگران با کارفرمایان تسدددهیل  بین

 .بخشدصنایع محلی را بهبود می

که تئوری و مطالعات   هرچنددار بود.  های ایران منفی و معنیاثر شدهرنشدینی بر رشدد اقتصدادی اسدتان

شدهرنشدینی بر رشدد اقتصدادی هسدتند. این اثرگذاری منفی دار نرخ دهنده اثر مثبت و معنیپیشدین نشدان

 باشدد.راسدتا میهمkazerooni & et al (2018)   بر رشدد اقتصدادی با نتایج مطالعات پیشدین مانند

تاثیر منفی گسترش این نتیجه با ویژگی ساختاری ایران سازگار بوده است.    توان اظهار داشت کهمی
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های بین  نابرابریاسدت.   شدهر نشدینی بر واقعیت های اقتصدادی و اجتماعی شدهر نشدینی موجود اسدتوار

یافته شدهری را باال برده اسدت. به دلیل  شدهرها و مراکز توسدعهکالن  مناطق کشدور، انگیزه مهاجرت به

طرف و پدایین بودن سدددطح نوپدای شدددهری در جدذب نیروی کدار غیر مداهر ازیدكضدددعف صدددندایع  

ه  ای روبرو شدد سدابقهرسدمی با رشدد بیهای مهاجرین از طرف دیگر، اشدتغال غیرتحصدیالت و مهارت

ی الزم و نبود مشدداغل اقتصددادی متناسددب با نیروی کار  هارسدداختیزبا توجه به عدم وجود   اسددت.

هرها مهاجرت کرده )که این خود موجب افزایش بیکاری در شدددهرها  غیرماهر که از روسدددتا به شددد 

همواره با اسدددکان های اخیر شدددهرهای ایران  آید. طی سدددالشدددود( این نتیجه منطقی به نظر میمی

حاشددیه نشددینی و    .ها همچنان ادامه داردغیررسددمی مواجه بوده و روند روبه رشددد این سددکونتگاه 

بسدتری که برای سداکنان آن اسدت.   بین پدید شدهرنشدینی مخربهای غیر رسدمی در واقع مسدکونتگاه 

با توجه به تاثیر منفی شدهرنشدینی .  کندمشدکالت اجتماعی، بهداشدتی، امنیتی و اقتصدادی را ایجاد می

شدود که از روند رو به رشدد نرخ شدهرنشدینی در ایران کاسدته شدود. برای  بر رشدد اقتصدادی پیشدنهاد می

های الزم برای اشدتغال و رفاه مردم را در روسدتاها فراهم ات و زیرسداختاین منظور باید دولت امکان

 آورده و موجب رونق گرفتن بخش مولد اقتصاد در ایران، یعنی بخش کشاورزی شود.

دار ارزیابی ( بر رشدد اقتصدادی منفی و معنیGDPاثر اندازه دولت )نسدبت مخارب مصدرفی دولت به  

افزایش مداخله دولت و گسددترش آن با افزایش تولید همراه اسددت. در حالی که با گردیده اسددت. 

شدود. از دالیل این های افزایشدی تولید کاسدته میگسدترش اندازه آن از یك آسدتانه خاص، از ویژگی

لدت بزر  شدددده هدا بده منظور تدامین مخدارب دوتوان بده اسدددتقراب دولدت و یدا افزایش مدالیداتامر می

اشدداره نمود که منجر به کاهش انگیزه کسددب و کار و در نتیجه توقف و یا کاهش رشددد اقتصددادی 

باشدد. این نتیجه با نتایج اغلب مطالعات پیشدین در کشدورهای در حال توسدعه سدازگار می .شدودمی

ران و  گذادسدددت آمده از تحقیق، به منظور افزایش رشدددد اقتصدددادی به سدددیاسدددتبرمبنای نتایج به

اقددامدات عملیداتی را   کداهش مخدارب مصدددرفی دولدت  گردد کده نسدددبدت بدهپیشدددنهداد می ریزانبرندامده

 پیگیری نمایند.
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