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  در رشد اقتصادي ایران با  انسانیينقش سرمایه
  هاي توزیعی استفاده از الگوي خود بازگشت با وقفه

  
   ∗علی شعبانی و اعظم ذبیحی محمد  ،دکتر محمود هوشمند

  

  25/6/1387 :پذیرش تاریخ            2/10/1386:  وصولتاریخ
  

  :چکیده
 انـسانی و  يمایههاي تولید به تفکیک عامل سـر    در این مطالعه کشش   

 انسانی در مقایسه ي به منظور شناسایی اهمیت سرمایه،دیگر عوامل تولید
  .شـده اسـت    فیزیکی بخش دولتی و بخش خصوصی بـرآورد          يبا سرمایه 

 )MRW( 1 انسانی که منکیو، رومـر و ویـل        ي مدلی از سرمایه   ،بدین منظور 
  روش با استفاده از براي اقتصاد ایران   1357-85 ي طی دوره  ،اند  ارائه داده 

 در  . برآورد شده اسـت ARDL(2( توزیعیهاي    الگوي خود بازگشت با وقفه    
 يهاي تحصیل بـه عنـوان شـاخص سـرمایه          از متوسط سال   ،این تحقیق 

نتایج برآورد مدل حاکی از آن اسـت کـه در            . انسانی استفاده شده است   
  کـشش  ی از  انسان يمدت کشش تولید نسبت به سرمایه       مدت و بلند    کوتاه

 .  فیزیکی بخش دولتی و خصوصی بیـشتر اسـت  يسرمایهتولید نسبت به    
 از عدم تعادل  درصد34ه دهد که در هر دور  نشان می ضریب تصحیح خطا    

در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود 
  .شده استنزدیک 

 JEL  :O15 ,C35طبقه بندي 
  

  توزیعیهاي   انسانی، الگوي خود بازگشت با وقفهي اقتصادي، سرمایهرشد :هاي کلیديواژه
  
  

                                                        
 دانشیار و کارشناسان ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهدبه ترتیب،  ∗

(shabani_mohamadali@yahoo.com  )  
1 Mankiw-Romer-Weil 
2 Auto Regressive Distributed Lag 
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  مقدمه -1
 در طول ،هاي اقتصادي نقش نیروي انسانی در فرآیند تولید از منظر نظریه

اي را در بر  ها، دامنه این دگرگونی .هاي قابل توجهی شده استزمان دچار دگرگونی
نیروي کار وجود دارد که تنها با گیرد که در یک سوي آن مفهومی به نام  می

 انسانی يشود و در سوي دیگر، مفهوم سرمایه هاي فیزیکی ارزیابی میتوانمندي
  . استها دارد که حاصل انباشت دانش، مهارت و تجربه در انسان قرار

 رشد يآورنده  هایی که بر روي عوامل به وجود در مطالعات و بررسی
کار، (  عوامل اصلی تولیدبه درصد رشد را 50اقتصادي صورت گرفته، کمتر از 

اي مانند تغییر تکنولوژي، افزایش  عوامل ناشناختهبه و بقیه را ) سرمایه، زمین
 مؤثر در فرایند تولید، عامل کیفی . اند وري و عامل باقیمانده نسبت داده بهره

  و به نظرنیست عامل کار يکه قابل تبیین به وسیلهاست  انسانی يسرمایه
بدین   ).1384 ،عمادزاده و بکتاش(  غیر از آموزش داشته باشدمنبعیکه رسد  نمی

 ، انسانی در اقتصاد ایراني به خاطر شناسایی اهمیت سرمایهحاضرتحقیق  ،منظور
 الگوهاي مختلف رشد و انتخاب الگویی مناسب جهت تصریح بهتر رشد  بررسیبه

هاي توزیعی  وش خود بازگشت با وقفهاقتصادي ایران و برآورد آن با استفاده از ر
  . استپرداخته

  
  هاي رشد مروري بر مدل-2
  زاهاي رشد برون مدل-2-1

رشد مثبت تولید سرانه در    حفظ نرخ،له در الگوهاي رشدأمهمترین مس
 در دانش و فناوري در قالب ابداع هاي مستمر پیشرفتبا استفاده از ،مدت بلند

توان با استفاده از مدل رشد   را میامر این  .استاي نو کاالهاي جدید براي فرآینده
آنها در   .ثابت نمود) 1956( 4و سوان) 1956( 3نئوکالسیک بسط یافته توسط سولو

 اثرات ، فناوري وجود نداشته باشدداگانه نشان دادند که اگر پیشرفت جتحقیقات
  . انجامد  می  کاهنده به توقف رشد اقتصادييبازده

گرا  هاي رشد اقتصادي سرمایه  نظریهجزء د نئوکالسیکیي رشالگوها
 فیزیکی و يرشد اقتصادي را به انباشت سرمایه ،طور کلیه بشوند و  محسوب می

                                                        
3 Solow 
4 Swan 
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  نرخ جمعیتد کهشو  ادعا میدر این الگوها  .اند زا نسبت دادهپیشرفت فنی برون
بر این  بنا . دهدافزایش میمدت را  رشد کوتاه   نرخ،تروري باالا سطح فنوتر  پایین
زا وارد ت برونرفنی را به صو  باید پیشرفت ، براي دستیابی به رشد بلندمدتالگوها،

 الگو ي اصلی رشد نئوکالسیکی یکی از اجزايوري در نظریها فناگر چه  . کردالگو
فنی  پیشرفت  ،الگوسازي  بدون، براي تعیین رفتار این متغیر ولی،شود محسوب می

  .شود در نظر گرفته میثابت رشد   نرخ ثابتباو زا  برون،به صورت ساده
هاي تابع تولید  را مستقل از ترجیحات و ویژگینرخ رشد ثابت هانئوکالسیک

توانند هیچ گونه   کشورها براي افزایش رشد نمی،بر اساس این نظریه  .دانند می
  ).1384 علیمردانی،( سیاستی اتخاذ کنند

  
  زاهاي رشد درون مدل-2-2

 5 رشد به رهبري رومرپردازان نظریهگروهی از  ،1980 يدر اواسط دهه
اي  این انتقادات دسته.  زا وارد کردندهاي رشد برونانتقاداتی را بر مدل )1986(

زا طور درونه  ب،مؤثر بر رشدهاي رشد را مطرح کرد که در آنها عوامل دیگر از مدل
  .دشون تعیین می

به نسبت هاي نزولی   حذف بازدهی،زاد درونهاي رش اصلی مدلویژگی
 قانون بازدهی است که زاهاي رشد برون برخالف مدل ویژگی این. مقیاس است

زاي زا بر پیشرفت درونهاي رشد درون طرفداران مدل .شوندرا شامل مینزولی 
هاي مختلف اقتصاد  نقش فناوري توسط ویژگی،در این الگوها  .فناوري تکیه دارند

هاي انباشته، مخارج تحقیق و  هاي شخصی، تحصیالت، آگاهییگچون ویژمه
  .شده استناپذیر تعیین  پذیر و پایان توسعه و میزان منابع پایان

  
  AK مدل -2-2-1

زا، وجود بازدهی هاي رشد دروناصلی مدلگونه که اشاره شد ویژگی همان
قابل توجیه  ،انسانی  ي سرمایهدر نظر گرفتن باغیرنزولی براي سرمایه است که 

 تابع ، در این مدل.  استAK زا، مدلترین شکل از مدل رشد درون ساده . باشد می
 A حجم سرمایه و Kمیزان تولید، نشانگر  Yکه  است =AKYصورت ه تولید ب

 و Aو برابرثابت ، ه متوسط سرمای تولید تولید نهایی و،بر این اساس.  ضریب است
                                                        

5 Romer  
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 به صورت (gk)  نرخ رشد سرمایهبنابراین، .  سطح فناوري استيمنعکس کننده
    : شود زیر تعریف می

)1           (                                            ( ) ( )k
k f kg s n
k k

δ

•

= = − + 

A ي رابطه)1( يحال اگر در معادله
k
kf

=
) 2( ي رابطه، جایگذاري شود)(

  : شود حاصل می

)2(                                                                   ( )k
kg s A n
k

δ

•

= = − + 

 تولید و ، سرانه استيبا توجه به اینکه تولید سرانه تابعی تناسبی از سرمایه
)  یکسان نرخبا ،زا سرانه هر دو به طور درونيسرمایه )k yg g g= رشد  =

   .نشان داده شده است) 1(این وضعیت در نمودار   .کرد خواهند 
 

                      AKمدل  :1نمودار 
                                                                                                                                                                                             

  
  
  
  

  
  
  
  

 يرشد سرمایه  به دلیل عدم بازدهی نزولی سرمایه، نرخ، )1(مطابق نمودار 
 سرانه ي به سطح سرمایهارتباطیمدت ثابت است و   در بلند، سرانهتولیدسرانه و 

 ي خط موازي است که در تمام سطوح سرمایه دوينرخ رشد همان فاصله(  .ندارد
ها، هر زاي نئوکالسیک بر خالف مدل برونبنابراین،  ).سرانه مقداري ثابت است
رشد   یک نرخ گیري شکل منجر به،انداز را افزایش دهد سیاستی که نرخ پس

قا ارت هر عاملی که سطح فناوري را چنین، هم .شد  خواهد گیهمیش مدت باالتر      بلند
بارو و ساالي ( شد خواهد موجب  در اقتصاد  رامدت باالتري رشد بلند نرخ  ،دهد

  .)1999 6مارتین،
                                                        

6 Baroo and Salai-Martin 
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  یق و توسعهقهاي مبتنی بر تح مدل-2-2-2
 پیشرفت ، سرمایه و کارایتث سطح  وجودبا ،تولیدافزایش یکی از دالیل 

 خل مدل در دا،اینکه ثابت فرض شود به جاي A  رشد،بنابراین . استفناوري 
گذاري در بخش تحقیق و   سرمایه آنيکننده  یکی از عوامل تعیینشود و تعیین می

  .است) R&D( توسعه
 براي بهبود ، سرمایه و فناوري، کار نیروي کهدشو  می فرضهادر این الگو

 سایر  بودنتاببا فرض ث بدیهی است که تصور شود  .شوند میفناوري با هم ترکیب 
هاي بیشتر انجام نوآوري منجر به ، بیشتر به تحقیق و توسعهشرایط، تخصیص منابع

  . )1382ابراهیمی، ( شود هاي جدید  اندیشهو گسترش
  

   انسانی  يهاي مبتنی بر سرمایه مدل-2-2-3
.  بر اساس دو نظریه بررسی شده استانسانی   ي بین رشد و سرمایهيرابطه

 . کرده استن منبع رشد باثبات یاد  به عنواانسانی ي  از انباشت سرمایه7لوکاس
 یعنی آموزش و ،انسانی  يلوکاس به طور خاص بین دو منبع انباشت سرمایه

 رشد از انباشت ،در این الگوها . شده استیادگیري از طریق انجام کار تمایز قائل 
 ،هاي رشد بین کشورها اختالف در نرخبنابراین ،شود انسانی ناشی می  يسرمایه
انسانی در طی زمان در این کشورها   يهاي انباشت سرمایهبه تفاوت در نرخ اًعمدت

رشد ناشی از موجودي ) 1996( نلسون و فلپس از نظر.  شده استنسبت داده 
نزدیک  کشور در نوآوري و آن توانایی یک کشور نیز رشد.  استانسانی  ي سرمایه
رشد  هاي تفاوت در نرخ  .دهد  کشورهاي پیشرفته را تحت تأثیر قرار میشدن به

انسانی و به تبع آن تفاوت در   يبین کشورها ناشی از تفاوت در موجودي سرمایه
  . )1384 علیمردانی،( است فناوري  توانایی آنها در ایجاد رشد

 ي بیانگر نقش اساسی دانش و سرمایهيزارشد درون الگوهاي ،به طور کلی
به خوبی پاسخ  رشد در طول زمان يکننده تعیین عوامل ، به سؤالانسانی در رشد

   .اندداده
 انسانی منکیو، يسرمایهمدل رشد اقتصادي مبتنی بر  از  حاضرتحقیق در

 مدل سولو با لحاظ یاین مدل را که گاه  .استفاده شده است )MRW(  ویل ورومر
 منتشر 1992خوانند توسط منکیو، رومر و ویل در سال  انسانی نیز می ي سرمایه

                                                        
7 Locas 
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ند که این الگو اهآنها اثرات تجربی الگوي سولو را ارزیابی نمودند و نتیجه گرفت . شد
توان برازش الگو را با بسط الگو به   و معتقدند که حتی میکند به خوبی عمل می

   .دادانسانی را شامل شود بهبود   يکه سرمایه صورتی
 )K ( فیزیکیيه با ترکیبی از سرمایY  که محصولدشو میفرض در این الگو 

 بر اساس یک تابع تولید کاب ـ داگالس با بازدهی ثابت )H (و نیروي کار متخصص
    .)1382 ابراهیمی،( کندرشد می) 3(ي  رابطهبه صورتبه مقیاس نسبت 

( )Y K AH αα −
=

1 )3(                                                                      
  

بر آن فرض  . کند  رشد میλ فن آوري کار افزاست که با نرخ ثابتAآن که در 
  .کنندمیها صرف  ساعت از اوقات خود را براي آموزش مهارتu کارگران است که

  :ت  اسزیرتابع تولید نیروي کار متخصص به صورت 

)4(                                         Ψ=
du

dLogH           و       LeH uΨ=  
  .ثابت استعدد  و Ψ <0  در اینجاکه

  و افزایش ساعات کسب مهارت)L (با افزایش تعداد نیروي کار غیر ماهر
)u(ي معادله .یابد ، نیروي کار متخصص افزایش می )دهد که یک  نشان می) 4

  .دهد  درصد افزایش میΨ را H  مقدار،u افزایش جزئی در
  .به صورت زیر است انباشت سرمایه ي معادله،همانند الگوي سولو در شرایط سرانه

( ) )()(.)( tkgntystk δ++−=
•

)5(                                                    
  

 )5(ي در رابطه
)()(

)()(
tHtA

tKtk  و =
)()(

)()(
tHtA

tYty   .  است=

 اصلی الگو را تغییر هايویژگیانسانی،   ين سرمایهکرد اضافه بنابراین،
ین دلیل ه اتوان استنباط کرد که برخی کشورها ب  با تکیه بر این الگو می .دهد نمی

  .ست اکی باال فیزیيگذاري آنها در سرمایه هاي سرمایهثروتمند هستند که نرخ
.  کنند ی بخش اعظمی از زمان را براي کسب و انباشت مهارت صرف م،همچنین

رومر، ( آوري باالتري برخوردارند  نرخ پایین جمعیت دارند و از سطح فناین کشورها
1986(.   
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  هاي گذشته   مروري بر پژوهش-3
ثروت "  عنوانبابراي اولین بار در اثر مشهور خود  )1357 (8آدام اسمیت

رشد  این خصوص بر گذاري در اهمیتی که سرمایه بر نقش آموزش و "،ملل
 نیروي يیافته  هاي توسعه مهارت،تفکرهاي اسمیت در . کردکید أت اقتصادي دارد

  .دشو وري تولید می سطح بهره  موجب ارتقاء،اي  یک ابزار سرمایهي به منزله،کار
یند آدر فر برخوردارند وسبت به دیگران ي نافراد متخصص از توانائی تولید بیشتر

  .باشند هاي بیشتري میتولید خالق ارزش
هاي توانایی،  انسانیي مشهور به پدر تئوري سرمایه)1959(  شولتزاز نظر

 معماي رشد او به این ترتیب به  .بوده استاکتسابی انسان مهمترین منبع رشد 
 انسانی ي سرمایهبخش درهنگامی که  به اعتقاد او، . دهد پاسخ علمی می

وري  رفتن بهره باالتر و یابد وري نیروي انسانی افزایش می بهره ،گذاري شود سرمایه
 . شودمیدر حقیقت نوعی سرمایه قلمداد  و شودمیدرآمد  موجب افزایش تولید و
نیروي کار را به هیچ عنوان  نئوکالسیک، دانان کالسیک و شولتز بر خالف اقتصاد

 بر  نیروي کار کهاو معتقد است  .کند همگن قلمداد نمی جانس ویک عامل مت
شود  مهارت متفاوتی برخوردار می  از کیفیت و،کنداساس آموزشی که دریافت می

  .)1380 پور، مهدي( دکن می که او را نسبت به نیروي کار دیگر متمایز
در تحقیقی با عنوان تخمینی از مدل رشد کره جنوبی با ) 2006( 9مو

 انسانی ي غیر نزولی نسبت به سرمایهي بازدهي انسانی، فرضیهيتفاده از سرمایهاس
ه پرورش را ب هاي آموزش و وي شاخص هزینه . و فیزیکی را آزمون نموده است

 ي بازدهي فرضیه،بر اساس نتایج این تحقیق.  کرد انسانی استفاده يعنوان سرمایه
 .قابل تأیید نبوده استیزیکی در کره جنوبی ف غیر نزولی نسبت به سرمایه انسانی و

با استفاده از مدل رشد اقتصادي منکیو، رومر و ) 2004( 10مارتین و هرانز
 ي فیزیکی بخش دولتی و سرمایهي انسانی، سرمایهي اثر بازدهی سرمایه،ویل

 کشور اسپانیا محاسبه يفیزیکی بخش خصوصی را بر تولید ناخالص داخلی سرانه
 دولتی و ي انسانی، سرمایهيسرمایهبه دست آمده، ضرایب بر اساس نتایج  . کردند

                                                        
8 Adam Smith 
9 Mo 
10 Martin and Herranz 
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بوده است و  061/0 و 055/0، 049/0با برابر  به ترتیب  در مدل خصوصیيسرمایه
  .اندداشتهداري  بر رشد اقتصادي تأثیر مثبت و معنیاین متغیرها 

 بین  علیتيرابطه" عنوان بادر تحقیقی ) 2004( 11اسمیت نارایان و
 به این "،VAR انسانی و درآمد واقعی در کشور چین با استفاده از مدل يسرمایه

 انسانی يمدت یک طرفه از سرمایه  علیت گرنجري بلندي که رابطهندنتیجه رسید
 علیت يرابطهوجود  این در حالی است که  .داشته استبه درآمد واقعی وجود 

 تأیید شده انسانی ي واقعی به سرمایهمدت یک طرفه نیز از درآمد گرنجري کوتاه
  .است

 انسانی ياي بین بازدهی اقتصادي سرمایه مقایسه) 2004( 12آالرو و میگول
 با استفاده از ،در این تحقیق . نداه فیزیکی در کشور پرتغال انجام داديو سرمایه

ظر داگالس براي کشور پرتغال با در ن - مدت، تابع تولید کاب روش همگرایی بلند
نشان نتایج   . برآورد شده است دولتی، خصوصی و انسانیيگرفتن سه نوع سرمایه

 7/26 دولتی، خصوصی و انسانی به ترتیب داراي نرخ بازدهی يسرمایهدهد که می
  .اندبوده درصد 16 درصد و 5/18 درصد

 انسانی سالم و ينیز تحقیقی با عنوان سرمایه) 2001( 13برمپونگ ویلسون و
 در این تحقیق با  .نداه انجام دادOECD تصادي در کشورهاي آفریقایی ورشد اق

و روش تخمین ) پانل دیتا(هاي ترکیبی  یافته، داده توسعه ياستفاده از الگوي سولو
گذاري در آن،   انسانی و سرمایهي که سرمایهاندرسیدهاین نتیجه به  14 پویايزننده

  .داشته استثیر مثبت و قوي بر رشد درآمد سرانه أت
 انسانی بر رشد اقتصادي يبا عنوان اثر سرمایه  تحقیقی)1381( صالحی

 مخارج  وهایی چون نرخ ثبت نام  از شاخص این تحقیقدر . ایران انجام داده است
   سپس سهم  . استکرده انسانی استفاده يآموزشی به عنوان متغیر سرمایه

اي صنعت، خدمات و کشاورزي هدر بخش) نیروي کار متخصص(  انسانیيسرمایه
  . استبه دست آمده 26/0 و 52/0، 48/0 آورد نموده که به ترتیب برابر بابررا 

 رشد يتجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده) 1382(  و قدیريدرگاهی
 ساختار ي این تحقیق با هدف مطالعه .نداهاقتصادي ایران را مورد بررسی قرار داد

                                                        
11 Narayan and Symath 
12 Aluaro and Miguel 
13 Wilson and Brempong 
14 Dynamic panel Estimator 
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 ياستفاده از دو الگو، به تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کنندهرشد اقتصادي ایران، با 
 مخارج دولت و درآمد دهد که نشان مینتایج.  ه استپرداخترشد اقتصادي ایران 

 رشد يدهنده ثر و توضیحؤصادرات نفت به عنوان تنها عوامل م ارزي حاصل از
 انسانی مورد يثر بر سرمایهؤمتغیرهاي م همچنین،  .بوده استاقتصادي ایران 

ثیر أوري ت زا همچون آموزش، تحقیق و توسعه و بهرهتوجه در الگوهاي رشد درون
  .نداشته استچندانی بر رشد اقتصادي ایران 
تحقیقی با عنوان اهمیت کیفیت نیروي ) 1384( کمیجانی و معمار نژاد

 ،حقیق در این ت .نداهرشد اقتصادي ایران انجام داد در توسعه تحقیق و انسانی و
  زا یعنی مدل رشد با تغییر هاي رشد اقتصادي درونضمن بیان یکی از مدل

 و مدلی براي رشد اقتصادي ایران طراحی ،)1990مدل رومر(زایی تکنولوژي درون
 ي انسانی، سرمایهيثیر مثبت نیروي کار، سرمایهأ تسپس  .شده استبرآورد 

منفی تورم و متغیر مجازي مربوط ثیر أفیزیکی، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، ت
  .به انقالب اسالمی آزمون شده است

  
  سرمایه انسانیاندازه گیري  هاي شاخص -4

 انسانی مانند يهاي مربوط به سرمایه ، شاخص)1987( 15ماهون مک
گذاري در آموزش عالی را در   و سرمایهگذاري در مقطع ابتدایی و متوسطه سرمایه

 کشور کم درآمد 30هاي آماري  ي با استفاده از داده و .تابع تولید وارد نمود
 انسانی با تحصیالت ابتدایی و يفیزیکی، سرمایه يي سرمایهآفریقایی، نرخ بازده

 نتایج این برآورد حاکی از آن است که  .متوسطه و آموزش عالی را برآورد کرد
 بوده درصد 2/21گذاري در آموزش ابتدایی و متوسطه داراي نرخ بازدهی  سرمایه
  .نیامدگذاري آموزش عالی نتیجه مطلوبی به دست  ، ولی در مورد تأثیر سرمایهاست

 با وقفه ،گذاري در آموزش عالی  شده است که سرمایه گیري  نتیجه، دلیلبه همین
   . گذار بوده استتولید تأثیر بر

در  انسانی يسرمایهگیري  هایی که براي اندازه  شاخص،به طور کلی
مخارجی که در هر سال صرف شامل است شده ت مختلف در نظر گرفتهتحقیقا

نرخ باسوادي  ،شود  مخارجی که صرف تحقیق و توسعه می،شود آموزش می
 موجودي ،گرچه این نرخا.  دگردمیهاي ثبت نام در مدرسه  و نسبتبزرگساالن

                                                        
15 Macmahon 
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 با سوادي آنها در حدگیري  توانایی اندازه کند، اما  انسانی را منعکس میيسرمایه
    .استپایه 

  در مدرسه نیروي کارتحصیلهاي  متوسط سال،هایکی دیگر از شاخص
هاي رسد متوسط سال  به نظر میقبلی،هاي معیارهاي با توجه به کاستی.  است

معیار مناسبی براي این امر در مدرسه، )  ساله به باال15(  جمعیت بزرگسالتحصیل
 به خوبی موجودي ، بنابراین. استوجودي  این شاخص یک متغیر م زیرا؛باشد

 در تحقیق حاضر از این شاخص از این رو، . کند  انسانی را اندازه گیري میيسرمایه
  . انسانی استفاده شده استيبه عنوان سرمایه

  
  هاي آماري  داده-5

  .است 1357 -85هاي  سال، استفاده شده در این مطالعهي زمانیدوره
 و خدمات ، و ارزش صادرات کاالGDPP)(خالص داخلی سرانه  تولید ناسري زمانی

)(EXاز منابع بانک مرکزي استخراج شده است،ها به عنوان موازنه تراز پرداخت .  
)  خصوصیيو سرمایه GC)(  دولتیيموجودي سرمایه )PCري زمانی  براي س  

 هاي سالهاياستخراج شده و داده) 1384(  از نتایج تخمین علیمردانی1357 - 79
  . ن این مقاله محاسبه شده استاقمحق ، توسط1380 - 85

، در این مطالعه از شاخص متوسط HC)( انسانیيدر مورد متغیر سرمایه
هاي ه که مقادیر آن براي سال شاغالن استفاده شداشتغال به تحصیلهاي سال
 مربوط هايبه دست آمده و داده) 1381 (هاي نفیسی از نتایج تخمین79-1357

 ي کلیه .ن این مقاله محاسبه شده است توسط محققا1380-85هاي به سال
  . است 1361 به قیمت ثابت ،هاي مورد استفاده داده

 فولی تعمیم -د دیکی واحي از آزمون ریشه،یی متغیرهایستاابراي آزمون 
 فولر تعمیم یافته در جدول -  نتایج آزمون دیکیيارائه . یافته استفاده شده است

براي  واحد به جز ي، فرض صفر وجود ریشهبراساس آزمون . ارائه شده است) 1(
در   براي سایر متغیرها و،خدمات و  انسانی و لگاریتم صادرات کااليلگاریتم سرمایه

 اول و ي تکرار آزمون در مورد تفاضل مرتبهبا.  نشده استانی رد تمامی سطوح بحر
 متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه و لگاریتم جمعیت فعال ،دوم متغیرها

 فیزیکی دولتی و يگیري و لگاریتم موجودي سرمایه کشور پس از یک بار تفاضل
  .شده است ایستاخصوصی پس از دوبار تفاضل گیري 
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  یافته  تعمیمر فول-هاي الگو با استفاده از آزمون دیکی  متغیرایستاییبررسی : 1جدول 

  بدون عرض ازمبدا   متغیر متغیر ها
 و روند

  با عرض از مبدا 
 و روند

  -55/3  -95/2   بحرانیيآماره  
LGDPP 99/1-  74/1- 

LGC 44/2- 6/3- 
LPC 33/1- 76/2- 

LL 356/0- 71/2- 
LHC 22/9- 78/2- 

 سطح صفر

LEX 75/3- 71/3- 
LGDPP 48/4- 59/3- 

LPC 64/2- 57/2- 
LL 697/5- 6/5- 

 سطح یک

LGC 83/1- 6/1- 

LGC 22/5- 3/5- سطح دو 

LPC 6- 93/2- 

  محققانمحاسبات : مأخذ        
  

 مقدور OLSها، استفاده از روش سنتی   دادهناایستاییحال با توجه به 
 در . شده استهاي توزیعی استفاده   از روش خود بازگشت با وقفهبنابراین، . ستنی

 با تعیین ، همچنین. اهمیتی ندارد متغیرها ایستایی ياین روش توجه به درجه
داوري و  ون پیش مدل مناسب و منحصر به فردي بد،هاي مناسب براي متغیرها وقفه

  . شودمیهاي اقتصاد انتخاب استفاده از نظریه
  

  هاي توزیعی بازگشت با وقفه   تصریح الگوي خود-6
 که اگر بردار همگرایی از بکارگیري اندکردهثابت  )1998 (16پسران و شین
که  هاي توزیعی  خود بازگشت با وقفهي بر اساس یک رابطه،روش حداقل مربعات

برآوردگر دست آید عالوه بر اینکه ه هاي آن به خوبی تصریح شده باشند، ب وقفه
هاي کوچک، از اریب کمتر و کارایی بیشتر  حداقل توزیع نرمال دارد، در نمونه

به دست آوردن  ، مزایاي استفاده از روش مذکور دیگر از. برخوردار خواهد بود
 رها بودن متغی1I)(و 0I)(بدون توجه بهمدت   از ضرایب بلندبرآوردهاي سازگار

هاي با حجم براي نمونهمدت   بلندي در برآورد رابطهOLS استفاده از روش .است
مدت موجود بین متغیرها،  ههاي پویاي کوتا به دلیل در نظر نگرفتن واکنشکوچک، 

                                                        
16 Pesaran and shin 
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با ) 1993 (18ایندر و) 1993( 17بنرجی . برآورد بدون تورشی را ارایه نخواهد کرد
هاي کوچک  اند که در نمونه ش شبیه سازي مونت کارلو نشان دادهاستفاده از رو

 که باید الگویی برآورد شود ، بنابراین .تورش برآورد ممکن است قابل توجه باشد
مدت را در خود داشته باشد و در نتیجه ضرایب الگو با دقت بیشتري  پویایی کوتاه
  ).1378 نوفرستی،( دبرآورد شون

)فرم کلی الگوي  , , ,... )kARDL p q q q1   .توان به صورت زیر بیان کرد را می2

( , ) ( , )
k

t i i it t t
i

L P Y L q X Wϕ β δ µ
=

= + +∑
1

) 6        (                                 

( , ) ... p
pQ L P L L Lϕ ϕ ϕ= − − − −2

1 21                       
( , ) ... i

i

q
i i i i iqL q L Lβ β β β= + + +0 1             i k=1, 2, 3, ...,  

 
  اول است به طوري کهي زمانی مرتبهيوقفهعملگر نشانگر  L ،وقفي در رابطه

tLY Y −= 1 ،tY،نشانگر متغیر وابسته  itXهاي توضیحی نشانگر بردار متغیر ،
( ,..., )iq i k=1وضیحی،هاي بهینه مربوط به هریک از متغیرهاي ت  تعداد وقفهp 

هاي قطعی همچون   بردار متغیرtW  و بهینه مربوط به متغیر وابستهيتعداد وقفه
 هاي ثابت زا با وقفهعرض از مبدأ، متغیرهاي فصلی، روند زمانی یا متغیرهاي برون

  .است
 این نرم افزار . شودبرآورد می Microfitافزار  با استفاده از نرم) 6( يمعادله

روش حداقل مربعات معمولی براي تمامی مقادیر   مزبور را با استفاده ازيمعادله
p m=0,1,2.... وiq m=0,1,2, iو ... k=1,2, ) یعنی تعداد ... )km ++  رگرسیون 11

 بعد با استفاده از یکی از معیارهاي آکاییک، يرحلهدر م.  زند مختلف تخمین می
هاي   انتخاب وقفههشده ب کویین یا ضریب تعیین تعدیل - بیزین، حنان-شوارتز

  .شود بهینه مدل پرداخته می
 بیزین را براي تعیین -هاي باال، پسران و شین معیار شوارتز از معیار

بودن حجم   ار با توجه به کوچک این معی .کنند  مید مدل پیشنهايهاي بهینه وقفه
کند تا در نهایت تعداد درجات آزادي  جویی می ها صرفه نمونه، در تعداد وقفه

 را tمدت، مقدار آماره براي تشخیص همگرایی بلند . کمتري از دست داده شود

                                                        
17 Banerjee 
18 Inder 



  ...ي انسانی در رشد اقتصادي ایران نقش سرمایه
  

 

75 

) 1992 (19هاي بحرانی ارایه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر توان با کمیتمی
  .)1386، پهلوانی و همکاران، 1378نوفرستی،  (مقایسه نمود
ي صفر و مقابل براي تشخیص همگرایی بلند مدت در مدل، به فرضیه

  .شودصورت زیر تعریف می

:
p

i
i

H α
=

− ≥∑0
1

1   بین متغیرهاي مدل وجود داردمدت  بلندعدم همگرایی       0

∑
=

<−
p

i
iH

1
1 01α:                 بین متغیرهاي مدل وجود داردمدت  بلندهمگرایی

  به صورت زیرمدت،  وجود همگرایی بلنديفرضیهبراي آزمون  t يکمیت آماره
  .شود  میمحاسبه

ˆ

ˆ

i

p

i
i

P

i

t
S α

α
=

=

−
=

∑

∑
1

1

1
)7(                                                                             

هاي بحرانی ارایه  کمیت از مقدار )7( يرابطه در محاسبه شده t گر آمارها
 صفر مبنی بر عدم وجود ي فرضیه، بیشتر باشدشده توسط بنرجی، دوالدو و مستر

  .شود مدت رد می همگرایی بلند
 مطابق ،)ECM( 20 مدل تصحیح خطا یکMicrofit نرم افزار ،این عالوه بر

 به منظور استخراج مدل تصحیح خطا بر اساس الگوي  .کند با مدل انتخابی ارائه می
( , , , ... )kARDL p q q q1 , ، متغیرهاي2 , ,...t t t ktW Y X X1 برحسب مقادیر با وقفه 

از ) ECM (خطا د و مدل تصحیحنشو و تفاضل مرتبه اول آنها در نظر گرفته می
  .شود  زیر حاصل میيطهراب

*
0

*
,

( , )

          
t

pk

t t i it t j t j
i j

qk

ij i t j t
i j

Y L P EC X W Y

X U

ϕ β δ ϕ

β
−

−

− −
= =

−
= =

∆ = − + ∆ + ∆ − ∆

− ∆ +

∑ ∑

∑∑
1

1

1
1 1

1 1

)8(            

 

هاي الزم، ساختار   برآورد شده و با انجام آزمونOLSمعادالت فوق به روش
tEC ضریب در مدل تصحیح خطا، .شود مدت مدل مشخص می  کوتاهیپویای −1 

                                                        
19 Banerjee, Dolado and Master 
20 Error Correction Model 
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 این ضریب نشان  .مدت است سمت تعادل بلند سرعت تعادل به ينشان دهنده
 ي قبل، در دورهي  طی دورهtYدهد چه سهمی از عدم تعادل متغیر وابسته می

بین صفر رود عالمت این متغیر منفی و مقدار آن   انتظار می .شود جاري تصحیح می
  . باشد-1و 
  
  برآورد الگو و ارائه نتایج-7

 براي تحقیق حاضر به صورت زیر ARDLوش برآورد، فرم با توجه به ر
  :است

                

n n n

i t i j t j j t j
i j j

n n n

j t j j t j j t j t
j j j

LGDPP LGDPP LGC LPC

LHC LL LEX u

α α β β

β β β

− − −
= = =

− − −
= = =

= + + +

+ + + +

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

0 1 2
1 0 0

3 4 5
0 0 0

)9     (  

 

 ارائه شده) 2( در جدول ARDL به روش )9( ي معادلهي تخمیننتیجه
شود که به جز متغیر لگاریتم موجودي   مشخص می، جدولتوجه به این با  21.است

 ، درصد معنی دارند90 دولتی که در سطح اطمینان يمایه خصوصی و سريسرمایه
  نیز و با تئوريهستند درصد معنی دار 95سایر متغیرها در سطح اطمینان 

لگاریتم تولید ناخالص داخلی مثبت است ي اول متغیر وقفه ضریب  .سازگاري دارند
، tي دورهکند که به ازاي یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی در  و بیان می

 R2  .یابد  درصد افزایش می65/0 ي اندازه بهt+ي تولید ناخالص داخلی در دوره
 درصد تغییرات در تولید ناخالص 96  این است کهيباالي مدل نیز نشان دهنده

  .اند داخلی سرانه توسط متغیرهاي توضیحی موجود در مدل توضیح داده شده
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ي از آمارهي آزادي،جلوگیري از کاهش درجهو به منظور  بهینه ي در این مطالعه براي تعیین وقفه22

  . بیزین استفاده شده است-شوارتز
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 ARDL رشد اقتصادي ایران به روش ينتایج تخمین معادله :2جدول 
 t آماره  ضریب متغیر

LGDPP(-) 65/0 79/8  
LGC 066/0 99/1 

LPC 107/0 97/1 

LHC 203/0 32/8 

LL 29/0 6/3 

LEX 16/0 85/6 

R 96/0  
D.W 79/1 

F 79/106 

  محققانمحاسبات :  مأخذ              
                 

  زمون همجمعی  آ-7-1
 باید از وجود همجمعی بین متغیرها ARDLيپس از تخمین معادله

گونه که قبالً اشاره شد، چنانچه مجموع ضرایب همان . اطمینان حاصل کرد
متغیرهاي با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد، الگوي پویا به سمت 

را براي ) 7(ي  در رابطهtي آماره . ایش خواهد داشتمدت گر الگوي تعادلی بلند
  .کنیممدل تخمین زده شده محاسبه می

t = =
0/ 65 -1 -4 / 790/ 73  )10(  

 از کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر t مقدار محاسباتی
 صفر مبنی ي فرضیهبنابراین،.   درصد بیشتر است95ر سطح اطمینان  د،)-56/4(

  ).1378 نوفرستی،( شود  بلندمدت رد و وجود آن پذیرفته میيدم وجود رابطهبر ع
 . یمکنتفسیر میتخمین زده و را   آن،مدت ي بلندرابطهپس از اطمینان از وجود 
نتایج نشان  . ارائه شده است) 3(مدت در جدول   بلندينتایج حاصل از برآورد رابطه

اراي بیشترین تأثیر مثبت بر تولید دهد که لگاریتم جمعیت فعال کشور د می
  .استبوده دار  درصد معنی95 و در سطح اطمینان  را داشتهنهناخالص داخلی سرا

لگاریتم   و306/0 فیزیکی بخش خصوصی با ضریب يلگاریتم موجودي سرمایه
داري در   اثر مثبت و معنی19/0 فیزیکی بخش دولتی با ضریب يموجودي سرمایه
 يگذاري سرمایه  اثر .اندداشتهدرصد بر رشد اقتصادي ایران  90سطح اطمینان 

توان   که میاست فیزیکی بخش خصوصی يفیزیکی بخش دولتی کمتر از سرمایه
 کاري و عدم کارائی در بخش دولتی ذکر يیکی از دالیل احتمالی آن را نبود انگیزه
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 اثر مثبت و 58/0  انسانی با ضریبي لگاریتم شاخص مربوط به متغیر سرمایه .کرد
بوده  درصد بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارا 95داري در سطح اطمینان  معنی
 ضرایب برآوردي با نتایج سایر مطالعات صورت گرفته در داخل ي مقایسه .است

 فیزیکی بخش دولتی ي انسانی نسبت به سرمایهيکشور، حکایت از اهمیت سرمایه
هاي ن در استفاده از شاخص متوسط سال که دلیل آداشته استو خصوصی 

 موجودي ، شاخصاین . بوده است انسانی يتحصیل به عنوان متغیر سرمایه
ها مانند نرخ ثبت نام و  نماید، اما سایر شاخص  انسانی را اندازه گیري میيسرمایه

  .نمایند گیري می  انسانی را اندازهينرخ باسوادي بزگساالن، تغییرات در سرمایه
ی در مدل دهندگی باالی تحصیل از قدرت توضیحهاي  شاخص متوسط سال،ابراینبن

 اثر مثبت و 46/0و خدمات نیز با ضریب   متغیر صادرات کاال .بوده استبرخوردار 
  .داشته است درصد بر متغیر وابسته 95داري در سطح اطمینان  معنی

  
  ان بلند مدت رشد اقتصادي ایرينتایج تخمین معادله: 3جدول 

 t آماره ضریب متغیر

LGC 19/0 67/1 

LPC 306/0 38/1 

LHC 58/0 43/4 

LL 84/0 64/6 

LEX 46/0 68/3 

  محققانمحاسبات : خذمأ                   
  
  رشد اقتصادي ایران ) ECM(  تصحیح خطايي تحلیل معادله-7-2

مدل تصحیح خطاي مربوط به مدل رشد اقتصادي ایران به صورت زیر 
 :باشد می

                ( )
LGDPP d dLGC dLPC dLHC dLL

dLEX ECM
α β β β β

β β

= + + + +

+ + −
0 1 2 3 4

5 6 1
   )11 (

      
ضرایب مربوط به برآورد الگوي تصحیح خطا که بیانگر ارتباط میان متغیر 

ارائه شده ) 4( در جدول ،تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیرهاي توضیحی است
  .است
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   رشد اقتصادي ایراني تصحیح خطاينتایج تخمین معادله: 4جدول 
 t ارهآم ضریب متغیر

dLGC 06/0 99/1 

dLPC 107/0 97/1 

dLHC 203/0 32/8 

dLL 29/0 6/3 

dLEX 16/0 85/6 

ECM (-) 34/0- 73/4- 

R 85/0 

D.W 79/1 

F 86/25 

  محققانمحاسبات : خذمأ                   
  

ب در ضرایاین   .هستنددار   ضرایب متغیرها معنی، تمامی)4( جدول مطابق
طبق نتایج  . استی، کشش جزئی تولید نسبت به عوامل یاد شده حالت لگاریتم

 فیزیکی بخش دولتی، بخش خصوصی و ي، یک درصد افزایش در سرمایهولجد
ایش در  درصد افز203/0و  107/0 ، 06/0 انسانی به ترتیب منجر به يسرمایه

ه در این رابطه نیز کشش تولید نسبت ب . شده است تولید ناخالص داخلی سرانه
  .استبوده  از سایر عوامل تولید بیشتر  انسانیيسرمایه

این ضریب که  .  برآورد شده است- 34/0 در مدل، معادل ECM ضریب 
 درصد 34دهد که در هر دوره  دار است، نشان می از نظر آماري به طور کامل معنی

لند مدت از عدم تعادل در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده و به سمت روند ب
Rي  با توجه به مقدار آماره .شده استخود نزدیک  هاي توضیحی مدل ، متغیر2

  . اندداده درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح 85حدود 
  

  گیري و پیشنهادات نتیجه -8
هاي سري زمانی و تکنیک همجمعی در  در این پژوهش با استفاده از داده

هاي توزیعی و ساز  هاي پویاي خود بازگشت با وقفه ی، به خصوص مدلسنج اقتصاد
مدت الگوي رشد اقتصادي که منکیو،  مدت و کوتاه و کار تصحیح خطا، روابط بلند

   .  براي اقتصاد ایران برآورد شده است،اند رومر و ویل ارائه داده
 که مدت حاکی از آن است نتایج حاصل از برآورد مدل بلند مدت و کوتاه

بوده دار  مدت مثبت و معنی مدت و در بلند  انسانی در کوتاهيکشش متغیر سرمایه
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درصد تولید  203/0 انسانی باعث افزایش يدرصد افزایش در سرمایهیک   .است
یک  . شده استمدت  در بلنددرصد  58/0 و مدت  کوتاهناخالص داخلی سرانه در
 درصد و در 066/0مدت  رکوتاه فیزیکی بخش دولتی، ديدرصد افزایش سرمایه

 یک درصد  .داده است درصد تولید ناخالص داخلی سرانه را افزایش 19/0مدت  بلند
باعث افزایش تولید ناخلص داخلی نیز  فیزیکی بخش خصوصی يافزایش در سرمایه
شده مدت   درصد در بلند306/0مدت و   درصد در کوتاه107/0سرانه به میزان 

  . است
 استبوده  84/0مدت  و در بلند29/0مدت  روي کار در کوتاهکشش متغیر نی

  .بوده استدار آن بر تولید ناخالص داخلی سرانه  که بیانگر اثر مثبت و معنی
ضریب مربوط  . استبوده مدت حاکی از افزایش ضریب مذکور   نتایج بلند،همچنین

کشش متغیر  . استداشته بودن تولیدات    داللت بر کاربر،به نیروي کار در این مدل
این .  بوده است 46/0مدت   و در بلند16/0مدت  خدمات در کوتاه صادرات کاال و

  .بوده استدار آن برتولید ناخالص داخلی سرانه   بیانگر اثر مثبت و معنیضریب
دهد  مدت نشان می مدت و بلند  ضرایب متغیرهاي توضیحی در مدل کوتاهيمقایسه

 بوده استمدت کمتر   از ضرایب برآوردي در بلند،مدت هکه ضرایب برآوردي در کوتا
  .استمدت  مدت و بلند  منطقی بین متغیرها در کوتاهي یک رابطهيدهنده که نشان

یابی به رشد   براي دست،این تحقیقانجام شده در هاي بر اساس تخمین
ر گذاري د  فیزیکی در بخش خصوصی، سرمایهياقتصادي، عالوه بر افزودن سرمایه

گذاري در منابع انسانی که عبارت   زیرا سرمایه انسانی نیز مورد نیاز است،يسرمایه
هاي مختلف و پیشبرد امر  است از آموزش و تربیت نیروي انسانی براي کسب مهارت

کردن آن و   با باال بردن سطح مهارت و تخصص نیروي کار و کارآمددتوان تولید، می
بردن کارایی استفاده از  تقاي کیفیت تولید، باالهاي آن، موجب ار افزایش قابلیت

 فیزیکی يضریب برآوردي سرمایه . گیري بهینه آنها شود هاي مادي و به کار سرمایه
 فیزیکی بخش خصوصی يمدت کمتر از سرمایه مدت و بلند بخش دولتی در کوتاه

ی در ایي کاري و عدم کار نبود انگیزهتوان بهمیکه از دالیل احتمالی آن است 
 ، به دلیل پایین بودن کارایی در بخش دولتی، بنابراین .اشاره کردبخش دولتی 

 .  افزایش یابدبایدگذاري در بخش خصوصی  سرمایه
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  :پیوست
 

  * مقادیر متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق:1جدول 

 سال

 سرمایه دولتی
به قیمت ثابت 

1361   
 )میلیارد ریال(

 سرمایه خصوصی
به قیمت ثابت 

1361   
 )میلیارد ریال(

تولید ناخالص 
داخلی به قیمت 

 1361ثابت 
 )میلیارد ریال(

  متوسط 
هاي سال

 نتحصیل شاغال

جمعیت فعال 
  کشور

 )هزار نفر(

صادرات کاال و 
خدمات 

 )میلیون دالر(

1357 60/9118 60/7363 17/11525 1/3 10174 20422 
1358 40/9337 80/7682 66/11037 28/3 10432 27809 
1359 40/9147 10/7797 16/9367 42/3 10899 13764 
1360 30/8987 90/7764 47/8953 62/3 11253 12413 
1361 80/8335 20/7074 93/10077 8/3 10335 23209 
1362 70/7804 60/7065 15/11193 4 10881 22842 
1363 80/7874 20/7648 86/10963 12/4 11474 18156 
1364 50/7455 10/7652 15/11183 22/4 12119 14938 
1365 90/6413 50/6706 41/10160 43/4 12820 7778 
1366 40/6101 20/6597 29/10059 63/4 13178 12353 
1367 20/5778 20/6449 73/9507 84/4 13548 11176 
1368 00/57955795 30/6715 30/10069 03/5 13931 13879 
1369 90/5954 70/69776977 87/11490 18/5 14327 20197 
1370 10/6295 70/7588 13/12884 38/5 14737 19542 
1371 50/6735 40/8152 69/13398 53/5 14988 20714 
1372 50/7095 10/8767 39/13597 7/5 15242 19315 
1373 80/7465 80/9361 42/13664 86/5 15501 20014 
1374 10/7846 00/9937 07/14067 04/6 15765 19269 
1375 30/8302 00/10547 69/14922 2/6 16027 23739 
1376 80/8706 40/11116 33/15341 3/6 16802 20039 
1377 10/8928 60/11633 48/15781 64/6 17312 15141 
1378 80/9229 50/12196 95/16033 55/6 18020 22426 
1379 10/9566 50/12866 37/16829 74/6 18712 30473 
1380 80/12731 28/13463 35/17384 13/7 19431 27392 
1381 75/16100 45/14262 57/18677 544/7 20177 33262 
1382 25/19603 02/15091 40/19374 982/7 20951 34976 
1383 12/23259 72/15639 44/19547 445/8 21156 35856 
1384 80/26722 09/16284 97/20117 94/8 22591 37123 
1385 13/27891 89/16647 23/21569 01/9 23469 39758 

 عالی آموزش و پژوهش ير مؤسسه شهاب نفیسی دينامه هاي تحصیل از پایانمقادیر متغیر متوسط سال *
 کارشناسی ينامه  فیزیکی بخش دولتی و خصوصی از پایانيریزي، مقادیر موجودي سرمایه مدیریت و برنامه

  ارشد عمران علیمردانی دانشگاه فردوسی، مقادیر تولید ناخالص داخلی و صادرات کاال و خدمات از 
هاي زمانی   و مقادیر جمعیت فعال کشور از سريهاي ملی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانحساب

  . استخراج شده استریزي اعی سازمان مدیریت و برنامه اجتم-هاي اقتصادي آمار
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