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  :دهيچك

و تاثير سرمايه انساني بـر رشـد اقتـصادي          است  پرداخته   ي بر رشد اقتصاد   يه انسان ي نقش سرما  يسرن مقاله به بر   يا            

 مورد مطالعه و    ARDL)(ايران را در دو مقطع كوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از الگوي خودبازگشت با وقفه هاي توزيعي                   

 دو مده نشان دهنده تاثير مثبت و معني دار سرمايه انساني بر رشـد اقتـصادي ايـران در              نتايج بدست آ   .بررسي قرار مي دهد   

 كه اين مطلـب توجـه هـر چـه           ، بلندمدت بيش از كوتاه مدت مي باشد       اتكوتاه مدت و بلندمدت بوده و در ضمن تاثير        مقطع  

   . در اين رابطه را ضروري مي نمايد و برنامه ريزي مناسبتر  در بلندمدتسرمايه هاي انساني  گسترشبهمسئولين بيشتر 

     

  

 

  

 

  

  

  
Jel classification: Co1; C22;J24;O41;O47  
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  :مقدمه -1

ه ترين زمينـه هـاي پـژوهش و مطالعـه در اقتـصاد تبـديل             در طول چند دهه اخير مطالعه عوامل اصلي رشد اقتصادي به يكي از عمد                     

  . از اهميت خاصي برخوردار بوده استاقتصادي آن بر رشد  گرديده است و در اين ميان مباحث مربوط به سرمايه انساني و تاثير

ايفـا    جوامـع مختلـف  ياقتـصاد سـعه   و تونـد رشـد  ي در فرآيار بارزي نقش بسيه انسانيسرمابسياري از انديشمندان     اعتقاد    به هر چند         

تاثيرات كوتاه مدت و بلنـد مـدت        نيز   و   آناثرگذاري   يها سميمكان،  ياقتصاد  بر رشد   سرمايه انساني  نحوه اثرگذاري   وجود نيبا ا اما   ،نمايد مي

  انـساني و اثـرات     بـراي شـناخت هرچـه مناسـب تـر سـرمايه            ، پس ستي شناخته شده ن   بطور كامل  اقتصادي    و توسعه   رشد  بر سرمايه انساني 

  .بپردازيمبا توجه به ويژگي هاي اقتصادي آنها و  جوامع مختلف  دراقتصادي الزم و ضروري است كه به بررسي اين عامل و اثزات آن 

  

   اهداف تحقيق-

ات كوتاه مدت  بررسي تأثير، از جمله ايران مي باشد اقتصادي از اهداف اوليه و اساسي هر نظام اقتصادي و توسعهبا توجه به اينكه رشد        

سرمايه  چگونگي تأثير  مناسب تربطوري كه شناخت هر چه. باشد  بر رشد اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار ميو بلندمدت سرمايه انساني

ه انساني و و گسترش سرماي موجب بهبود انساني بر رشد و توسعه اقتصادي كشور  و تخصيص مناسب تر منابع و امكانات موجود، مي تواند

 بر رشد كوتاه مدت و بلندمدت سرمايه انساني اتبه بررسي تأثير مقاله  ما در اينبنابراين. گرددبتصادي توسعه اق  ودر نتيجه افزايش در رشد

  . خواهيم پرداختكشور اقتصادي 

  

      روش تحقيق -

 جهتدر مرحله بعد . گيرد ن در اقتصاد مورد بررسي قرار مينقش آ سرمايه انساني و اي، مفهوم در ابتدا ضمن مطالعة كتابخانه         

هاي آماري مركز آمار ايران و ترازنامه بانك مركزي   ، سالنامهpdsها ،  آوري آمار و اطالعات الزم از سيستم پيش پردازش داده جمع

براي اين . سنجي استفاده خواهيم نمود تصادي، از الگوهاي اقتصادبر رشد اق سرمايه انساني  بررسي اثربرايدر ادامه . گردد استفاده مي

در ادامه جهت بررسي و تحليل .1هاي موجود به بررسي ايستايي متغيرهاي الگو خواهيم پرداخت منظور در ابتدا با استفاده از آزمون

، استفاده 2ARDLهاي توزيعي ،  ت با وقفه و رشد اقتصادي از الگوي خودبازگشسرمايه انسانيمدت در بين  روابط بلندمدت و كوتاه

  .خواهد گرديد

  ادامهدر .  تحقيق و روش انجام آن آورده شده استاهدافمقدمه، ابتدا و در .             مطالعه حاضر به شرح زير سازماندهي شده است

و تبيين الگوي تحليلي  ارائهبه  سپس. ورد بررسي قرار خواهد گرفتمطالعات انجام شده م و نقش انسان در تئوريهاي رشد وتوسعه اقتصادي

  .حاصل از اين مطالعه ارائه مي گرددگيري   نتيجهدر پايان نيز. پرداخت يمالگو خواه اين نتايج بدست آمده از برآوردو 

                                                 
1
تجمعي يوهانسن مقدور نبوده و بناچار از الگوي خودبازگشت با  باشند، امكان استفاده از روش هم از آنجايي كه تعدادي از متغيرهاي موجود در الگو در سطح ايستا مي - 

  .هاي توزيعي استفاده گرديده است وقفه
2
 - Auto-Regressive  Distributed Lag Model 
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   اقتصادي در تئوريهاي رشد وتوسعهنقش انسان -2

  در واقـع   .گـردد   آدام اسميت بـاز مـي      نظرياتگذاري علم اقتصاد و     به پايه   جوامع توسعه اقتصادي نقش انسان در رشد و    تاريخي  پيشينه          

  در نظريـات اقتـصاد دانـان كالسـيك،    بـه طـور مثـال   .  نظريات بر نقش ابزاري انسان در رشد وتوسعه اقتصادي بوده است       اين تاكيد نخستين 

يد كاالها وخدمات مورد توجه بوده وانباشت سرمايه عـاملي كليـدي در رشـد وتوسـعه             تول روندهاي توليد در    ه  انسان تنها بعنوان يكي از نهاد     

ايـن  طرفـداران  . تفاوت ماهوي آن با عامل سرمايه، به فراموشي سپرده شده بـود    و كار   انسان بودن عامل   مي رفت و در واقع    اقتصادي به شمار    

 كـه ابـزار دسـت كـار        هبودفيزيكي    يعامل همانند   3كار   نيروي  انسان بعنوان  هه وجايگا كار داشت  فيزيكي به عامل  و  نظريات نگرشي غير انساني     

 . گرفـت شـكل  به جاي نيروي كار 4نيروي انساني انسان بودن عامل كار در چار چوب اصطالح     و با گذشت زمان       بتدريج. آمد فرما به شمار مي   

 ناشـي رشد انباشت سـرمايه را    داشت و  توجههاي فيزيكي    سرمايهآن در انباشت     ماركس به اهميت نيروي انساني به علت نقش       به طور مثال    

  .دانست كار مي  نيرويوري هبهر و ايي بهبود كاربعلتافزايش شتاب توليد  از افزايش ساعات كار و

 در ديـدگاه  اين .نمودسرمايه فيزيكي معرفي مهم ومشابه با  ي عامل توليد يكرا بعنوان5  اهميت سرمايه انساني   شولتز 1950در دهه           

  و اقتـصادي توسعه رشد و برايماهر و متخصصاست به طوري كه اهميت آموزش و پرورش نيروي انساني دهه هاي اخير اهميت بسيار يافته   

طبيعـي بـيش از پـيش بـراي اقتـصاد دانـان روشـن        منابع  سرمايه انساني در كنار سرمايه فيزيكي و      تحت عنوان نقش آن بعنوان يك سرمايه      

  . استگرديده

رشـد اقتـصادي    ،مطـرح گرديـد  6 سوآن وسولو از سوي اقتصاد دانان نئوكالسيك مانند    1950در الگوهاي رشد اقتصادي كه در دهه                

كـار در آنهـا ناديـده     مانند كيفيت سرمايه انساني وسالمت نيـروي      ومتغيرهاي بوده   مرتبطكار موجود در اقتصاد      تنها به ميزان سرمايه ونيروي    

  .در نظر گرفته شده استمتغيير برون زا  به صورت يك ها تكنولوژيالگودر اين .  شده استگرفته

 مطـرح   7رومـر  از سوي اقتصاد داناني چـون        هاي جديدي  الگو 1980 هاي مرتبط با نيروي انساني در دهه      ه  گا گسترش ديد  بسط و  با          

 تندرستي نيـروي كـار را نيـز    ،مهارت و دانشعالوه بر  انساني منظور ازسرمايهو در اين الگ  . شوند ناميده مي » مدلهاي رشد درون زا   « كه گرديد

ـ  ،باشند به كار گيرند  ميخوردار  با سواد وماهر را كه از تندرستي نيز بركار اي نيروي به طور مثال در صورتي كه موسسه  .گيرد در بر مي   ه تنهـا  ن

گرفته و زمينه گـسترش آنهـا   تكنولوژي را به درستي به كار   فيزيكي و هوانست سرماي وري بااليي خواهند داشت بلكه خواهند ت        بهره كار  نيروي

  .باشند مي» درون زا«هر دو   انسانيهتكنولوژي وسرماي در الگوهاي رشد جديد ديگربه عبارت  .را فراهم نمايند

 ديگر در رابطه بـا نيـروي انـساني امـروزه مطـرح          رشد و توسعه اقتصادي جوامع دو مبحث       نيروي انساني در     و اهميت با توجه به نقش             

  : است كه عبارتند ازهگرديد

  عبارتست از فرايند گسترش دامنه انتخاب انسانها و بـاال رفـتن سـطح رفـاه     8 كه بنابر گزارش برنامه توسعه سازمان ملل :توسعه انساني         

  . افزايش توانمنديها و بهبود كارايي آنهادر پرتو

                                                 
3
  - Labore Force  
4
  - Human Force  
5
  - Human Capital 
6
  - Swan 
7
  - Romer 
8
  - UNDP  
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اه و گزارش براي نخستين بار نقش انسان از نقش سرمايه در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي فراتر رفته و درجايگـاهي برتـر از آن            در اين ديدگ  

هـاي   باشد و هدف از اجراي برنامه باشد بلكه خود هدف توسعه نيز مي  در واقع در اين ديدگاه انسان نه تنها ابزار و عامل توسعه مي             .قرار گرفت 

   . هم نمودن فضايي مناسب براي هر چه بهتر زندگي كردن انسان استفرا ،توسعه

 . بر نقش فاعلي و توانايي انسانها براي دستيابي به زندگي دلخواه و افزايش دامنه گزينشهاي واقعي آنان متمركز اسـت                   :توانمندي انسان         

باشد وتوانمنـديهاي انـسان در پرتـو افـزايش آزاديهـايي         توسعه مي   كرامت انسان هدف و غايت     ،در اين ديدگاه بر خالف مفهوم توسعه انساني       

گـسترش  ...دسترسي به فرصتهاي مناسب اجتمـاعي و       ، برخورداري از امكانات و تسهيالت اقتصادي      ،چون مشاركت در امور سياسي و عمومي      

مهمتـر نيـز چيـزي نخواهـد بـود جـز از ميـان                هـدف     در صورتي كه توانمندي انسان  مورد نظر باشد         ،توان گفت  به طور خالصه مي    .يابد مي

  . اجتماعي و نيز گسترش دامنه انتخاب افراد، اقتصادي،برداشتن همه موانع آزادي در زمينه هاي سياسي

ر با همـديگ ديدگاه  اما اين دو ،باشد مي انسان كانون توجه  ، سرمايه انساني وتوانمندي انساني     مي توان گفت هر چند درديدگاههاي      پس        

شـود در حـالي كـه     ميتاكيد  امكانات توليدافزايشابزاري انسان در   سرمايه انساني بر نقش عاملي ومفاهيم مربوط به  در  .  دارند اساسيتفاوت  

  . تاكيد دارد آنان انتخابافزايش دامنه  توانمندي انساني بر نقش فاعلي وتوانايي انسانها براي دستيابي به زندگي دلخواه ومفهوم 

  

  العات انجام شدهمط -3

كـه  توليـد    كل عوامل    يور شرح بهره  ح و يتوضتوانايي انجام    بدون   )1961(10كندريك توسط   9ات ومطالعات محاسبه رشد   ين تجرب ياول        

 يوه آشـكار و واضـح بـرا       يك ش ي .ب نمود يد ترغ يزان عوامل تول  يش م ي را به افزا   يجه فوق محققان بعد   ينت . انجام گرفت  ، درصد بود  50حدود  

 بـه عنـوان     يه انـسان  ي سـرما  از آنجايي كه  . باشد يه م يت عوامل اول  يفي ك و در نظر گرفتن    اعمال   يرات الزم برا  يين كار اضافه نمودن تغ    يانجام ا 

 .باشـد  يكـار مـ    يرويه ن ي عوامل اول  يفين موارد ك  يتر يريگ ن وقابل اندازه  يكار از مهمتر   يروي ن  و مهارت  آموزشسطح  ش دهنده   يك عامل افزا  ي

   : ر نشان داديتوان بصورت زيم 11داگالس- كابد را با استفاده از تابعيتولتابع ت ين وضعي ادر

                              )1(                                                                                                           
)1( aaKALY −∗∗=  

 ت ويـ فيبـا ك  ده ويـ  كار آموزش ديروينL∗ ، باشد  ي است كه برونزا م    ير بهره ور  يمقادA د،يتولميزان   يبمعناYكه  يطوربه          
∗K  

تـوان بهـره   ي م،اسيـ بـه مق نـسبت  ك وبا در نظر گرفتن بازده ثابـت  ي نئوكالستابع توليدات يفرضبه با توجه  .  باشد يه م يره سرما ي ذخ يبمعنا

  . محاسبه نمودبه صورت زير )1( معادله يري را با به كار گ )TFP(12 توليد كل عوامليور

                            )2(                            )()1()()()( ∗∗ −−−= KLnaLaLnYLnTFPLn  

)1(ه يره سرماي ذخيريب كشش پذين ترتيبد         a−كار  و كشش پذيري عامل نيرويaباشد مي.   

افـت كـه تفـاوت دسـتمزد     يتـوان در ين ميبنـابرا . ددگـر  يسطح آموزش بعنوان وزن استفاده م  به  شتر مطالعات از دستمزد مربوط      يدر ب         

  :توان نوشت  و ميسازد ي را منعكس ميدي توليتفاوتهابه سطح آموزش مربوط 

                                                 
9
. سرمايه تنظيم گرديده است كار و  بصورت رشد عوامل اوليه توليد مانند نيروي GDPرشد. پردازد محاسبه رشد به جمع آوري عوامل توليد براي توضيح رشد اقتصادي مي -  

 .گردد  عوامل مطرح ميوري كل  بصورت بهرهGDPمابقي عوامل موثر بر رشد 
10
  - Kendrick 
11
  - Cobb-Douglass   
12
  - Total  Factor  Productivity 
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                         )3(                                                                     i
i

i LWWL ∗=∑
∗ )(

o
      

  و iي بخش آموزش درنگر دستمزداي نماiW كحاليدر           
o

W ي وزنهـا كمابيشگر يقات ديتحق. باشد ي معموميبخش دستمزد در 

 ي سـال هـا    نيانگيـ  تـوان م   ي كه بعنـوان مثـال مـ       ،ندرو ي كار به كار  م      يرويل شده ن  يت تعد يفيرند كه در محاسبه ك    يگ ي را به كار م    يگريد

اً نتا .را مطرح نمود  عينم به سطح آموزش     يابي دست ياز برا ي مورد ن  يآموزش ر قابـل توجـه   ياشـاره بـه تـاث   بدست آمده از توابـع فـوق   ج يعموم

 آمريكـا، انگلـستان،   شور شـش كـ  ي نقش آموزش بر رشـد اقتـصاد      به بررسي   ، )1987(13مديسون. دارد ي كار بر رشد اقتصاد    يرويت ن يفيك

  :پرداخته و نتايج زير را بدست آورده اند 1984تا 1913 از سال ژاپن، آلمان، فرانسه و هلند 

  )1913-1984(سهم سرمايه انساني در رشد توليد

  1973-1984  1950-1973  1913-1950  كشور

  23.4  10.9  14.8  آمريكا

  30.2  6.6  25.5  انگلستان

  11.7  5.5  27  ژاپن

  5.9  3.3  19  نآلما

  27.5  7.1  33.9  فرانسه

  34.6  9.2  11  هلند

  )1998(14زهرس جوهنبرگرفته از گزارش : منبع

در  ريتـاث ل سرمايه انساني از اهميت به سزايي در رشد اقتصادي بر خوردار بوده واين           كيتش ،شود همانطور كه از نتايج فوق استنباط مي              

 سولو رشد مدل توانايي كشوري، بين برآورد يك در )1992(ويل و رومر منكيو، .استبوده ر ي متفاوت متغيختلف و در كشورها ميزمانها

 بـازده  و مقيـاس  بـه  ثابـت  بازده با داگالس -كاب را توليد تابع آنان .كردند ارزيابي زندگي استاندارد در المللي بين هاي تفاوت بيان براي را

 در گـذاري  سـرمايه  از و اضافه نموده انـد  را انساني ي سرمايه ي ذخيره و فناوري پيشرفت زا برون سطح آن به ونموده  فرض سرمايه نزولي

-1985 ي دوره بـراي  كـشورها  از نمونه سه براي را خود پژوهش آنان .كردند استفاده انساني ي سرمايه جانشين عنوان به متوسطه آموزش

ر و به اين نتيجهه انجام داد1960 ـ ا .رشد اقتـصادي تـاثير دارد   بر معناداري صورت به انساني سرمايه  رسيدند كه متغي  ) 1995( 15سالمي

 داده از او . دنمـو  بـرآورد  اسـت  شـده  اضافه نيز انساني سرمايه آن به كه سولو مدل با استفاده از را كشوري بين هاي داده از رگرسيون يك

اقتـصادي كـشورها    رشد بر داري معني داراي اثر انساني سرمايه رمتغي كه اين نتيجه رسيدو به  كرد استفاده 1985 -1960هاي سال هاي

از  آن   ي عملـ  يامـدها ي دسـتفرد وپ   يهـا   همچون مهـاجرت وتفـاوت     ين الملل يل ب يمساد كه   ي متوجه گرد  17) 1998(لوكاس .16نمي باشد 

د كـه مـسائل موجـود را بررسـي     وسعي نمـ  ائه يك الگوي رشد درونزا  بنابراين ايشان نيز با ار     باشد طريق الگوي سولو قابل بيان و بررسي نمي       

  .نمايد

                                                 
13
  - Maddison 
14
  - Johannes Hers  
15
 - Islam 
16
 از كه دارد وجود نيز ديگري تجربي مطالعات است، اقتصادي رشد بر انساني سرمايه مثبت اثر از حاكي كه تجربي مطالعات بر عالوه مي شود مالحظه كه طور همان - 

  .دارند حكايت اقتصادي رشد بر آناثر  بودن يفمن يا سرمايه انساني اثر نبودن معنادار
17
  - Lucas 
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ت جانبي مثبت بر ديگـر  ا منجر به پيدايش اثر R and Dگذاري هاي صورت گرفته بر روي  سرمايهكه رومر  بر خالف مدل لوكاس در مدل

مـدلهاي   .18دباشـ   مـي  بر رشـد اقتـصادي     جانبي مثبت  سرمايه انساني داراي اثرات      ،گردد    مي يهاي اقتصادي و در نتيجه رشد اقتصاد       بخش

  :رشد درونزاي رومر و لوكاس را مي توان به صورت زير نشان داد

                                 )4(                       ( ) ( ) )1986(,, RomerLRKFRAY jjjj ⇒=             

                                 )5(                       ( ) ( ) )1988(,, LucasLHKFHAY jjjj ⇒=                                                            

 R and هزينـه  توليد گرديده توسـط )نامحسوس(توصيفذخيره سرمايه غير قابل كل  بعنوان jR  وjستانده بنگاهYj در حاليكه         

D   موسسه  j  وjH  ذخيره سرمايه انساني در موسسهj  وR،H )ي و نماينگر مجموع ذخيره سرمايه انـسان ) بدون زير نويسR 

and Dپرداخته  1345-80برآورد سهم سرمايه انساني در رشد اقتصادي ايران طي سالهاي  به  ( 1382 )  و عمادزاده صادقي.دنباش مي

 به بررسي كشش توليـدي سـرمايه انـساني و ديگـر عوامـل مـوثر بـر توليـد          ols   داگالس و روش-ايشان با استفاده از تابع توليد كاب .اند

بـه  ) 1386(يد نـزاد شعلمي و جم .دارد بر رشد اقتصادي كـشور   تاثير مثبت و معني داري  سرمايه انسانيجه گرفته اند كه نتيپرداخته و 

در اين مطالعه از الگوي لوكاس استفاده گرديده  و نتـايج   . يرداخته اند 1350-1382 طي سالهاي    بررسي اثر آموزش بر رشد اقتصادي ايران      

 و نـوآوري  اثـر  به بررسـي    )1388(ربيعي .دار آموزش بر رشد اقتصادي ايران در طي دوره مورد بررسي استحاكي از تاثير مثبت و معني 

ايشان از مـدل رشـد درونـزاري رومـر اسـتفاده نمـوده و       .  پرداخته است1347-1383 طي دوره  ايران در اقتصادي رشد بر انساني سرمايه

 معنـي  داراي تاثير مثبـت و ، واردات ماشين آالت و كاالهاي واسطه اي فيزيكي، نيروي كار  گيري مي نمايد كه سرمايه انساني، سرمايه        تيجه  ن

   .داري بر ارزش افزوده اقتصاد مي باشند

با توجه بـه الگـوي      ، اما نتايج حاصله     فته است ر با استفاده از الگوهاي ذكر شده انجام گ        يمطالعات متعدد  كه هرچند    الزم به ذكر است          

   .استنتايج متفاوتي را به همراه داشته ، مقطع زماني مورد مطالعه و كشور مورد نظر   بكار گرفته شده داده ها،همورد استفاد

          

  بررسي و معرفي الگوي انتخابي براي اقتصاد ايران -4

جام شده، الگوي پيشنهادي ما بر اسـاس        با در نظر گرفتن پژوهشهاي مختلفي كه در زمينه درج متغير سرمايه انساني در توابع توليد ان                        

يم تا در چهارچوب ايـن تـابع   نموده ادر اين زمينه تالش  رديده وگتنظيم  تعميم يافته    داگالس   _تابع كاب   و بصورت    )  2003( الگوي لين   

رشـد  توليـد ناخـالص داخلـي و    ني بـر  تـاثير سـرمايه انـسا   و با بكارگيري الگوي ارائه شده ، برآورد مذكور را براي اقتصاد ايران انجام دهيم تا           

  :الگوي مورد نظر به صورت زير مي باشد ) 2003(  بنابراين بر اساس الگوي لين .يمنمايبرآورد اقتصادي ايران را 

                     )6(                                                                                             γβα
ttt HLAKY =         

 A ،19 انـساني سرمايه H ،نيروي كار عامل L ،سرمايه فيزيكيذخيره  GDP، K)(حقيقيتوليد ناخالص داخلي     Y: به طوري كه  

 روند زماني مـي  t، سهم سرمايه انساني از توليدγ ، نيروي كار از توليد عامل  سهم β ، سهم سرمايه فيزيكي از توليد     α ،عامل تكنولوژي 

  : مي توان نوشت)1(تم طبيعي از طرفين رابطه و با گرفتن لگاري .باشد

                                                 
18
 Hers, Johannes(1998)براي مطالعه بيشتر مي توان به .الزم به ذكر است كه در تعدادي از مطالعات انجام شده تاثير اثرات جانبي بيش از اثر مستقيم مي باشد -  

  .راجعه نمودم
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          )7(                                                             tttt HLKAY lnlnlnlnln γβα +++=                                   

  . پارامترهايي هستند كه بايد تخمين زده شوندγ و A.α.β بنابراين

   روش برآورد الگو -

 كاذب در هنگام  باشد بنابراين، براي جلوگيري از بروز رگرسيون از آنجايي كه متغيرهاي مورد استفاده در الگو بصورت سري زماني مي       

در ادامه براي بررسي روابط بين متغيرهاي الگو . ورد الگو، الزم است كه در ابتدا متغيرها از نظر ايستايي مورد آزمون و تأييد قرار گيرندبرآ

آوري است كه الزم به ياد.  ، استفاده خواهد گرديدARDLهاي توزيعي، مدت از الگوي خودبازگشت با وقفه در دو مقطع بلندمدت و كوتاه

هاي  ، توجه به درجة تجمعي متغيرها توضيحي چندان مهم نبوده و تنها با تعيين وقفهARDLهاي توزيعي، بازگشت با وقفه در روش خود

  .توان الگوي مناسب را مورد بررسي و برآورد قرار داد مناسب براي متغيرها مي

  

   اطالعات آماري مورد استفاده-

سرمايه  و L][كار  نيرويتعداد ،K][موجودي سرمايه  و نيز متغيرهاي GDPحقيقي داخلي در اين تحقيق از توليد ناخالص          

مكان ، اطالعات و داده هاي سعي بر اين بوده كه تا حد اهر چند .  استفاده شده است1338-1382 در طول دورة زماني H][انساني

آماري مورد استفاده از يك منبع استخراج شوند ، ولي متاسفانه به دليل كمبود اطالعات مورد نياز مجبور به استفاده از منابع مختلف از 

نرم افزار مورد استفاده . شده ايم... و  مركزي  ترازنامه بانك،هاي آماري مركز آمار ايران ، سالنامهpdsها ،   سيستم پيش پردازش دادهجمله

 .باشد ، ميMicrofit 4.0 مايكروفيت،  نيزبراي برآورد الگوي مورد استفاده

  

      نتايج حاصل از برآورد الگو -5

سپس نتايج .  پرداختدر ادامه اين فصل به بررسي ايستايي متغيرهاي موجود در الگو و نيز وجود روابط بلندمدت در بين آنها خواهيم        

  .گردد ، همراه با بررسي و تحليل نتايج بدست آمده ارائه ميECMحاصل از برآورد روابط بلندمدت و الگوي تصحيح خطا، 

  

   آزمون ايستايي متغيرهاي الگو -

هاي انجام شده در اين زمينه نشان  اما بررسي. دباش سنجي مبتني بر فرض ايستا بودن متغيرها مي هاي سنتي در اقتصاد گيري روش به كار

هاي كالن اقتصادي، اين فرض نادرست بوده و بيشتر اين متغيرها  هاي زماني اقتصادي، بويژه سري دهد كه در مورد بسياري از سري مي

ا بودن متغيرهاي موجود در الگو تجمعي در بين متغيرهاي الگو ضروري است تا نسبت به ايست بنابراين براي بررسي هم. باشند ايستا نمي

  .نماييم ، استفاده ميADFيافته ،  فولر تعميم-براي اين منظور از آزمون ريشه واحد ديكي. اطمينان يابيم

                                                                                                                                            
19
بنابراين . به كار رفته و نتايج مشابهي بدست امده است... الزم به ذكر است كه انواع شاخصهاي مختلف سرمايه انساني از قبيل مخارج آموزشي، سالهاي آموزش پذيري و  - 

  .در اين مطالعه صرفا نتايج مربوط به شاخص سالهاي آموزش پذيري ارائه مي گردد
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هاي زماني  فاضل اول سري و ت20 ، در سطحADF فولر تعميم يافته، -             نتايج حاصل از انجام آزمون ريشه واحد ديكي

  . الگو در جدول زير ارائه شده است

)16(:  جدول   21يافته در سطح و تفاضل مرتبه اول متغيرهاي موجود در الگو فولر تعميم- نتايج حاصل از انجام آزمون ديكي−

Summary  ADF  Test  Statistic 
Include  an Intercept and 

linear Trend  

ADF  Test  Statistic 
Include  an Intercept 

  

Variable  

Unit Root  2.1572-  1.7390-  LnGDP  

Unit Root No  -3.1638  -3.0548∗  dLnGDP  

Unit Root   2.0135-  2.0794  LnL  
Unit Root No  -4.1334  ∗  -3.3992∗  dLnL  

Unit Root  2.0390-  1.7570-  LnK  

Unit Root   -2.2235  -1.8139  dLnK  

Unit Root No  -5.2118∗  4.1645-∗  LnH  
Unit Root No  -6.4683∗  -6.2220∗  dLnH  

   d: First Deference of  Variable                                                                                                     
  .   يافته فولر تعميم-نتايج كامپيوتري آزمون ريشه واحد ديكي:   مأخذ

  .باشد در متغير مورد نظر مي)  ريشه واحدوجود (0Hدهندة رد فرضيه   نشان-         ∗  

  : درصد5              مقادير بحراني آزمون در سطح اطمينان 

  2.94-               بدون روند -الف     

  3.53- با روند                     -  ب   

كـه در سـطح متغيرهـا      LnH باشد بجز متغيـر  ،مشخص ميADFيافته،  فولر تعميم-            چنانچه از نتايج آزمون ريشه واحد ديكي

در نتيجـه ايـن آزمـون در مـورد     . باشـند  باشد، ديگر متغيرهاي موجود در الگو در سطح متغيرها داري ريشه واحد بوده و ايستا نمـي  ايستا مي 

% 95در سـطح   dLnKبجـز  ل مرتبـه اول كليـه متغيرهـا    تفاضل مرتبه اول متغيرها بكار گرفته شده است و نتايج بيانگر اين است كه تفاضـ        

  .باشند ايستا مي

گردد تعدادي از متغيرهاي موجود در هر الگو ايـستا و    ، مشخص ميADF فولر تعميم يافته،   - ديكي              همچنان كه از نتايج آزمون    

تجمعـي يوهانـسن، شـرط تجمعـي بـودن از درجـه يـك،         بنابراين با توجه به اين كه در روش هم       . اشدب  ، مي I)0(درجة تجمعي آنها صفر،     

)1(I                     همه متغيرهاي درونزاي الگو ضروري است، بنابراين امكان استفاده از روش يوهانسن مقدور نبوده و در ادامـه جهـت بررسـي روابـط ،

، اسـتفاده  ARDLهاي توزيعي، بازگشت با وقفه  رج دولت و رشد اقتصادي در ايران  از الگوي خود          مدت در بين مخا     بلندمدت و پوياي كوتاه   

  . خواهيم نمود

  

  

  

                                                 
20
 -Level 

21
براي مطالعه بيشتر مي توان به راهنماي . ، انجام گرفته استMicrofit 4.0يافته در بسته نرم افزاري مايكروفيت،   فولر تعميم-م به يادآوري است كه آزمون ديكيالز - 

   . مراجعه نمود،[Working  with  Microfit 4.0, pp:53-54]استفاده از مايكروفيت، 
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  مدت  برآورد و بررسي روابط بلندمدت و پوياي كوتاه -

البته قبـل   . ين متغيرهاي الگو خواهيم پرداخت    مدت در ب    در ادامه اين فصل به بررسي روابط تعادلي بلندمدت و نيز روابط پوياي كوتاه                      

از بررسي رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهـاي الگـو، معـادالت نهـايي در نظـر گرفتـه شـده بـراي اقتـصاد ايـران را بـه صـورت الگوهـاي                                

  .   نماييم ، بازنويسي ميADRLهاي توزيعي، خودبازگشت با وقفه

  :، كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار خواهند گرفت عبارتند ازADRLهاي توزيعي،  خودبازگشت با وقفه             الگوهاي

                

tit

q
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i

q

i
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q

i
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i
itit uLnHLnLLnKLnYcLnY +++++= −
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3

2

0
2

1

0
1

1

βββα  

      )8(  

تجمعـي در     ، بررسي وجـود رابطـه هـم       22هاي تشخيص   ون در اين قسمت نتايج حاصل از تعيين تعداد وقفه بهينه متغيرهاي الگو، آزم                     

  .گردد ، ارائه ميECMبين متغيرهاي الگو، روابط بلندمدت در بين متغيرهاي الگو و نتايج حاصل از الگوي تصحيح خطا، 

  

)26(جدول   هاي مناسب براي متغيرهاي مورد استفاده در الگوي انتخاب وقفه: −

EstimatesLagdDistributesiveAutoregres  

CriterionBayesianschwarzonbasedselected)0,1,0,1(ARDL   
………………………………………………………………………………………………. 

)1(−LnGDPisVariableDependent   

1382to1338fromestimationforusednsobservatio40    

T-Ratio[Prob]  Standard Error  Coefficient  Regressor  

7.0343[ .000]  .10065  .70802  )1(−LnGDP  

2.9474[ .005] .054944  .16194  LnL  

4.0350[ .000]  .32871  1.3263  LnK  

-4.6442[ .000]  .27098  -1.2585  )1(−LnK  

2.7472[ .009]  .033594  .092291  LnH 

-.16246[ .872]  .82670  
-.13431            

   C  

R-Bar- Squared                         . 99256  R- Squared                                                     .993  

F-stat.    F(  5,  40)           1201.0[ .000  S. E. of Regression                                         .049646     

Durbin’  s h-statistic                                 2.4733[ .013] D. W. Statistic                                                1.4670  

  

  

                                                 
22
 - Diagnostic Tests 
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Diagnostic tests23  

 

F(   1,  39)=   3.3510[ .075  CHSQ(1)= 3.6397[ .056] A: Serial Correlation 

F(   1,  39)=   5.3917[ .026  CHSQ(1)= 5.5870[ .018] B: Functional Form 

Not applicable CHSQ(2)= 4.6920[ .096]  C: Normality 

F(   1,  44)= .0039325[ .950  CHSQ(1)= .0041109[ .949] D: Heteroscedasticity 

A: Lagrange  multiplier test of residual serial correlation24 
B: Ramsy’  s RESET test using the square of the fitted values25 
C: based on a test of skewness and kurtosis of residuals26 
D: based on the regression of squared residual on squared fitted value27 

 
   برآورد الگونتايج كامپيوتري: مأخذ

-، براي تعيين تعداد وقفه بهينه متغيرهـاي الگـو،  از معيـار شـوارتز         1338-1382     با توجه به محدود بودن دوره زماني مورد مطالعه ،              

يـك   LnKتغيـر  مو  LnGDPاي است كه در آن بـه متغيـر         بر اين اساس بهترين الگوي انتخابي به گونه       .  استفاده گرديده است   28بيزين

  . شود اي نسبت داده نمي وقفه و به ساير متغيرها وقفه

 31 مـدل، نرمـال بـودن   30هـا، خطـا در تـصريح فـرم تـابعي      مانـد   پـس 29همبستگي پياپي هاي تشخيص؛ خود     نتايج حاصل از آزمون             

 دهنده مناسب بودن الگوي مورد مطالعه، جهـت بررسـي روابـط        نشان F و   2Rهاي مربوط به       و نيز آماره   32ماندها، واريانس ناهمساني    پس

)ˆ1(باشدمي كه مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته كوچكتر از يك      از آنجايي  .باشد  موجود در بين متغيرها، مي    
1

p∑
=

p

i
iϕ  و با توجه بـه 

پـس از تعيـين تعـداد وقفـه         بنـابراين   . گردد  تجمعي در بين متغيرهاي الگو تأييد مي        بطه هم وجود را ) 1992(  بنرجي، دوالدو و مستر     آزمون

  .مدت الگو پرداخت توان به برآورد و بررسي روابط بلندمدت و كوتاه تجمعي در بين متغيرهاي الگو مي بهينه و وجود رابطه هم

  

                                                 
23
  . مراجعه شودMicrofit 4.0 و Eviews 3.0هاي تشخيص به راهنماي استفاده از  اخت هر چه بهتر آزمونبراي شن -  

و ضـريب  F هـاي   ايـن آزمـون داراي آمـاره   . جهـت بررسـي همبـستگي پيـاپي بـين جمـالت اخـالل الگـو اسـتفاده مـي شـود           )) Godfrey( گادفري(از اين آزمون -  24

وF باشد كه به ترتيب داراي توزيع   مي)Lagrange Multiplier(الگرانژ
2χدر هـر دو حالـت فرضـيه صـفر     . ها به طور مجانبي معادل هـستند  اين آماره.  مي باشند

  . باشد بيانگر عدم وجود همبستگي پياپي مي
اين آزمون نيز داراي دو آمـاره  . فرضيه صفر بيانگر شكل خطي الگو است  . كند  آزمون مي ...) تواني، لگاريتمي و    ( خطي   غير  آزمون رمزي شكل خطي الگو را در مقابل شكل         - 25

Fباشد  و ضريب الگرانژ مي.  
اين آزمون فقط داراي آماره ضـريب الگرانـژ بـا    . ت خطا استفرضيه صفر بيانگر توزيع نرمال جمال.  از اين آزمون جهت بررسي نرمال بودن جمالت خطا استفاده مي گردد - 26

توزيع 
2χو دو درجه آزادي مي باشد.  

يـز  ايـن آزمـون ن  . فرضيه صفر بيانگر واريانس همساني جمالت خطا است.  اين آزمون بر مبناي رگرسيون مربعات خطا به مربعات برآورد شده متغير وابسته انجام مي شود  - 27

  .باشد  و ضريب الگرانژ ميFهاي  داراي آماره
 .گردد بيزين كه در آن كمترين وقفه در نظر گرفته ميشود استفاده مي- با توجه به محدود بودن دوره زماني مورد مطالعه، از معيار شوارتز- 28

29- Serial Correlation 
30
 - Functional Form 
31
 - Normality 
32
 - Heteroscedasticity 
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  نتايج برآورد الگو در بلندمدت  -

)36(جدول  ])0,1,0,1[(در بلندمدت ضرايب الگوي :− ARDL.  

Probability  
T-Ratio  

Standard Error  Coefficient  Variable  

.874  -.16002  2.8746  -.45998  C  

.033  2.2143  .25048  .55463  
LnL  

.221  1.2420  .18720    .23251  
LnK  

.034  2.1970  .14387  .31609  
LnH  

  نتايج كامپيوتري برآورد الگو: خذمأ

  

كـه   هرچنـد  .ردشود كه عالمت تمامي ضرايب برآورد شده بـا مبـاني نظـري مطابقـت دا                              با توجه به نتايج بدست آمده مشاهده مي       

       .نمايد تا حدودي غير قابل انتظار بوده و مطالعات بيشتري را در اين مورد ضروري مي LnKمعني دار نبودن ضريب 

باشـد، كـه ايـن     دار مي رشد اقتصادي ايران در طي دوره مذكور مثبت و از نظر آماري معني   بر درآمد ملي و     ،   L عامل نيروي كار،    تأثير        

كـه   عالوه بـر آن اشتغال نيروي كار الزم به ذكر است كه  .يروي كار را ضروري مي نمايد     ن اشتغال   مسألهموضوع ضرورت توجه هر چه بيشتر به        

اً  از آنجـايي كـه      .اعه اي افزايش هر چه بيشتر توليـد را بـه همـراه خواهـد داشـت                شاثرات ا  طريق   ردد از   گ موجب افزايش توليد مي      مستقيم

 نتايج اين الگـو بيـانگر آن اسـت كـه در     ضريبهاي فوق در حالت لگاريتمي ، كشش جزئي توليد نسبت به عوامل توليد ياد شده است، بنابراين 

  .دهد مي) كاهش(افزايش درصد) 55463.(به ميزان را    GDP درآمد ملي،L نيروي كار،اشتغالدر ) كاهش(افزايشدرصدك دت يبلندم

) كـاهش ( افزايش درصددهد كه  يك       ضريب بدست آمده نشان مي     .باشد  دار مي   مثبت و از نظر آماري معني      ،H،سرمايه انساني  تاثير            

الزم به يادآوري است كه هـر چنـد نقـش    . دده مي) كاهش( افزايشدرصد)  31609.(به ميزان را   GDPمليدرآمد ،  H،سرمايه انسانيدر 

هـاي موجـود در       باشد ولي با توجه به محـدوديت        كار بويژه نيروي انساني ماهر در رشد و توسعه اقتصادي جوامع حائز اهميت مي               نيرويعامل  

 در ايران، اين نتيجه تا حدودي قابل تأمل بـوده و مطالعـات بيـشتري را در ايـن                مايه انساني رز س  و ني  كار  آمار و ارقام مربوط به اشتغال نيروي      

  . نمايد مورد ضروري مي

  

  

  مدت يا الگوي تصحيح خطا  نتايج برآورد الگو در كوتاه-

دليـل اصـلي   . آورد طـا را فـراهم مـي   اي از متغيرها اقتصادي،  مبناي آماري استفاده از الگوي تصحيح خ   تجمعي بين مجموعه    وجود هم         

بـراي تنظـيم الگـوي    . دهـد  مدت متغيرها را به مقادير بلندمدت آنها ارتبـاط مـي           استفاده از الگوهاي تصحيح خطا آن است كه نوسانات كوتاه         

 متغير توضيحي در كنـار تفاضـل مرتبـه    تجمعي را با يك وقفه زماني به عنوان يك هاي حاصل از رابطه هم   ماند  ، پس ECMتصحيح خطا،   

در نرم افـزار  . گردند ، ضرايب الگو برآورد ميOLSاول ديگر متغيرهاي وارد الگو نموده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي،        

  .گردد تصحيح خطاي مربوط به آن نيز ارائه مي، بعد از ارائه الگوي تعادلي بلندمدت، الگوي Microfitمايكروفيت، 

)46(جدول )24(، معادلهECMخطاي ،  ضرايب الگوي تصحيح :− − .)]0,1,0,1([ ARDL.  

Probability  
T-Ratio  

Standard Error  Coefficient  Variable  

.872  -.16246  .82670  -.13431  dC  

.005  2.9474  .054944  .16194  dLnL  

.000  4.0350  .32871  1.3263  dLnK  

.009  2.7472  .033594  .092291  dLnH  

.006 -2.9009  .10065 -.29198  )1(−ecm  
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R-Bar- Squared            .48580  R –Squared                          .542  

F- Statistic        11.8786[ .000]  DW-Statistic                       1.467  

d: First Deference of  Variable                                                                                                           
  نتايج كامپيوتري برآورد الگو: مأخذ

 
شود كه عالمت تمامي ضرايب برآورد شده با مباني نظري مطابقت داشته و كليـه ضـرايب     با توجه به نتايج بدست آمده مشاهده مي                   

سـطح   درصد و ساير متغيرها در      90 در سطح اطمينان     ،dLnH ،متغير سرمايه انساني  . باشند  دار مي   ، معني  dCتفاضل عرض از مبداء   بجز  

  .باشند دار مي  درصد معني95

تجمعـي در بـين متغيرهـاي الگـو      ، مشابه با نتايج بدست آمـده از رابطـه هـم   ECMخطاي،                نتايج بدست آمده از الگوي تصحيح     

دهنده تأثير كمتر ايـن متغيرهـا بـر رشـد      نشانمدت در بين متغيرهاي الگو   باشد، با اين تفاوت كه نتايج بدست آمده از رابطه پوياي كوتاه             مي

در كوتاه مدت داري اثر مثبت و معني دار بر درآمد ملي و رشد اقتـصادي مـي       ، dLnK ،مايه فيزيكي راز طرفي متغير س   .33باشد  اقتصادي مي 

 سرمايه انساني به ترتيب منجـر بـه   با توجه به نتايج فوق مي توان گفت كه يك درصد افزايش در عوامل سرمايه  فيزيكي ، نيروي كار و         .باشد

  .درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي خواهد شد  )   092291.( درصد و )1.3263(درصد ، )     (16194.

ب جملـه تـصحيح   نمايـد و ضـري   داري كليه ضرايب برآورد شده را تأييد مـي  بوده و معني 11.8786 برابر با  F          در جدول فوق آماره     

باشـد، كـه ايـن نتيجـه تأييـدي بـر عملكـرد سـريع          دار مـي   معنـي %99بوده و در سـطح اطمينـان    -29198. ، برابر با  ecm−)1(خطا،  

  .باشد سازوكارهاي تعديل در حركت رشد اقتصادي به سمت تعادل مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
33
توان ناشي از دسترسـي بـه زمـان بيـشتر جهـت تعـديالت الزم ، تخـصيص            مدت را مي     بر رشد اقتصادي بلندمدت در مقايسه با مقطع كوتاه         سرمايه انساني تأثير بيشتر    - 

 . دانستسرمايه هاي انسانيتر منابع موجود و دير بازده بودن برخي از  مناسب
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  :نتيجه گيري -6

 بـر  يه انـسان يت سرمايرات مثبت وحائز اهمي از تاثيحاك بر رشد اقتصادي در مورد تاثير سرمايه انسانيموجود لعات مطابررسي اغلب             

اطالعـات مـورد      بـه مـدل و     اتوجـه ب  و بـوده ر  يـ ار متغ يرات مذكور در مطالعات متفاوت بـس      يجام واستحكام تاث  س ان اما. باشد ي م يرشد اقتصاد 

د دسـت  يـ  تولكمتر سرمايه انـساني در كنند به سهم  يمحاسبه رشد استفاده مروش  كه از يمطالعات. دنشو ي ميراتيي دست خوش تغ   ،استفاده

 حـسابداري در مقايـسه بـاروش       (به سهم بيشتر سرمايه انـساني      سولول شده   ي روش تعد  يريز با بكار گ   ي ن ي كشور بين يوه بررس يش. ابندي يم

دهنده تاثير باالي انباشت سرمايه انـساني و         نشان) درونزا(دي رشد جد  ي تئور ي تجرب طالعاتمنتايج  ت  يدر نها  اما   ،يابد  در توليد دست مي    )رشد

  .باشد مياثرات جانبي مثبت آن بر رشد اقتصادي 

قـات انجـام   يشتر تحقيـ  ب وباشـد  يار گسترده م  يت بس يدر نها اقتصادي   در رشد    يه انسان ي سرما انباشتر  ي سازد كه تاث   يخاطر نشان م            

انـد اشـاره    د وجود روابط مذكور نبودهيي كه قادر به تاي مطالعات وارندد يه انسانين رشد وسرمايم، ما بيك ارتباط مستق  يد بر وجود    ي تاك گرفته

در هر حال بايد گفت كه سرمايه انـساني يـك متغيـر            . مستقيم و از طريق پيشرفت تكنولوژي دارند       بصورت غير  ي انسان هي سرما گذاري تاثيربه  

  . بسيار مهم مي باشدسياستي

نتايج بدست آمده از بررسي تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران نيز  مويد تاثير مثبـت و معنـي دار سـرمايه انـساني بـر توليـد                        

 اتز تـاثير  بـيش ا بـر رشـد اقتـصادي    )31609.( سرمايه انـساني     بلندمدت و تاثيرات     مي باشد   كشور ناخالص داخلي كوتاه مدت و بلند مدت      

 كه اين موضوع توجه هر چه بيشتر مسئولين كشور را بـه اهميـت و نقـش سـرمايه انـساني و برنامـه       .مي باشدآن  )  092291.(كوتاه مدت

بر توليـد ناخـالص داخلـي و در نتيجـه          ذخيره سرمايه فيزيكي در كوتاه مدت       تاثير   هرچند   از طرفي . ريزي براي گسترش آن جلب مي نمايد      

بـر   امـا در بلندمـدت تـاثير معنـي داري      سرمايه انساني و نيروي كار مي باشد، و حتي تاثير آن بيش ازبوده  و معني دارمثبتي  رشد اقتصاد 

مثبـت و از نظـر آمـاري      كشوربر رشد اقتصادي كوتاه مدت و بلندمدت    دو مقطع  درنيز   نيروي كار    عاملتاثير   .34رشد اقتصادي نداشته است   

   . مي باشدمعني دار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
34
 . مطرح شده، نتايج بدست آمده ،بويژه عرض از مبداء تا حدودي بهبود يافته استARDLدر الگوي ... ي مجازي مانند جنگ، انقالب وبا اعمال متغيرها -  



 14

  :منابع و ماخذ -7

  : منابع انگليسي-

-Asteriou,d. and agiomirgianakis,g.m., human capital and economic growth:time series evidence 

frome Greece,journal of policy modeling,vol.23,pp.481-489 

- Chuang,yih-chyi(2000),human capital,export,and economic growth:a causality analysis for 

Taiwan,1952-1995,review of international economics,vol.8,pp.712-720  

- Chun lin, tin(2004),the role of higher education in economic development: an empirical study of 

tiwan case,journal of asian economics,vol .15,pp.355-371 

- Hers, Johannes(1998), human capital and economic growth:a survey of literature,gpb report. 

-Islam, N. (1995),Growth Empirics: A Panel Data Approach,Quarterly Journal of Economics. 

110(4),p. 1127- 1170. 
- Oketch.moses o(2006),determinants of human capital formation and economic growth of African 

countries, economics of education review,vol.25,pp.554-564. 

  : منابع فارسي-

 صـفحه  ،26 شماره  شانزدهم، سال توسعه، و مجله دانش، "ايران در اقتصادي رشد بر انساني سرمايه و نوآوري اثر "، ربيعي،مهناز-

142-122.  

 پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده اقتصاد ،         ، "نقش و جايگاه سرمايه انساني در رشد و توسعه اقتصادي ايران           "، رحمان ،سعادت -

  .1379دانشگاه تهران،  

،  " 1345-1380برآورد سهم سرمايه انساني در رشـد اقتـصادي ايـران طـي سـالهاي                 "،صادقي، مسعود و مصطفي عمادزاده     -

  .79-98، صفحه 17ران، شماره  فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي اي

،پژوهشنامه ي علـوم انـساني   " 1350-1382اثر آموزش بر رشد اقتصادي ايران در سالهاي  "،،زهرا و امير جمشيدنژاد  )ميالني(علمي -

  .135-154، صفحه 26و اجتماعي، شماره 

 ، فصلنامه "در رشد اقتصادي ايران)وسعهتحقيق و ت ( R&D و انساني نيروي يفيتك اهميت "،كميجاني، اكبر و عباس معمارنژاد -

  .1-38، صفحه 31پژوهشهاي بازرگاني، شماره 

  .220-227، صفحه 225-226اقتصادي، شماره -، مجله سياسي"توانمندي انساني, سرمايه انساني"،وحيد،  محمودي-

، فصلنامه پژوهـشهاي بازرگـاني،   "ايي در ايراناقتصاد دانايي به عنوان الگوي جديد توسعه و ارزيابي اقتصاد دان        "،ابوالقاسم،  نادري -

  .1-28، صفحه 35شماره 

 

  :تشكر و قدرداني

در اين جا بر خود الزم مي دانيم كه از تالشها و زحمت هاي پدر مهربان و فداكارم كه براي هميشه  اسوه و الگوي من خواهنـد                

  .دكه قرين رحمت خداوند باشن... انشاا.  قدرداني و تشكر بنمايم،بود
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