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 چکیده

رشـد منـاطق نیـز مهـم      در تعیـین بلکه عامل مهمی در تعیین رشد اقتصاد کشورهاست،  نه فقط سرمایه انسانی
هاي ایران طـی دوره   است. هدف مقاله حاضر، تحلیل تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي در استان

 هاي تابلویی پویاي فضایی  استفاده شده است.بوده که براي این منظور از روش داده 1380 -1390زمانی
هـاي تحصـیل دانشـگاه و قبـل از دانشـگاه،      سط سـال نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که متغیر متو

بر رشـد اقتصـادي اسـت. متغیـر سـاختار سـرمایه انسـانی بـر رشـد          معنادار داراي اثر مثبت و به لحاظ آماري 
ها تأثیر مثبت دارد که به لحاظ آماري نیز معنـادار بـوده و تـوان دوم ایـن متغیـر داراي تـأثیر       اقتصادي  استان

وارون بین ساختار سرمایه انسانی و رشـد اقتصـادي در     Uدهد، یک ارتباط که نشان میمنفی و معنادار است 
ها برقرار است. به این معنا که در سطوح پایین ساختار سرمایه انسانی، با افزایش ساختار سرمایه انسـانی  استان

 تأثیري منفی بر رشد دارد.  انسانییابد، اما بعد از عبور از یک نقطه بحرانی، ساختار سرمایه  رشد افزایش می
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 مقدمه -1
تحلیل سرمایه انسانی در مباحث مربوط به رشد جایگاه مهمی یافته  و هدر دو دهه اخیر، تجزی

بر  اي به سمت اقتصادهاي مبتنیطور گسترده این موضوع است که کشورها به ،و علت آن
گذاري در نیروي انسانی و فرآیند اند. بنابراین، در این جوامع، سرمایهدانش حرکت کرده

 د.آیتشکیل سرمایه انسانی محور اصلی رشد اقتصادي به شمار می

در تعیین رشد بلکه عامل مهمی در تعیین رشد اقتصاد کشورهاست، نه فقط سرمایه انسانی 
با رابطه سرمایه اقتصاد ملی  و رشد و توسعه سرمایه انسانیبین مناطق نیز ضروري است. رابطه 

بر  اي یکسان نیست و این، به دلیل دو اثر مجزاي سرمایه انسانیتوسعه منطقه و رشد وانسانی 
اقتصاد نقش آن در مانند همنطقه در یک  سرمایه انسانی است که ت آنمناطق است؛ اثر نخس

 ،سو یکاز  شزموآدر  اريگذسرمایه هرگونهگذارد (زیرا وري کل اثر می بر بهرهملی 
 ازبهتر  دهستفاا ايبر را رکاوينیر، یگرد يسوو از  میبخشد تقاار رانسانی ا وينیر يهاقابلیت

 مناطق ايبررا  ديقتصااتوسعه و  شدراه رترتیب  ینا به  و زدمیسا مهیا تولید جدید وريفنا
اقتصاد ملی بوده، آن است که  نقش آن در و اثر دوم که کامالً برخالفمیکند)  ارهمو

منجر شود (درجه باز بودن و تواند به بازتخصیص منابع سرمایه انسانی در یک منطقه می
بیشتر است). این دو اثر همواره در یک جهت تحرك نیروي کار در منطقه نسبت به کشور 

این دو اثر بستگی دارد. اگر  تعاملاي به کنند. نقش سرمایه انسانی در رشد منطقهعمل نمی
کنند؛ در غیر این صورت، مناطق رشد این دو اثر با یکدیگر منطبق باشند، مناطق پیشرفت می

 نخواهندکرد.
است (سطح طرح مختلفی قابل در سطوح سرمایه انسانی تشکیل شود،  یادآوري می

مشابهی بر  تأثیرسطوح ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، دبیرستان و آموزش عالی) که همه این 
سرمایه  اند از: تأثیر که عبارتد نشومطرح میهایی  پرسش ،اقتصاد منطقه ندارند. بنابراین
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تلف سرمایه انسانی در هاي مخچگونه است؟ آیا ترکیب 1انسانی بر رشد مناطق در ایران
 مناطق ایران موجب افزایش رشد اقتصادي شده است؟

بخش اصلی سازماندهی   5در هاي یادشده  پرسشمطالعه حاضر با هدف پاسخگویی به 
 اي بررسیمتغیر سرمایه انسانی بر رشد منطقه تأثیرمبانی نظري نخست، در بخش  ؛شده است

، تصریح مدل در بخش سوم  شوند مرور می. در بخش دوم، تحقیقات انجام شده شود می
گیرد.  می و در بخش چهارم، تخمین مدل و تفسیر نتایج مقاله صورتشود  میتوضیح داده 

 .شود می ارایهدر بخش پنجم  مقاله  نتایج و پیشنهادها

 سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي تأثیرمبانی نظري  -2
 -1گذاري سرمایه انسانی بر رشد اقتصاد منطقه به این صورت است که  تأثیرهاي کانال
گذاري در منابع انسانی با فرض ثابت بودن سایر شرایط، توان تولیدي افراد را  سرمایه

دهد، تقاضا براي وري نیروي کار را افزایش میدهد. وقتی سرمایه انسانی بهرهافزایش می
یابد. این برداشت در واقع، محور اصلی محصول افزایش می نیروي کار و همچنین اشتغال و

سرمایه انسانی است و برمبناي آن، هر قدر انباشت سرمایه انسانی بیشتر باشد، انتظار  نظریه
افزایش سرمایه انسانی قدرت و ظرفیت جذب  -2رود، تولید با شتاب بیشتري رشد یابد. می

وري کل اقتصاد منطقه زد و موجب افزایش بهرهسافناوري جدید و کاربرد آن را محقق می
بر رشد و  GDPی دایمشود و به صورت غیرمستقیم  از طریق ایجاد نوآوري  و افزایش می

گذارد. برمبناي این مالحظه، هر قدر سرمایه انسانی از ناحیه توسعه اقتصادي منطقه اثر می
 -3آموزش بیشتر باشد، بسترهاي الزم براي استفاده از فناوري وارداتی بیشتر خواهد شد. 

 

طور  مناطق اداري بهاداري.شوند: مناطق همگن، مناطق مرکزي و مناطق بندي می طور کلی مناطق به سه دسته طبقه به -1
طور روشنی  شوند. به دلیل اینکه محدوده جغرافیایی آنها به منظور اهداف مدیریتی و سازماندهی تعریف می عمده به

تر هستند؛ براي مثال، تر و مشخصاست، از سایر مناطق مانند مناطق همگن و مناطق مرکزي قابل لمستعریف شده 
در مطالعات ).1380مشخص است (صباغ کرمانی،  منطقه براساس تقسیمات جغرافیایی کامالًعنوان یک  محدوده استان به

طوري که بیان شد، در این  گیرد، زیرا بهبندي قرار میبندي مناطق اداري مبناي منطقهطور معمول تقسیم تجربی به
تر از سطح ملی و باالتر از سطح ول پایینطور معم بندي مرزها کامالً  مشخص هستند. در تعریف منطقه، منطقه را به منطقه

 است. عنوان یک منطقه در نظر گرفته شده  هاي بعد، استان بهدر قسمت ،دانند (البته در سطح ملی)، به همین دلیلشهري می
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گذاري منطقه، باعث گذاري در سرمایه انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایه سرمایه
شود، اما این، موجب رشد اقتصاد منطقه میبرداري بهتر از سرمایه فیزیکی و بنابربهره

، 1منجر شود (فاگین و مکینتواند به بازتخصیص منابع سرمایه انسانی در یک منطقه می
)، به این صورت که هرچه تحصیالت  افراد بیشتر باشد، امکان مهاجرت براي آنها به 2009

ر بوده و امکان تحرك مناطق دیگر بیشتر است (اقتصاد منطقه نسبت به اقتصاد ملی بازت
همواره با سه اثر بیان شده در بر رشد منطقه نیروي کار بین مناطق بیشتر است) که این اثر 

از  شزموآدر  اريگذهرگونه سرمایهیک جهت نیست. علت این موضوع، آن است که 
 ايبر را رکاوينیر، یگرد يسوو از  تقا میبخشدار رانسانی ا وينیر يهاقابلیت، یک سو

 ديقتصااتوسعه و  شدراه رین ترتیب ابه و  زدجدید تولید مهیا میسا وريفنا ازبهتر  دهفاستا
، اما از سوي دیگر، امکان مهاجرت این نیروها بیش از دیگران میکند ارهمومناطق  ايبررا 

است و چنانچه سرمایه انسانی افراد از یک حد باالتر رود، امکان مهاجرت آنها از منطقه 
یابد. بنابراین، انتظار بر این است که سرمایه انسانی (در سطوح تحصیالت باال)  افزایش می

وارون با رشد منطقه باشد، یعنی داراي یک حد آستانه باشد که قبل  Uداراي یک ارتباط 
شود و چنانچه از از حد آستانه، افزایش سرمایه انسانی منطقه موجب افزایش رشد منطقه می

خصوص با تحصیالت باالتر  مکان مهاجرت براي نیروي کار، بهحد آستانه عبور کند، ا
شود و چنانچه این نیروي کار آموزش دیده از منطقه خارج شوند، رشد اقتصادي فراهم می

هاي تأثیرگذاري سرمایه انسانی بر ، کانال1شماره منطقه کاهش خواهد یافت. در شکل 
 رشد منطقه آمده است.

 
 
 
 
 

 
 

1- Faggian and McCann 
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 .بندي پژوهش با استفاده از مبانی نظري موجودجمعمأخذ: 

 بر رشد منطقهگذاري سرمایه انسانی  هاي اثرکانال -1شکل 

در مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي، بعضی مطالعات اثر 
)، منکیو، رومر و 1990( 1اند (رومرانسانی را بر رشد اقتصادي نشان دادهمثبت سرمایه 

نشان داد که  5)). تاندل2003( 4) و بارو1994( 3)، بنهابین و اسپگیل1992( 2ویل
طور مثبتی به نرخ ثبت نام مدرسه  وري مناطق جنوبی اتحادیه اروپا به درآمدها و بهره

دهد که تمرکز سرمایه انسانی در ). مطالعات اخیر نشان می2001بستگی دارد (تاندل، 
هاي گذاري مستقیم خارجی در بخشمناطق شهري، عامل مهم رقابتی در جذب سرمایه

دهد، اما برخی  مطالعات، اثر منفی هاي ساختاري را کاهش میپیشرفته است و هزینه
عنوان مخارج مصرفی در نظر  اند و آموزش را بهآموزش را بر رشد نشان داده

گذارد. در نظریه رشد نئوکالسیک، افزایش طور مستقیم بر افراد تأثیر می اندکه به گرفته
زا،  دهد، در حالی که در مدل رشد دروندر آموزش، نرخ رشد گذرا را افزایش می

 

1- Romer 
2- Mankiw, Romer and Weil 
3- Benhabib and Spiegel
4- Barro 
5- Tondel 

ي و زایش توان تولیداف
کار وري نیرويبهره  

برداري از سرمایه هافزایش بهر
 فیزیکی

ايرشد منطقه سرمایه انسانی  

جذب فناوري وارداتی و 
آورينوایجاد  

 امکان مهاجرت نیروي کار
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دهد (منکیو، رومر و ویل افزایش در آموزش، نرخ رشد تعادلی پایدار را افزایش می
 )). 1990) و رومر (1998)، لوکاس (1992(

 زا تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد منطقه در چهارچوب الگوي رشد درون -2-1
توسعه و  شگستردر اي در سطح منطقه نسانیا سرمایهشد، طور که در باال بیان همان 

و توسعه   و تحقیق بیش ظرفیت جذافزا موجبمهمی دارد و نقش فناوري تولید منطقه 
اي، یک سرمایه انسانی بر رشد منطقهتأثیر. براي نشان دادن شودفناوري از سایر مناطق می

یافته)  منطقه پیشرفته (توسعه -1در نظر بگیرید:  ،که از دو منطقه تشکیل شده استرا اقتصاد 
 فناوري پایین.پیشرفته و با منطقه کمتر -2و باال  وري فنابا 

باال و مناطق فناوري به ترتیب مناطق پیشرفته با   هاي اندیس ،در این مدل
) و 1976( 1تابع تولید اسپنسبا دهد. محصول در منطقه انتخابی کمترپیشرفته را نشان می

 شود: ) به صورت زیر نشان داده می1977( 2دیکسیت و استیگلیتز
iN

j
ijyiii XLAY

1

1 )()( )1                                               (

اي به کار رفته امین کاالي واسطه ijX،jمحصول کل و  iY ،10که  طوري هب
  iاي در دسترس در منطقهتعداد کاالهاي واسطه iNدهد. را نشان می  iدر تولید منطقه 

فناوري جانشینی براي سطح  iNمتغیر ،)1997( 3است. به پیروي از بارو و ساالي مارتین
براي همه  ،) مطرح شده1تولیدي که در معادله (فناوري  در نظر گرفته شده است. iمنطقه 

شود. در دسترس است و تولید تحت شرایط رقابتی انجام می iکارگزاران اقتصادي منطقه 
yiL نیروي کار به کار گرفته شده در تولیدiY است .iAاي هاي منطقهکیفیت نهادي دولت

 :شودفرض می ،دهدرا نشان می
21 AA                                                                                                   )2 (  

تولید  ،آنتبع  بهتر است و داراي نهادهاي پیشرفته 1منطقه  ،دهد) نشان می2که  معادله (
 

1- Spence
2- Dixit and Stiglitz 
3- Barro and Sala-i-Martin 
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 ناخالص داخلی سرانه بیشتري دارد.
نیروي کار در هر دو منطقه از لحاظ مهارت و سطح سرمایه انسانی  ،شودفرض می

ناهمگن است. کل نیروي کار در هر دو منطقه به دو گروه افراد ماهر(با سرمایه انسانی باال) 
)riL) (با سرمایه انسانی پایین) و افراد با مهارت پایین (yiLو شود ) تقسیم میiL کل

 دهد:در اقتصاد نشان میرا نیروي کار 
riyii LLL  )3    (                                                                    

اند. درصد بیشتري از جمعیت داراي انباشت سرمایه انسانی متفاوتی ،2و  1هر دو منطقه
مهارت کمتر با را افراد  2افراد ماهر و متخصص و درصد بیشتري از منطقه  را 1منطقه 

 دهد، بدین صورت که:تشکیل می
21 rr LL   )4                                                                             (    

21 yy LL )5(                                                                                

1

1

2

2

y

r

y

r

L

L

L

L )6  (                                                                            

از سرریز فناوري و  ،2 تنها منطقه نوآور باشد و منطقه ،1منطقه  ،شودهمچنین فرض می
پیرو در نظر   2رهبر نوآوري و منطقه  1منطقه  ،برد. در حقیقتمنفعت می 1نوآوري منطقه 
 گرفته می شود:

)0()0( 21 NN  )7(                                                                     

1

210
N

N  )8   (                                                                         

به سطح  ،بر است و پذیرش این نوآوري توسط منطقهنوآوري یک فعالیت هزینه
 دارد.  بستگی مهارت و سرمایه انسانی آن منطقه 

اي تولید کاالي واسطههزینه i ،بر است دلیل اینکه نوآوري یک فعالیت هزینهه ب
) که براي 1997( خالف بارو و ساالي مارتیندهد. برتوسط منطقه نوآور را نشان می

کار در اینجا تولید هر واحد نوآوري با افزایش نیروي ،نوآوري هزینه ثابت در نظر گرفتند
ن معناست که هزینه نهایی افزایش انباشت ابد ،یابد و اینماهر و تحصیلکرده افزایش می
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عامل مهم  ،یک منطقه تابع معکوسی از جمعیت ماهر و متخصص است. در حقیقتفناوري 
. سرمایه انسانینه میزان و کمیت هستند باال  سرمایه انسانیافراد با  ،نوآوري در یک اقتصاد

 شود: تابع هزینه نوآوري به صورت زیر نشان داده می
1)( rii L

                                                                            )9 (  

بوده و این، به دلیل وجود نیروي  2کمتر از منطقه  1هزینه تولید هر واحد نوآوري در منطقه 
آموزش دیده با نیروي کار ماهر به دلیل وجود محققان  1 است. منطقه 1 کار ماهر بیشتر در منطقه

 .1و بااستعداد در بخش تحقیق و توسعه در تولید نوآوري کارآتر است
12                                                             )10(         

(با سرمایه انسانی باال) و نیروي کار  سهم نیروي کار ماهر ،شودبراي سادگی فرض می
یعنی  ،پایین (سرمایه انسانی پایین) در هر دو منطقه در طول زمان ثابت استبا مهارت 

 ) را بدین صورت نوشت: 10توان معادله ( می
12  

کند که هزینه نهایی تولید اي تولید میبه دلیل داشتن قدرت انحصاري، کاالي واسطه 1منطقه 
 ، سود انحصاري به صورت زیر نمایش داده می شود:در نظر گرفته شده است. در این صورت 1آن 

jjj XP 111 )1(                                                 )11(  

دهد و را نشان می jX1ايهزینه نهایی تولید کاالي واسطه ،عدد یک در معادله باال
 :است زیر اي به صورتامین کاالي واسطه jتولید نهایی 

1
1

1
11

1

1 )( jy
j

XLA
X

Y
                                       )12(  

 :jاي تابع تقاضا براي کاالي واسطه

1

1

1

1
11 )(

j
yj P

A
LX                                                                          )13(  

 

اي که از طوري که منطقه امکان نسبی ایجاد نوآوري در هر دو منطقه به ترکیب سرمایه انسانی آنها بستگی دارد، به -1
در ایجاد  نیروي ماهر بیشتري برخوردار است، به دلیل داشتن افراد متخصص و آموزش دیده در بخش تحقیق و توسعه،

 نوآوري کارآتر است و سهم بیشتري دارد.
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آید که براي دست می هانحصاري ب)، قیمت 11) در معادله (13گذاري معادله ( با جاي
 اي مشابه است:تمام کاالهاي واسطه

1
1

1 jP                                                           )14(  

 : 1  اي توسط منطقهامین کاالي واسطه jمیزان کل تولید
1 2

1 1
1 1 1( )j yX L A )15  (                                                        

به شکل زیر  1 محصول کل منطقه ،)، در نهایت1) در معادله (15گذاري معادله ( با جاي
 شود: حاصل می

1 2

1 1
1 1 1 1( ) yY A L N                                                                     )16(  

)، سود انحصاري فروش کاالي 11) در معادله (14) و (15(گذاري معادله  با جاي
 آید:دست می هب 1در منطقه  j اي واسطه

1 1

1 1
1 1 1(1 ) ( )j yL A                                                     )17(  

1امین نوآور، برابر   jسود براي کنونی ارزش  ،)1997بارو و ساالي مارتین ( يپیرو

1

j

r
  

است. وقتی آزادي ورود به بخش تحقیق و توسعه  1نرخ بازدهی در منطقه  1rکهبوده 
با فرض  ،باشد. بنابراین η1برابر با هزینه ثابت نوآوري  کنونی سود بایدوجود دارد، ارزش 

 :است بدین صورت 1ه ورود آزاد به بخش تحقیق و توسعه، نرخ بازدهی منطق
1 2

1 11 1
1 1

1 1

1
( )( )( )y jL

r A                                           )18(  

) نسبتی از جریان سود انحصاري (1rکه نرخ بازدهی(
1 j

 ) است.1) به هزینه نوآوري (
 سازي تابع مطلوبیت هستند:دنبال حداکثرکنندگان به  مصرف

1

1

0

1

1
t C

U e dt                                                  )19(  
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را نشان  1اندازه کشش مطلوبیت نهایی مصرف0و نرخ ترجیح زمانی 0
 دهد. می

نرخ رشد ، تابع مطلوبیت با توجه به قید محدودیت بودجهسازي به دنبال حداکثر
 آید:دست می همصرف ب

1
1

(1 )( )
C

r
C

(1 )
C

)(1 )                                                        )20(  

نرخ رشد  ،رو این، از)، ثابت است18در معادله ( 1rبه دلیل ثابت بودن 1Cنرخ رشد
 اقتصاد در تعادل به صورت زیر است:

1 1
1 11 1

1 1 1 1
1

1 1
( )( ) ( )[(1 ) ( ) ]j

yL A )21(

 که
1

1

j .است، رشد مثبت وجود دارد 

تابع معکوسی از افراد با مهارت باال (سرمایه انسانی زیاد)   1شود، میمشاهده چنانکه 
1 ،و معکوس آنبوده ) 1در منطقه (

11
1 rL افراد داراي سرمایه  ،است. بنابراین

 تأثیر ،انسانی رخ دهد مهاجرت سرمایه ،دارند و چنانچه 1مثبت بر منطقه  تأثیر ،انسانی باالتر
 گذارد.منفی روي رشد می

افتد و این سرریز و خود اتفاق نمی به از منطقه پیشرو به منطقه پیرو خودفناوري سرریز 
. هزینه پذیرش است اما از هزینه ایجاد نوآوري کمتربوده، بر پذیرش براي منطقه پیرو هزینه

است:زیر به صورت 2منطقه فناوري 
2

2 2
1

( )
N

N
)22     (                                                                              

است که نشان فناوري دهنده اثر منفی فاصله جغرافیایی بر جریان  نشان ،در این رابطه
فاصله منطقه رهبر از منطقه پیرو بیشتر باشد، اثر انتشار ابداعات و اندازه  هر ،دهدمی

 نوآوري براي منطقه پیرو کمتر است.
هزینه  ،کرده و مهارت دیده بیشتر باشدقدر میزان جمعیت تحصیل ضمن اینکه هر

 

1  - Elasticity of the Marginal Utility of Consumption 
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به صورت زیر دوباره توان کمتر است.  تابع هزینه پذیرش را می 2پذیرش براي منطقه 
 بازنویسی کرد:

1 2
2 2

1

( ) ( )r

N
L

N
)23                                                            (

حرکت کنیم، فناوري قدر به سمت مرزهاي  هربا ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط، 
 یابد.تحصیالت باال و مهارت فنی نیروي کار در تقلید و پذیرش، اهمیت بیشتري می

هزینه باید  2 خت، با این فرض که منطقهپردا 2توان به بررسی رفتار منطقه حال می
 پذیرش کمتري از هزینه نوآوري پرداخت کند:

2 2 (0)

اي کاالي واسطه ،1، به تقلید از فناوري منطقه 2منطقه 
2 jX کند که مشابه را تولید می

کاالي 
1 jX  نیز قدرت انحصاري براي  2 ، در منطقه1 مانند منطقه است. 1در منطقه

امین کاالي jتولید وجود دارد و قیمت انحصاري براي کار رفته دره اي بکاالي واسطه
 :است اي و سایر توابع بدین صورتواسطه

2

1
j                                                            )24(   

1 2

1 1
2 2 2j yX L A  

1 2

1 1
2 2jY A  

1

1
2 2 2(1 )j yL A  

و به این دلیل است که هزینه بوده  1 تر از منطقهپیچیده 2محاسبه نرخ بازدهی در منطقه 

 و تابعی مثبت از نسبتیابد  میپذیرش(تقلید) در طول زمان  افزایش 
1

2N

N
 ،رو ایناست. از 

منطقه پیرو از منطقه پیشرو  ،شود)، فرض می1995از بارو و ساالي مارتین ( يبه پیرو
دور است و نوآوري  قابل دسترس زیادي براي پذیرش وجود دارد و نرخ بازدهی فناوري 
 ثابت است: تقریباً
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1 2
21 1

2 2
2

1
( ) ( )yL

A r )25     (                                         

است، شکافی در  1کمتر از هزینه نوآوري منطقه  2از آنجا که هزینه پذیرش منطقه 
سازي نیز به دنبال حداکثر 2 ، منطقه1شود. مانند منطقه نرخ بازدهی بین دو منطقه ایجاد می

ه ب  2که بدین ترتیب نرخ رشد مصرف و نرخ رشد منطقه است تابع مطلوبیت رمزي 
 آید:دست می هصورت زیر ب

2
1

(1 )( )
C

r
C

(1 )
C

)(1 ) )26              (                                                 
1 1

11 1
2 2 2 2

1
( )[(1 ) ( ) ]yL A                          )27(

)()() 22در معادله (
1

21
22 N

N
Lv r هر قدر  ،دهداست که معکوس آن نشان می

 تأثیريو است بیشتر فناوري امکان جذب  ،دنباشبیشتر افراد با مهارت باالتر در منطقه دوم 
رشد منطقه کاهش  ،مثبت بر رشد منطقه دوم دارد و با مهاجرت سرمایه انسانی از این منطقه

با در مناطق  ،یابد. از آنجا که مناطق نسبت به کشورها از درجه بازي بیشتري برخوردارندمی
 یابد.متخصص و ماهر، احتمال مهاجرت بین مناطق نیز افزایش می  وجود نیرويامکان 

 تحقیقات انجام شده -3
 2)، کیروس و تکسیرا2014( 1اي از جمله مطالعات کدیل و همکارانمطالعات گسترده

) و 2004( 6)، نواك2008( 5و هرانز)، مارتین 2010( 4)، سلنر2010( 3)، ویدیتما2014(
 اند،اي اقتصاد پرداختهسرمایه انسانی بر رشد منطقه تأثیربه بررسی  ،)1998( 7پلکانن و یالنن

اي اما در اینجا تنها مطالعاتی که به بررسی اثر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد منطقه
 

1- Cadil et al 
2- Queirós and Teixeira 
3- Vidyattama 
4- Sellner 
5- Martin and Herranz
6- Novak 
7- Pelkonen and Ylonen 
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  شوند. ، ارایه میاند پرداخته
به بررسی  ،گرایی هماي و عنوان رشد منطقهبا اي ) در مقاله2011( 1کارداس و پتکاس

بر را انسانی  ال پرداخته و اثر سرمایهغمنطقه پرت 30انسانی بر رشد اقتصادي اثر سرمایه
رسی رمورد ب 1991-2008گرایی تولید ناخالص داخلی سرانه طی دوره زمانی  سرعت هم
هاي ) در دادهGMM( 2هایافته گشتاور زن تعمیم از تخمین ،اند. در این مطالعهقرار داده

تحصیالت متوسطه و تحصیالت  ،دهدتابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می
اما تحصیالت در سطح ابتدایی داراي اثر  ،اي دارندبر نرخ رشد منطقه یعالی اثر مثبت

هاي مدرسه . همچنین شاخص سرمایه انسانی (متوسط سالاست معکوس و منفی بر رشد
اي در درآمد سرانه دارد و اي و کاهش نابرابري منطقهقهرفتن) نقش مثبتی بر رشد منط

 برد.باال میفناوري توانایی منطقه را در پذیرش  ،سطح باالتر آموزش
در  و رشد اقتصاديانسانی  رابطه ترکیب سرمایه به بررسی ،) 2011( 3ژانگ و ژاهوانگ

زن  از تخمین ظورپرداختند. براي این من 1997-2006منطقه چین طی دوره زمانی  31
است. نتایج حاصل از این  هاي تابلویی استفاده شده) در دادهGMM( هایافته گشتاور تعمیم

رشد اقتصادي بیشتري  داراي عالی تحقیق حاکی از آن است که  مناطق با سطح تحصیالت
مناطق و عالی سطح تحصیالت نیروي انسانی با یافته داراي  هستند، همچنین نواحی توسعه

. ایشان در این مطالعه متغیر هستند تحصیالت ابتدایینیروي انسانی با داراي نیافته  توسعه
را معرفی کردند.  (درصد سرمایه انسانی با تحصیالت عالی) انسانی جدید ساختار سرمایه

انسانی بر رشد منطقه به سطح توسعه  نتایج مطالعه حاکی از آن است که اثر ساختار سرمایه
تري از تحصیالت متوسط و ابتدایی بر رشد منطقه مرتبط است و تحصیالت عالی نقش مهم

نیافته از تحصیالت یافته از تحصیالت عالی و مناطق توسعه اقتصادي دارد. مناطق توسعه
، تحصیالت تردر مناطق با سطح درآمد پایین ،برند. بنابراینمتوسطه و ابتدایی بهره می

 تحصیالت عالی است.تر از ابتدایی کارآ

 

1- Cardoso and Pentecost 
2- Generelized Method of Moments (GMM) 
3- Zhang  and Zhuang 
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وري در بر رشد و بهره سرمایه انسانیاثر ترکیب بررسی به  ،)2010(.و همکاران 1راموز
بررسی  ،پرداختند. هدف از این مطالعه 1980-2005منطقه اسپانیا طی دوره زمانی  47

شاخص سرمایه انسانی عنوان  به(ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی)  سطوح مختلف تحصیالت
که کارگران ماهر نسبت به بود . نتایج مطالعه حاکی از آن بود اي اسپانیارشد منطقهبر 

 ورتر هستند. ماهر بهرهکارگران غیر
اي اسپانیا )، به بررسی رابطه ترکیبات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي منطقه2009( 2مانکا

براي این منظور دو اي پرداخت. منطقهبا رویکرد یک مدل دو 1960-1997 طی دوره زمانی
کار متخصص و ماهر بر هر منطقه مختلف اسپانیا را از نظر فناوري در نظر گرفت و اثر نیروي

منطقه و چگونگی سرریز فناوري بین دو منطقه و اثرات آن بر رشد اقتصادي را با استفاده از 
لعه حاکی از آن هاي تابلویی پویا مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از این مطاتکنیک داده

زند و  کار متخصص دست به نوآوري مییافته به دلیل داشتن نیروي بود که منطقه توسعه
یافته به دلیل داشتن نیروي متخصص کمتر به واردات فناوري و نوآوري از  توسعه منطقه کمتر

 پردازد، زیرا هزینه واردات کمتر از هزینه نوآوري براي منطقه دوم است. منطقه اول می
در داخل کشور نیز مطالعات بسیاري به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصاد در سطح ملی 

و همکاران  )، الماسی1391)، آل عمران و آل عمران (1391اند؛ از جمله: جوزاریان (پرداخته
)، هوشمند و 1388متفکر آزاد و همکاران ()، 1388، ربیعی ()1389مهدوي و نادریان ()، 1390(
) به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد 1392)، اما تنها مقاله آقایی و همکاران (1387مکاران (ه

پرداخته است. ایشان در این پژوهش از  1379-1387هاي هاي ایران طی سال اقتصادي در استان
اکی از هاي تابلویی استفاده کردند. نتایج مطالعه حروش حداقل مربعات معمولی با استفاده از داده

یافته،  هاي توسعهآن بود که شاخص سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادي سه گروه استان
هاي نیافته دارد. البته تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي در استان یافته و توسعه کمترتوسعه

براساس شکاف  یافته بیشتر از دو گروه دیگر بوده و بخشی از شکاف توسعه بین سه گروه توسعه
موجود در شاخص سرمایه انسانی قابل توضیح است و بهبود سرمایه انسانی به توسعه و رشد 

 شود. اقتصادي منجر می
 

1- Ramos 
2- Manca 
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 تصریح مدل   -4
 اي نمونه هاي دادهبر  مبتنی وسیعطور  به اي منطقه علوم در تحقیقاتی کارهاي انجام«

 صورت به که شده مشخص هاي محل و ها مکان به مراجعه با محقق که است اي منطقه
 با تحقیق در وقتی حال. یابد می دست آنها به اند، شده مکان تعیین فضا در نقاطی
 هاي شیوه کارگیري به دیگر هستند، مکانی جزء داراي که هستیم رو هروب هایی داده

مند دو مشکل در  هاي مکان زیرا در داده نیست، مناسب چندان عمومی اقتصادسنجی
. این 2ناهمسانی فضایی -2و  1وابستگی فضایی -1 :وجودآید تواند به روابط میسازي  مدل

. 3)1384(اکبري، » شود له باعث نقض فروض کالسیک در اقتصادسنجی عمومی میأدو مس
 سنجی فضایی استفاده کرد.راي رفع این مشکل باید از اقتصادب ،بنابراین

 معادله رشد زیر براي بررسی تأثیر ترکیب سرمایه انسانی استفاده شده است: ،در این مقاله
 

)28(                                                  
  

itY  لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه استانi  در زمانt،  لگاریتم تولید ناخالص
ماتریس مجاورت است که براساس طول و عرض  عنصر  و 4هاي مجاور استان

1 جغرافیایی ساخته شده است. 1
T

it itY Y شکاف محصول بالفعل از بالقوه استانi ،1h 
هاي تحصیالت قبل از دانشگاه، متوسط سال2hهاي تحصیالت دانشگاهی، متوسط سال

lkrp لگاریتم ذخیره سرمایه واقعی سرانه وitu  جمله خطاست. زیرنویسi کننده  بیان
 

1 - Spatial Autocorrelation 
2 - Spatial Heterogeneity 

هاي تکراري، ثابت هستند، زیرا  شود که متغیرهاي توضیحی در نمونه وابستگی فضایی موجب نقض این فرض می - 3
گیرد و  هاي دیگر قرار می در حالت وابستگی فضایی یک مشاهده مربوط به یک مکان در ارتباط با مشاهدات مکان

کند و در  دات نمونه وجود دارد، نقض میهاي مشاه داده  ناهمسانی فضایی این فرض را که یک رابطه خطی میان
رود، در هر نقطه از فضا یک رابطه متفاوت وجود داشته باشد. بنابراین، باید بعد  حالت ناهمسانی فضایی، انتظار می

 ).1384مکان در برآورد روابط مورد توجه قرار گیرد (اکبري، 

اي از  هاي مجاور بر استان مورد نظر بوده که نمایندهدهنده تأثیر رشد استان در صورت معناداري، نشان ضریب   -4
 اثرات خارجی و سرریز مناطق روي یکدیگر است.
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 ) است.t=,…مربوط به سال ( tو زیرنویس  1)i=,…ها ( استان
سرمایه انسانی بر رشد صورت گرفته،  تأثیردر بسیاري از  مطالعات که در خصوص 

یک متغیر جدید  ،بهترین ترکیب سرمایه انسانی در کشور مشخص نشده است. در این مقاله
(درصد سرمایه انسانی با آموزش عالی) تا شود  میمعرفی  2عنوان ساختار سرمایه انسانیبا 

بررسی شود آیا ساختار سرمایه انسانی در ایران منطقی است یا تحصیالت عالی (آموزش 
 عالی) در ایران بیش از حد است؟ 

ی براي ساختار سرمایه انسانی براساس مبانی نظري مطرح شده، ممکن است یک مقدار بحران
وجود داشته باشد که قبل از آن مقدار سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر رشد دارد و چنانچه ساختار 
سرمایه انسانی بیش از آن مقدار باشد، رشد اقتصادي منطقه منفی شود. به عبارت دیگر، ممکن 

 يررسی اینکه آیا ساختار سرمایه تأثیروارون داشته باشد. براي ب Uاست ساختار سرمایه انسانی اثر 
وارون دارد، از مربع ساختار سرمایه استفاده شده است و معادله دومی براي بررسی  Uبه صورت 

 تأثیر ساختار سرمایه انسانی بر رشد اقتصاد به صورت زیر طراحی شده است:

1 1 2 1 1
1

0

3 4 5

1  

2

n
T

ij jt it it it
j

i

it it

t

w Y Y Y Y

hs hs lkr u

Y Y

p

Y
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itY  لگاریتم تولید ناخالص داخلی استانi  در زمانt،
jtY  لگاریتم تولید ناخالص

اساس طول و عرض جغرافیایی است که برماتریس مجاورت  عنصر  و هاي مجاور استان
1ساخته شده است. 1

T
it itY Y شکاف محصول بالفعل از بالقوه استانi،hs  شاخص

لگاریتم ذخیره  lkrp،2توان متغیر ساختار سرمایه انسانی به 2hsساختار سرمایه انسانی، 
 جمله خطاست. ituواقعی و سرانه سرمایه 

 

هاي خراسان  ، آماري به صورت جدا براي استان1383استان، این است که  قبل از سال  28علت در نظر گرفتن  -1
تحقیق این سه استان تحت یک استان (خراسان) شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوي ارایه نشده، بنابراین، در این 

موجود است. به همین دلیل، اطالعات  1390اند. ضمن اینکه آمار و اطالعات استان البرز نیز تنها در سال  آورده شده
 این استان با استان تهران آورده شده است.

 ح داده شده است.هاي آماري توضینحوه محاسبه متغیر ساختار سرمایه انسانی در بخش داده  -2
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 هاي آماري داده -4-1
مار ایران آاي که توسط مرکز هاي منطقهها از حسابآمار تولید ناخالص داخلی استان

استانی واقعی شده و با  آوري شده که با استفاده از شاخص قیمت شود، جمعمنتشر می
تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر جمعیت، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه محاسبه 

 شده است.
دولتی و میزان ها به بخش غیریالت پرداختی بانکمجموع تسه ،در این تحقیق

سالیانه در گذاري سرمایهعنوان  بهاي)، هاي سرمایههاي عمرانی دولت (تملک دارایی هزینه
ها و بانک هر استان در نظر گرفته شده که براي محاسبه این متغیر از سالنامه آماري استان

گذاري از آمار سرمایه ،مرکزي استفاده شده است. براي محاسبه ذخیره سرمایه واقعی
استفاده شده و با استفاده از روش نمایی ذخیره سرمایه محاسبه شده است. در روش نمایی، 

tا باید موجودي سرمایه از طریق تخمین تابع نمایی ابتد
t eININ 0

شود. در این برآورد 
،رابطه

tIN گذاري ناخالص انجام شده در سال متغیر سرمایهt  و
0IN گذاري  سرمایه

) است. تبدیل لگاریتمی تابع نمایی به صورت 1379ناخالص انجام شده در سال پایه (
tINLnINLn t )()( ضریب متغیر  OLSاست. پس از تخمین رابطه با روش  0

، 1379آید. براي تعیین موجودي سرمایه در سال دست می هدر معادله ب )روند زمانی (

0 تهالك سرمایه، از رابطهبدون احتساب اس

0

IN
Kشود. با در نظر گرفتن استفاده می

استهالك، موجودي سرمایه عنوان  بهدرصد از موجودي سرمایه  5استهالك سرمایه و کسر 
به صورت  Kبا استفاده از تعریف  ،شود. سپس به قیمت جاري محاسبه می 1379در سال 

1رابطه 

1
t t

t

K I
K اساس موجودي سرمایه در سال پایه، مقادیر موجودي سرمایه و بر

، یادشده). در رابطه 1386هاي مختلف قابل محاسبه است (زراءنژاد و انصاري، براي سال
وري یادآدرصد در نظر گرفته شده است.  5نرخ استهالك سرمایه و برابر  دهنده نشان 
بر  ،مقادیر موجودي سرمایه توسط شاخص قیمت، واقعی شده است و سپسشود،  می

 دست آید. هجمعیت تقسیم شده تا موجودي سرمایه واقعی سرانه ب
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ها استفاده شده براي محاسبه سرمایه انسانی و ترکیبات آن از سالنامه آماري استان 
گاه و قبل از دانشگاه، از آمار هاي تحصیلی دانشاست. براي محاسبه متغیر متوسط سال

تحصیالت که در سطح اد و ضع سووبیشتر برحسب و ساله 10یع نسبی جمعیت شاغل زتو
است. بدین صورت که براي محاسبه  ، استفاده شدهبودهها موجود سالنامه آماري استان

 هاي تحصیالت قبل از دانشگاه در هر استان است، توزیع نسبیکه متوسط سال h2متغیر 
، دبیرستان در 8و توزیع نسبی افراد با تحصیالت راهنمایی در عدد  5سطح ابتدایی در عدد 

که  h1این مقادیر با هم جمع شده است. متغیر  ،ضرب و سپس 12و دیپلم در عدد  11عدد 
دلیل اینکه  هب ،هاي تحصیالت بعد از دیپلم (یعنی تحصیالت دانشگاهی) استمتوسط سال

حسب فوق دیپلم، لیسانس و باالتر ها تفکیک توزیع نسبی جمعیت بر تانبراي بسیاري از اس
 5/15توزیع نسبی جمعیت با تحصیالت دانشگاهی در عدد  ،وجود ندارد، در این مقاله

استفاده  h2و h1 هاي تحصیالت کل از جمع ضرب شده است. براي محاسبه متوسط سال
درصد سرمایه انسانی با  ،) که در حقیقتhsشده است. متغیر ساختار سرمایه انسانی (
 هاي بعد از دانشگاهاز تقسیم متوسط سال ،دهدتحصیالت دانشگاهی و عالی را نشان می

)h1هاي تحصیل () بر متغیر کل متوسط سالhشود. متغیر مربع ساختار سرمایه ) محاسبه می
 شود. تعریف می )2hs( مایه انسانیسرانسانی نیز به صورت توان دوم متغیر ساختار 

شکاف تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه از تفاضل لگاریتم تولید ناخالص داخلی 
واقعی سرانه و لگاریتم تولید ناخالص بالقوه واقعی سرانه محاسبه شده است. براي محاسبه 

 استفاده شده است.  1حالت و فیلتر کالمن -تولید ناخالص بالقوه واقعی سرانه، از مدل فضا
براي وارد کردن بعد مکان از ماتریس هاي اقتصادسنجی فضایی شود، در مدل یادآوري می

شود که این ماتریس براساس فاصله (طول و عرض جغرافیایی) یا  استفاده می 2وزنی فضایی
نقطه در فضا نسبت به  شود. در ماتریس نوع اول، فاصله هر رابطه مجاورت (نقشه) ساخته می

 

) ارایه شده است. مزیت این 1981) و بوریج (1983این مدل، مدل اجزاي مشاهده نشده بوده که توسط واتسون ( -1
دهد که متغیرهاي مشاهده نشده که به متغیرهاي  حالت معروف مدل در محاسبه تولید بالقوه در این است اجازه می

 شود.ز یک الگوریتم عطفی قدرتمند به نام فیلتر کالمن استفاده میهستند در نظر گرفته شود و در این مدل، ا

2- Spatial Weights Matrix 
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ترند،  شود. بنابراین، مشاهداتی که به هم نزدیک نقاط یا مشاهدات ثابت یا مرکزي محاسبه می
کننده وابستگی فضایی باالتر باشند. به  نسبت به آنهایی که از هم دورتر هستند، باید منعکس

ش فاصله بین مشاهدات عبارت دیگر، وابستگی فضایی و تأثیرهاي آن بین مشاهدات باید با افزای
. 1شود کاهش یابد. در ماتریس نوع دوم، اثرات فضایی از طریق رابطه مجاورت تعریف می

دست آمده از روي نقشه جامعه مورد مطالعه،  بر اطالعات به معیار نزدیکی و مجاورت مبتنی
همسایه توان تعیین کرد که کدام مناطق با یکدیگر  خواهد بود و براساس اطالعات نقشه می

در این مقاله، ماتریس مجاورت براساس طول و عرض جغرافیایی ساخته شده است.  هستند.
 مشاهده دو اگر مجاورت، براساس شده ساخته فضایی هاي ماتریس درعلت آن، این است که 

 این غیر در و یک عدد ماتریس در مربوط عنصر باشند، مشترك یا یک رأس مرز داراي
 واحد بر یا فضایی واحد یک که معناست بدان ،این. گیرد می خود به را صفر عدد صورت،
 تنها را مشاهدات بین تعامل ،معیار این بنابراین،. گذارد ینماثر  یا گذارد می تأثیر دیگر فضایی

 هاي استان بین یعنی، کند می محدود، هستند مشترك یا رأس مرز داراي که مشاهداتی به
 لیقا تفاوتی دورتر کیلومتر صد غیرهمسایه هاي استان با دورتر، کیلومتر ده غیرهمسایه

 اما است، مرتبط هم به چیز همه« جغرافیا معروف قانونبراساس  که صورتی در. شود نمی
 ساختن در است بهتر ،بنابراین». هستند تر مرتبط دورتر چیزهاي به نسبت تر نزدیک چیزهاي
 کنیم، توجه مشترك مرز داشتن و مجاورت به صرفاً اینکه جاي به فضایی، وزنی ماتریس
 ).2013، 2(وگا و الهورست دهیم قرار معیار را مشاهدات بین فاصله

 نتایج برآورد مدل -5
 نتایج برآورد معادله تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد منطقه -5-1

 شود:استفاده میبراي بررسی اثر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي مناطق ایران، از مدل زیر 
 

 )30(                                         
 

 (مقاله). 1384اهللا،  براي مطالعه بیشتر این نوع ماتریس مجاورت ، ر.ك به: اکبري، نعمت -1

2- Vega and Elhorst 
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 تواند بازنویسی شود:که این مدل به صورت زیر می
 

 )31(                                                                                            
  

لگاریتم  ، است 1tو  tهاي زمان در iلگاریتم تولید واقعی سرانه منطقه که 
طول براساس که بوده ماتریس مجاورت  عنصر است و  هاي مجاور تولید ناخالص استان

1 و عرض جغرافیایی ساخته شده است. 1
T

it itY Y  شکاف تولید واقعی سرانه بالقوه از
هاي تحصیالت متوسط سال1hلگاریتم ذخیره سرمایه واقعی سرانه،  lkrpبالفعل است، 

 است.  1هاي تحصیالت قبل از دانشگاهمتوسط سال2hو دانشگاهی
عنوان متغیر توضیحی در مدل وارد  شود که وقفه متغیر وابسته بهمشاهده می)، 31در معادله (

هاي پویا، وقفه متغیر وابسته با جمله اخالل همبستگی مدل پویاست. از آنجا که در مدل شده و
که توسط آرالنو  GMMاصطالح  یافته گشتاورها یا به دارد، براي تخمین مدل از روش تعمیم
هاي سایر  شود. ایشان از وقفه دوم متغیر وابسته و وقفهو باند مطرح شده است، استفاده می
کنند (بک و عنوان ابزار براي وقفه متغیر وابسته استفاده می متغیرها در قالب یک فرم بازگشتی به

تفاده در این مقاله مربوط هاي مورد اسه قبالً بیان شد، از آنجا که دادهک)، چنان2000همکاران، 
یافته  ) با روش تعمیم31ها هستند، یعنی داراي بعد مکان هستند، بنابراین، معادله (به استان

تا   1380هاي استان ایران طی سال 28براي  2هاي تابلویی پویا با وقفه فضایی گشتاورها در داده
 .3، آمده است1ماره ) در جدول ش31نتایج برآورد معادله (برآورد شده است.  1390

براي ایجاد  اطمینان در خصوص مناسب بودن  متغیرهاي ابزاري مورد استفاده در روش 
GMM شود که این آزمون  براي اثبات شرط اعتبار از آزمون سارگان استفاده می

رود که فرضیه صفر یعنی صحت و اعتبار متغیرهاي ابزاري به کار می ،تشخیص بیش از حد

 

 گرفته شده است. )2011ژانگ و ژاهوانگ (ایده تقسیم سرمایه به قبل از دانشگاه و بعد از دانشگاه، از مقاله  -1
2- Dynamic Panel Data Model with Spatial Lag 

افزار  نرم هاي تابلویی پویا با وقفه فضایی  با استفاده ازیافته گشتاورها در داده شود، براي برآورد روش تعمیم یادآوري می -3
اما قبل از آن باید ماتریس مجاورت  ،روي استتا نصب شود spregdpd.adoاي تحت عنوان استتا، ابتدا الزم است برنامه

 روي استتا اجرا شود.  spweight.adoاي تحت عنوان  فضایی ساخته شود که براي ساخت ماتریس فضایی باید برنامه
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مقادیر آزمون سارگان در جدول  دهنده متغیرهاي ابزاري مناسب است. نشاناین آزمون 
، نتایج این آزمونبراساس به ترتیب براي  هر دو منطقه گزارش شده است.  ،1شماره 

 شود. یید میأفضایی ت GMMصحت اعتبار متغیرهاي ابزاري مورد استفاده در روش 
هاي تحصیل دانشگاه و یر متوسط سالمتغ ،1شماره  شده در جدولبیان نتایج براساس 

. مثبت و معنادار بودن هستند % معنادار و داراي اثر مثبت بر رشد5قبل از دانشگاه در سطح 
ه دانشگاهی در یدزش دموآسانی ـنوي انیرهاي دانشگاه به اهمیت نقش متغیر متوسط سال

 شدو رپیشرفت ساسی ر امحوو پایه ان وـعن هـد بـتولیهاي  فناوريش گسترو توسعه 
هر قدر سرمایه انسانی از ناحیه آموزش بیشتر  ،. به عبارتیکند می دي منطقه اشارهقتصاا

هاي الزم براي تولید  هاي تحصیالت دانشگاهی بیشتر باشد، زمینه یعنی متوسط سال ،باشد
پیشرفت یک منطقه به  ،ایده و استفاده از فناوري وارداتی بیشتر خواهد شد. در حقیقت

 گیري این افکار نوین و مدرن نیز غالباًشکل گیرد، منشأار نوین و مدرن شکل میدنبال افک
و سانی ـنوي ارـنیدر تحصیالت بیشتر اري سرمایهگذ ،رو این ازاست، تحصیالت عالی 

باعث ایجاد عالی ت تحصیالو داراي سانی متخصص ـنوي ارـر نیـتونزـفات ـتربی
منطقه ریع ـشد س، رمنطقه و در نتیجهمالی دي و مات مکاناابهینه ي گیرکار هو ب هاآورينو
یعنی فعالیت جدید، تولیدات و  ،کندابداع می ،د. نیروي کار متخصص از یک سوشومی

به سایر  فناوريیابد و نشر جدید تطبیق میفناوري با  ،کند و از سوي دیگرخلق میفناوري 
کارگران ماهر حتی اگر شغل مناسب خود را شود،  یادآوري می. کند می مناطق را تسریع

 ). 2010(راموز و همکاران،  ورتر هستندماهر بهره، نسبت به کارگران غیرنیابند
که مثبت بودن  است % معنادار5ضریب لگاریتم تولید سرانه واقعی دوره قبل در سطح 

تغیر شکاف تولید داراي ضریب هاست. مکننده واگرایی درآمد سرانه استان این ضریب بیان
ها سالبیشتر  در 1390تا  1380از آنجا که طی دوره  ؛% است5مثبت و معنادار در سطح 

و دوران بوده ) منفی یعنی متغیر ( ،بودهتولید بالفعل کمتر از تولید بالقوه 
 . است رشد اقتصادي دوره بعد کم ،رکود است

مثبت و معنادار  تأثیرضریب متغیر ذخیره واقعی سرمایه فیزیکی بر رشد منطقه داراي 
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از  ،است. این ایده که هرچه ذخیره سرمایه فیزیکی بیشتر باشد رشد اقتصادي نیز بیشتر است
زمان آدام اسمیت تاکنون وجود داشته که مطالعات نظري مختلفی نیز بر برقراري و 

 اند.  پایداري آن صحه گذاشته
که  ، به این معنامثبت و معنادار است تأثیرهمچنین ضریب همبستگی فضایی رشد داراي 

به این صورت که با افزایش رشد بوده، هاي مجاور  رشد استان تأثیررشد یک استان تحت 
یابد که این همان سرریز رشد در  همسایگان یک استان، رشد استان مورد نظر افزایش می

تواند موجب افزایش  ن است که رشد یک استان میموضوع آهاست. علت این  بین استان
افزایش تقاضا براي کاالها، افزایش  ،در درآمد محلی آن استان شود که پیامد آن

هاي اشتغال بیشتر است. تقاضاي بیشتر موجب واردات  اندازهاي داخلی و فرصت پس
محور درآمد استان  رشد صادرات )تئوريبراساس نظریه (و  1شود کاالي بیشتر می

دهد. همچنین به دلیل درآمد داخلی بیشتر  تولیدکننده و صادرکننده محصول را افزایش می
هاي شغلی بیشتر ایجاد شود که  یشتر و فرصتاندازهاي داخلی ب انتظار داریم که پس

توانند از دسترسی نیروي کار و  دومار مناطق همسایه می -اي هارد مدل منطقهبراساس 
تواند از کانال ارتباطات تجاري،  رشد یک منطقه می ،سرمایه منفعت ببرند. بنابراین

کاهش رشد سایر اي عوامل تولید موجب افزایش یا  ارتباطات تقاضا و تحرك بین منطقه
 اش شود. هاي همسایه استان

دهد که کل ، آماره آزمون والد در مدل مرکز نشان می1شماره نتایج جدول براساس 
مدل معنادار است. براي اطمینان از صحت نتایج مدل، آزمون وایت براي بررسی واریانس 

براساس ناهمسانی جمله اخالل استفاده شده که فرضیه صفر آن واریانس همسانی است که 
 یلی براي رد این فرضیه وجود ندارد.مقدار احتمال این آزمون دل

  

 

 نیست تمام کاالهاي مورد نیازش را به صورت محلی تولید کند.طور معمول یک منطقه قادر  زیرا به  -1
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هاي تحصیل قبل و بعد د منطقه (با در نظر گرفتن متغیر متوسط سالنتایج برآورد معادله رش -1 جدول
1380-1390 از دانشگاه) طی دوره  

 ضرایب متغیرها

 213/0 ضریب ثابت
68/4 )000/0( 

 646/0 لگاریتم تولید واقعی سرانه دوره قبل
76/21 )000/0( 

 016/0 هاي تحصیل دانشگاه متوسط سال
37/2)008/0( 

 001/0 تحصیلی قبل از دانشگاههاي  متوسط سال
72/7)000/0( 

 لگاریتم ذخیره واقعی سرمایه
078/0 

34/3)001/0( 

  
 شکاف تولید واقعی سرانه

199/0- 
28/7-)000/0( 

 0001/0 ضریب همبستگی فضایی
58/2 )005/0( 

 R2( 955/0ضریب تعیین مدل (
 954/0 یافته  ضریب تعیین تعدیل

 والد تابع آزمون 
06/5820 

000/0 

 سارگانتابع آزمون 
93/22 

000/1 

 23/7  آزمون وایتتابع 
)2039/0( 

و مقادیر داخل پرانتز  tمقادیر ردیف اول هر متغیر ضریب متغیر در مدل و مقادیر ردیف دوم مقدار آماره توضیح: 
 برآورد شده است. Stata14افزار  مقدار احتمال است. مدل با استفاده از نرم
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 برآورد مدل تأثیر ساختار سرمایه انسانی بر رشد منطقهنتایج  -5-2
مثبت بر  تأثیردهد، تحصیالت عالی داراي نشان می ،1شماره طور که نتایج جدول  همان

که آیا روند تحصیالت عالی در ایران و آن، اینشود مطرح میپرسشی رشد است. حال 
 منطقی است؟

وان ساختار سرمایه انسانی (درصد عنبا ، یک متغیر جدید پرسشبراي پاسخ به این 
سرمایه انسانی با آموزش عالی) معرفی شده و از آنجا که ممکن است این متغیر یک حد 

 آستانه و بحرانی داشته باشد، مربع ساختار سرمایه انسانی نیز در معادله لحاظ شده است:  

                )32         (                                                            

 :آیددست می ه، معادله پویاي زیر بباالبا استفاده از معادله 

 )33(                                                                      
 1tو  tهاي  در زمان iلگاریتم تولید واقعی سرانه منطقه itY)، 33که در معادله (

، است
jtY ماتریس مجاورت  عنصر  است و هاي مجاور لگاریتم تولید ناخالص استان

1 طول و عرض جغرافیایی ساخته شده است.براساس که بوده  1
T

it itY Y  شکاف تولید
و   متغیر ساختار سرمایه انسانیhsلگاریتم ذخیره سرمایه واقعی سرانه،  lkrpواقعی سرانه،

2hs یافته گشتاورها  روش تعمیمبا ) 33معادله ( است. 2متغیر ساختار سرمایه انسانی به توان
 1380 -1390استان ایران طی دوره زمانی  28هاي تابلویی پویا با وقفه فضایی براي در داده

 برآورد شده است. 
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 نتایج برآورد معادله رشد (با در نظر گرفتن  متغیر ساختار سرمایه انسانی) -2جدول 
 1380-1390طی دوره 

 ضرایب متغیرها

 323/0 ضریب ثابت
48/10 )000/0( 

 508/0 سرانه دوره قبل لگاریتم تولید واقعی
70/29 )000/0( 

 609/0 ساختار سرمایه انسانی
36/4 )000/0( 

 -670/0 2ساختار سرمایه انسانی به توان 
76/4-)000/0( 

 خیره واقعی سرمایهذلگاریتم 
080/0 

51/5)000/0( 
  

 شکاف تولید واقعی سرانه
208/0- 

31/12-)000/0( 

 0003/0 ضریب همبستگی فضایی
96/7 )000/0( 

 R2( 9806/0ضریب تعیین مدل (
 9802/0 یافته  ضریب تعیین تعدیل

 تابع آزمون والد 
21/13849 

000/0 

 سارگانتابع آزمون 
24/25 

999/0 

 32/8 تابع آزمون وایت 
)139/0( 

مقادیر ردیف اول هر متغیر ضریب متغیر در مدل و مقادیر ردیف توضیح: 
و مقادیر داخل پرانتز مقدار احتمال است. مدل با استفاده  tدوم مقدار آماره 

 برآورد شده است. Stata14افزار  از نرم

مدل، از آزمون سارگان استفاده  براي اطمینان از اعتبار متغیرهاي ابزاري استفاده شده در
، گزارش شده است. براساس نتایج این 2مقادیر آزمون سارگان در جدول شماره شود.  یم

 شود.  فضایی تأیید می GMM، صحت اعتبار متغیرهاي ابزاري مورد استفاده در  مدل نآزمو
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لگاریتم ذخیره سرمایه واقعی سرانه و لگاریتم تولید سرانه  ،2شماره  جدولبراساس 
. متغیر ساختار سرمایه انسانی داراي هستند %5دوره قبل داراي اثر مثبت و معنادار در سطح 

%  معنادار است. متغیر ساختار سرمایه 5ضریب مثبت و از لحاظ آماري در سطح اطمینان 
است. منفی و معنادار بودن  ها منفی و  معنادار بر رشد استان تأثیرداراي  2انسانی به توان 

 تأثیرتواند می سرمایه انسانیر بدان معناست که ساختا 2 متغیر ساختار سرمایه انسانی به توان
ساختار سرمایه  ،به عبارتی ،یک نقطه بحرانی داشته باشد بعد از عبور از ،معکوسی بر رشد

است که سرمایه انسانی در موضوع دلیل این ه ب ،وارون بر رشد است و این Uداراي اثر 
چه تحصیالت  شود، به این صورت که هرمنجر تخصیص منابع به بازتواند یک منطقه می
 امکان مهاجرت براي آنها به مناطق دیگر و خارج از کشور بیشتر است. ،افراد بیشتر باشد

همچنین در این مطالعه میزان آستانه ساختار سرمایه انسانی از طریق تقسیم ضریب متغیر 
 محاسبه ،سرمایه انسانی به توان دو ساختار سرمایه انسانی بر دو برابر ضریب متغیر ساختار

 454/0محاسبات انجام شده، میزان آستانه متغیر ساختار سرمایه انسانی براساس  .ده استش
محاسبه شده که در مقایسه با  269/0با توجه به اینکه متوسط ساختار سرمایه انسانی است. 

هاي ایران امکان افزایش بیشتر ساختار در استان ،تر است، بنابراین اش کوچکمیزان آستانه
توان با  تمرکز بیشتر بر تحصیالت دانشگاهی به افزایش یعنی می ،انسانی وجود داردسرمایه 

 بیشتر رشد اقتصادي کمک کرد.
دهد که کل مدل ، آماره آزمون والد در مدل نشان می2شماره نتایج جدول براساس 

معنادار است. براي اطمینان از صحت نتایج مدل، آزمون وایت براي بررسی واریانس 
انی جمله اخالل استفاده شده که فرضیه صفر آن واریانس همسانی است که طبق ناهمس

 یلی براي رد این فرضیه وجود ندارد.مقدار احتمال این آزمون دل
 

 بندي   جمع -6
تواند موجب  براساس مبانی نظري که در قسمت اول مقاله آمده است، سرمایه انسانی از یک سو،  می

منجر شود و رشد اقتصادي منطقـه  تخصیص منابع تواند به بازمی ،دیگرافزایش رشد منطقه و از سوي 
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ـتگی دارد کـه    را کاهش دهد. بنابراین، نقش سرمایه انسانی در رشد منطقه اي به ارتباط این دو اثـر بس
ـند، منـاطق        این دو اثر همواره در یک جهت عمل نمی کنند. اگر ایـن دو اثـر بـا یکـدیگر منطبـق باش

، 1در غیر این صورت، مناطق رشـد نخواهنـدکرد. براسـاس نتـایج جـدول شـماره        ،کنندپیشرفت می
هاي تحصیل دانشگاهی داراي تأثیر مثبت بر رشد منطقه است کـه تـأثیر آن بـر منطقـه از     متوسط سال
دهد، مناطق از نیروي کار متخصص هاي تحصیل قبل از دانشگاه بیشتر است که نشان میمتوسط سال

مـاهر در منـاطق بـراي دریافـت فنـاوري و انجـام        کـار نیمـه  رند و البته وجـود نیـروي  ببهره بیشتري می
تـوان  ، مـی 2کارهایی که به تخصص دانشگاهی نیاز نـدارد، الزامـی اسـت. براسـاس جـدول شـماره       

 دریافت که روند آموزش عالی در ایران منطقی است و بیش از حد نیست.
هاي قبل از دانشگاه تأثیر نسبت به متوسط سال هاي بعد از دانشگاهاز آنجا که متوسط سال

که ها دارد و همچنین میزان متوسط متغیر ساختار سرمایه آستانه (بیشتري بر رشد اقتصادي استان
حقیقت، درصد سرمایه انسانی را با تحصیالت دانشگاهی و عالی  متغیر ساختار سرمایه انسانی در

هاي ایران  نیز امکان  تر است، بنابراین، در استان اش کوچکدهد) از  میزان آستانهنشان می
توان با  تمرکز بیشتر بر تحصیالت  افزایش بیشتر ساختار سرمایه انسانی وجود دارد، یعنی می

شود، براي  دانشگاهی به افزایش بیشتر رشد اقتصادي کمک کرد، برمبناي این نتایج، توصیه می
 انسانی و به کیفیت آن توجه شود.افزایش رشد اقتصادي، به بهبود سرمایه 

 ،است، بنابراین گذارتأثیرتر از دانشگاه نیز بر رشد هاي پاییناز  آنجا که متوسط سال    
تر از دانشگاه توجه داشته باشند  گذاران باید به کیفیت نیروي کار با تحصیالت پایین سیاست

نظور م ماهر، بهي کار غیرآموزشی تخصصی براي نیروهاي ها و کارگاهو با تشکیل کالس
ها به حد افراد متخصص و آموزش دیده دانشگاهی ارتقاي سطح مهارت و تخصص آن

ها و کارآمدي نیروي کار داراي تحصیالت ها، قابلیت. با افزایش مهارتکنند اقدام
توان به ارتقاي کیفیت غیردانشگاهی به سطح مهارت نیروي کار داراي تحصیالت عالی می

 کارگیري بهینه آنها کمک کرد. هاي مادي و بهیی استفاده از سرمایهبردن کارآاال تولید و ب
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 منابع  
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