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تاریخ دریافت 2233/2/32 :تاریخ پذیرش2233/8/21 :

بررسي تأثیر كمي گسترش سرمایه انساني بر رشد اقتصادی و رفاه خانوارهای شهری و
روستایي در ایران :با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری

4

مليحه رام بجندي

چکیده
مقدمه:به دلیل ارتباط نزدیک رشد اقتصادی و رفاه جوامع ،بسیاری از اقتصاددانان بهدنبال شناخت منابع رشد اقتصادی
میباشند .سرمایه انسانی از طریق افزایش کیفیت و افزایش مهارتهای نیروی کار باعث افزایش میزان دریافتی نیروی کار و
متعاقب آن افزایش رشد اقتصادی میگردد.
روشها:این پژوهش بر پایه دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی سال  2281ایران و با استفاده از روش تحلیل مسیر ساختاری
انجام شده است .جامعه پژوهش شامل کلیه بخشهای اقتصادی و خانوارهای کشور ایران است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از نرم افزار  SIMSIP_SAMانجام شد.
نتایج:با افزایش یک میلیارد ریال در حوزه سرمایه انسانی ،تولید بخش انرژی ،7/780بخش خدمات  ،7/782بخش کشاورزی
 ،7/783بخش صنعت 7/760و بخش معدن 7/713میلیارد ریال افزایش مییابد .در میان پنجکهای خانوارها ،درآمد پنجک پنجم
شهری با  7/21میلیارد ریال بیشترین تأثیر را از گسترش سرمایه انسانی مییابند .در مجموع درآمد خانوارها به میزان 2/32
میلیارد ریال افزایش مییابد.
بحث و نتیجهگیری :گسترش و یا توجه در حوزه سرمایه انسانی باعث افزایش درآمد پنجکهای مختلف خانوار تقریبا به میزان
برابری میشود و درنتیجه از افزایش اختالف طبقاتی پیشگیری میکند و باعث تعدیل آن میگردد .بنابراین افزایش ارائه خدمات
سالمت و آموزش رایگان باعث افزایش رفاه خانوارها ،رشد اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی خواهد گردید.
واژگان کلیدی :سرمایه انسانی ،رشد اقتصادی ،رفاه خانوارها ،تحلیل مسیر ساختاری ،سالمت ،آموزش
مقدمه

عامان عما،ال اقتصااد قایار ،ا گیاتااد .عاعو

بهدلیل ارتباط نزدیک رشد اقتصااد
بسیار از اقتصاددانان به دنبال شااات

راااج اما،ا
،اااب رشاد

ناااتمان نیییااههااا نئمکالساایک در بیااان ت ااا
عملکید اقتصاد کشمرها ،ختلو ،اجی باه تمااه

اقتصاااد ،ا باشاااد ( .)1در نیمااه د ق قااین بیساات

 Solowبه اثی پیشایا

اقتصاددانان نئمکالسیک در اه علل تمسعه اقتصااد

انسان در ،سایی تمساعه گیدیاد ( .)2در اقا ابعااد

بیشتی بهعما،ل ،حاد د ،انااد تایاک سای،ایههاا

(تحصایال )

ایزیک

ایا ان ،ااب طبیع تماه داشتاد که تح

تایاک سای،ایه

تکاملام

تشکیل سی،ایه انسان شاا،ل م،امز
،هااار

(تخصاا )،بهداش ا

(سااال) ،

تجیبااه

 -1کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت ،مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سالمت  ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان
 -3استادیار ،گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت واطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران
 -4کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت ،گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت واطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران
Email: hossien.ghaderi@yahoo.com

نویسندهی مسؤول :دکتر حسین قادری
آدرس :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گروه اقتصاد سالمت دانشکده مديريت واطالع رسانی پزشکی
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تلفن 130-55232388 :

فاکس 130-55232388 :
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مهدي خاكيان،1محسن باروني ،2حسين قادري ،3مجتبي حسومي،4

گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي

 ،باشد که هی یک با ارتقا کی ی
سی،ایه انساان

انباش

مهدي خاكيان و همکاران

نیی

،تعاقا

کار ساب

من ااازایش رشاد

اقتصاد  ،شمند (.)3
نقااش بهباامد کی یاا

تخصی ،سی،ایهگاار در کشمرها در لال تمسعه
به من زیاد بهاا دادج نما شامد ( .)6عاال ج بای بحاث
اقتصاد

کااار کااه از طییاا

نیاای

سی،ایه انسان

اثی من بی،تغییهاا ااتمااع یاا مثاار

غیی بازار من  ،باشد (.)7

بااهعااامان یکاا از عما،اال تعیاایک کاااادج رشااد در

ا،ی زج ،طالعا

تحلیلهاا ساات عما،ال ،اثثی بای رشاد اقتصااد

سیاس ها د ل

شاادج اساا

ایا،اام

سی،ایههاا ایزیکا

( )3کااه علاا

من بیتاای

،اال بای سای،ایه انساان در

ایمیادها تملید من ز،ان  ،باشد .ا،ا ا،ی زج با تمااه
نقش ت کی انسان در ایمیاادها تملیاد

به اهمی

نقش سی،ایه انسان در تحلیل رشد اقتصاد بهمامر
ر زااز ن ،مرد تماه قیار گیاته اس
با ایک امد در کشمرها مال

(.)2

از امله کشمرها در لال تمسعه ،اناد اییان داشتک
نسب در اساتخیا

،زی

،اااب طبیعا

باعث اتالل نادیدج گایاتک عا،ال سای،ایه انساان
شدج اس
،ااب

لاا اتکا باه درم،ادها ناشا از ایا انا
غل

از اهمی

سای،ایه انساان

نیاز عادق

است ادج بهیاه از من باعث کاد رشاد اقتصااد شادج
اس

(.)4

نیی

،خار تحقی

بهیج ر اقتصاد

تمسعه نه تاها بای رشاد

بلکه بی تمزیا ،ااسا

درم،اد

کاهش نابیابی در اقتصااد کشامرها نیاز ،اثثی بامدج
اس

( )8چمن ،ه تاییک عا،ال اازایاادج ناابیابی

درم،د اقای اسا

ااازایش رتیایج انساان ،ماا

اندیشاامادان ،ه ا تااییک راج باایا تاای

از اقاای را

تمسعه سی،ایه انسان  ،داناد ( )11باابیایک به دلیال
اهمیا

ساای،ایه انسااان در ایمیاااد رشااد تمسااعه

،حاسبه من یااتک عیای
اس

اهمی

من لاازز اهمیا

(.)11

شماهد نشان  ،دهد که بهداش
ه بهطامر ،ساتقی
بهیج ر نیی

کار سی،ایه ایزیکا

از امله سی،ایهگاار در سای،ایه

کاااهش نااابیابی درم،ااد ،ا شاامد ( )9بساایار از

،ااب طبیع غاا

ماادرا

انسان

اقتصاددانان تمسعه نشان  ،دهاد کاه

ععی

ساال،

ها باهطامر غیای ،ساتقی بای

کار تأثییگاار اس

زییا اایاد سال تی

،خاار بهداشات از

التماال با اندازج ،شخص از سی،ایه سایی نهاادجهاا

،ه تییک عما،ل تشکیل دهادج رشد اقتصااد در های

بهاایج ر بیشااتی دارنااد ( .)12ساای،ایه گاااار در

کاار شاا،ل

کاار

کشمر  ،باشاد .سی،ایه گاار در نیی
سی،ایهگاار در د بخش سال،

م،مز

اسا .

لاا دانستک اثی هی یک از ایک عما،ل بی رشد اقتصااد
 ،تماند بینا،هریزان را در تصمی گیی ،ااس

کماک

نمایااد ( .)5همچااایک در همااه اما ،الز،ااه رااااج
اقتصاد تانمادجها اا،عه سال کااهش اقای رشاد
اقتصاد

تمسعه پایدار اس  .اگیچه ایک ،معمع از

دیااد سیاسااتاااران ،هاا تلقاا ،اا شاامد لاا در
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بهداش

عال ج بی تأثیی که بی بهیج ر نیی

دارد  ،تماند بازدج سایی سی،ایه گاار ها انساان
،اناد م،مز
،عممال قدر

را اازایش دهاد زیایا ساال،
سیع

بیشاتی

یادگیی را بهبمد  ،بخشد

از ایک طیی بهطمر غیی ،ستقی بای بهایج ر نیای
کار تأثییدارد (.)13همچایک بهداش
اس

که در ممر

ثبا

بهتی به ،ازلاه من

سایی شیایط ،ااب کمتای

میف ،خار در،ان در میادج تماهد شد (.)5
059
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سی،ایهگااار در سای،ایه انساان لامال ،ا شامد

یک از بحثها بسیار ،ها در تصام

گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي

باابیایک کمبمد تخصی ،اعتبارا

مهدي خاكيان و همکاران

به لامزج ساال،

هزیاهها

(سی،ایه انساان ) ،ا باشاد (.)17

م،مز

باعث اازایش نیخ ،یگ ،یی کاهش نایخ باازده

همچااایک بیاساااه  ،هاامق ساای،ایه انسااان امایااد

انسان  ،شمد .ایک اثی ،ا ا

به یژج امایاد درم،اد من از

سی،ایهگاار در نیی

ابتدا بی سمدم ر سی،ایهگاار بهداش

،ه تییک عما،ل تصامی گیای ااایاد بایا

در کل اقتصاد مشاکار شادج ،ادار

بسته عدق رشاد سای،ایه گااار در سای،ایه انساان
( .)12به عباار

شکل تماهد گیا

دیاای بیماار

ر د باه

اعالی ها م،مزش  ،باشاد ( .)15در لقیق
،ثبا

از مثار ،ستقی

اازایش درم،د اس

یکا

سای،ایه گااار در م،امز
کاه بایا ااید تحصایل کایدج

درم،د سالیانه اید اا،عه راکاهش ،ا دهاد ،اان

ایجاد  ،نماید (.)18

رشااد اقتصاااد ،اا شاامد ( .)13ایااک ،معاامع در

باای طبا پااژ هشهااا انجاااق شاادج بااهطاامر نسااب

کشمرها در لال تمسعه که نسب

بیشتی از نیی

کار به ،شاغل دست ،شاغمل هساتاد تاا باه ،شااغل
ماعت

اهمی

بهداش ا

بیشاتی ،ا یاباد ( .)14در ،جمامع

از چهااار طیی ا باای عملکااید اقتصاااد اثاای

 ،گاارد )1 :اازایش بهیج ر  )2عیعه نیای
 )3ارتقاااء سااطآ م،اامز

کاار

 )4اااازایش پ ا انااداز

سی،ایهگاار (.)2
عال ج بی سال،
یعااا م،اامز

نیااز در رشااد اقتصاااد یکاا از
،هااا در ادبیاااا

اقتصااااد اسااا .

اقتصاااددانان ساای،ایهگاااار در نیاای

انسااان را

بهتییک نمع سی،ایهگاار دانساتهاناد انساانهاا باا
م،مز

م،مزش گیایش دارند .البته ایک نتیجاه د ر از انتیاار
نم باشد زییا ا لمی

ا ل های تاانمار در اتتصاا

درم،د به اقاالق تامراک

به سی،ایه ،بدل  ،شمند که اا،عه ،ا تماناد

از تمان تملید منها بهممر

،ساکک اسا

پمشااک

( .)11همچایک تحصیل بایا ،اااط شاهی کااالی
عاای ر

باایا ،ااااط ر سااتای کاااالی لاامک

تشخی ،دادج شدج اس

نقش دیای اااکتمر سای،ایه انساان

،معااامعا

تانمارهااا پیدرم،ااد بیشااتی بااه اساات ادج از تااد،ا

( )19نیز ،خار م،امز

تانمارهااا شااهی بااه طاامر ،عااا دار بیشااتی از
تانمارها ر ستای اسا
انسان

( )11پا

بایک سای،ایه

تمسعه نیاااتا ر ساتای رابطاه ،عااادار

امد دارد .لاا الز،اه رشاد اقتصااد کشامر بهبامد
بخشیدن به تمزی درم،د به یژج در ،اااط ر ساتای
اس (.)9 21

بهتی بهیج،اد گیدد (.)2

هدف از انجاق ایک پژ هش بیرس کم نقش سی،ایه

از سم دیای اتتالف درم،اد کاه از دییبااز در ،یاان

درم،اد

اما، ،ختلو گی جها ،ت اا ت از ااایاد اا،عاه
،شااهدج شاادج اسا

کااه ریشاهیاااب ایااک ،ساائله

چامنا بیطیف کیدن من از ،مارد اس
اقتصاددانان بزرگان سیاس

که رهاک

را ،شغمل کایدج اسا

( .)15همان گمنه که در ،تامن اقتصااد ااهاار شادج
اس

نابیابی درم،د به نابیابی تمانای اایاد بساتا

انسان بی تملید بخشها ،ختلاو اقتصااد
نهادها رااج تانمارها شهی

ر ستای اس

ایک نتایج  ،تماند در بینا،هریز

سیاسا گااار

تصمی گیی در تصام
اعتبارا

کاه

تخصای ،بهیااه ،اااب

به لمزجها سال،

باشد بکاارگیی من ،ماباا

م،مز

کشمر  ،یاد

ارتقاا ،ساتمی کال

اا،عه رااج بیشتی را ایاه نماید.

دارد (، .)16ه ا تااییک عا،اال نااابیابی در کشاامر
050
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در ،یلله بعد

م،مز

اقتصاد میادج م،مز

گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي

در تصم
تح

تجمی د بخش ،ه م،مز

عاامان سای،ایه انساان ،طالعاا

گیدیدج اس

مهدي خاكيان و همکاران

سال،
کما انجااق

اکثی منها به یک از ،ثل هها سای،ایه

انسان اکت ا نممدجاند .همچایک در ز،یاه تأثیی سای،ایه
تحلیل ،سیی ساتتار ،قالاها ،کتام

دیادج نشاد.

اقط  Temelپژ هش در دانشااج  Tilburgهلااد در

ایک پژ هش از نمع تحلیل

،قطعا بامدج

کاربید

اا،عه پژ هش شا،ل کلیه بخاشهاا اقتصااد
تانمارها کشمر اییان ،ا باشاد .در ایاک تحقیا از
لسااابدار ااتماااع سااال  1385ایاایان

،اااتیی

دارا اعتباار ،ادل سااز ) کاه بای

(متییک ،اتیی

،باااا اااد ل دادج سااتاندج سااال  1385تهیااه شاادج

سال  2111در ،مرد اندازج تانمادج سای،ایه انساان

است ادج گیدیدج اس  .ایک ،ااتیی

رشااد تحلیاال ،ساایی ساااتتار در کشاامر ر اناادا

لسا ها ،ل تک تاک بخاشهاا اقتصااد بای

) )Rawandaانجاق داد که در من نقش که گی جهاا

لس

،ختلااو تااانمار در تشااکیل ساای،ایه انسااان باااز

نهای  ،باشد که ،بتا بی م،ارها ،یکاز م،اار ایایان

 ،کااد را با است ادج از ،اتیی

لسابدار ااتمااع

گی جها کاالی

شاا،ل اطالعاا

همچاایک ااازا تقاعاا

اس .

سااال  2116ر اناادا اناادازجگیاای نماامد .در ،یااان

،اتیی

یااتهها ایک ،طالعه د نکته قابال تمااه ،ا باشاد

عمدج اقتصاد شاا،ل )1 :تملیاد  )2عما،ال تملیاد )3

نخس

منکه تانمادجهای که تعداد ایزنادان کمتای

لسابدار ااتماع چمن تعا،ل پاج لسا

نهادها  )4لسا

سی،ایه  )5لسا

دنیا تاار

دارناااد بیشاااتی در سااای،ایه انساااان ایزندانشاااان

را در نیی  ،گیید تغییی تحامل در یاک لساا

سی،ایهگاار  ،کااد .به یژج تانمادجها دارا یاک

باعث ایجاد تحمل در لسا هاا دیاای ،ا شامد

تا سه ایزناد تمایال دارناد کاه بیشاتی در م،امز
سال،

ایزندانشان سی،ایهگااار کاااد .د ق ایاکاه

تمسااعه گسااتی

ساای،ایه انسااان باعااث اااازایش

ز،یاه ،ااس

ااتماع ایاه ،ا کااد از ایاک نیای ر
باایا بیرس ا گسااتی

،عا دار در تملید کشا رز  ،گیدد تانمادجها

اقتصاد

دارا یک تا سه ایزناد باه عاامان ،ها تاییک عا،ال

،اتیی

اسط در انتقال اثی سی،ایه انساان در ااازایش تملیاد
کشا رز عمل ،ا نمایااد ( .)21همچاایک در ز،یااه
رهیاا ا

،اااتیی

لسااابدار ااتماااع

اناادایش

همکاران در ،طالعها با عامان اثیها لااف یاراناه
دار بی شاات ،قیما
تانمارها با رهیاا

بخاشهاا هزیااه زنادگ

تحلیل ،سایی سااتتار باه ایاک

نتیجه رسیدند که لاف یاراناه بخاش دار شاات،
قیم

همه بخشها همچایک شات ،هزیاه زندگ

را بیا تحلیلها همز،ان اقتصااد
ساای،ایه انسااان باای رشااد

رااج تانمارها به شمار  ،مید.
،اکمر شا،ل  24سطی ستمن ،ا باشاد کاه

به،ایمر بیرس تأثییگستی
اقتصاد

،ااساب

سی،ایه انسان بی رشاد

رااج تانمارها بهممر

اس  :در لسا

زیی است ادج شادج

تملید شش ساطی ساتمن کااالی ؛

د سطی ستمن عما،ال تملیاد؛ یاک ساطی ساتمن
شاایک هااا دج سااطی سااتمن شااا،ل پاااج پاجااک
تانمارها شهی

پاج پاجک تانمارها ر ساتای

 ،باشد .لسا ها بی نزا شا،ل د سطی ساتمن
،الیا ها یارانهها؛ یک سطی ستمن لسا

دنیاا

همه گی جها تانمارها را اازایش  ،دهد (.)22
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انسان بی رشد اقتصاد

راااج تاانمارهاا باه ر

مواد و روشها

گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي

تار ؛ یک سطی ستمن لسا
ستمن د ل

مهدي خاكيان و همکاران

سی،ایه یک ساطی

 ،باشاد.

تانمارها شهی

در تحقی لاعی از ر یکید قیمت است ادج شدج اسا
اثیا

گستی

سی،ایه انسان بی رشاد اقتصااد

کاالها د بخاش بهداشا
تح

م،امز

باه مامر

لسااابدار ااتماااع اسااتخیا

عامان سی،ایه انسان تجمی گیدید ،اتیی

ادیااد در ناایق اااازار  SIMSIP_SAMارد شاادج
بهر

 RASباالن

،اتیی

لسابدار ااتماع در د ر یکاید اسات ادج

از الاام

گیدیدج اس  .سپ

،دل با اسات ادج از price

شدج اس  .همچایک بیاز

الو) اثیا

ر ستای ارازه شدج اس .
گساتی

سای،ایه انساان بای تملیاد

بخشها اقتصاد
در ابتدا اثیا
کشااا رز
اد ل ،اتیی

گستی

اناای

سی،ایه انسان بی  5بخش

ماااع

،عاادن تااد،ا

در

لسابدار ااتماع ،حاسبه تحلیل

گیدید.
در اااد ل  1تااأثیی گسااتی
تملیدا

ساای،ایه انسااان باای

بخش کشا رز ارازه شدج که به شای ریال

اس .
 -1اثیا

همه اانبه ااازایش سای،ایه انساان بای

 modelبمدج در ر یکید هزیااها (قیمتا ) اثایا

اازایش درم،د بخش کشا رز بیابای  1/1829الاد

اازایش سی،ایهگاار در سی،ایه انسان بای شاات،

اس .

قیمتها هزیاه زندگ تانمارهاا ،امرد بیرسا قایار
تاها اثیا

گیاته اس  .ا،ا ایک ،اتیی

ارازه  ،نماید ایککه ایک اثایا

همه اانباه را

از چاه ،ساییهاای

گاشته هی کداق از ایک ،سییها چه للقاه ،ادار
را ایجاد کیدجاند نشان نم دهد .بااابیایک از ر یکاید
تحلیل ،سیی ساتتار است ادج گیدیادج اسا

کاه در

عیک نشان دادن ،سییها ،ختلو ناش از تأثییتمسعه
گستی

یک لسا

بی لساا

دیاای للقاههاا

 -2تجزیه اثیا

همه اانبه  1/1829در ، 15سایی

،شخ ،گیدیدج .تماه داشته باشی کاه ،سایی یاا
،سییهای که یک یا بیش از یک درمد از اثیا

همه

اانبه را مشکار  ،کااد در نیای گیاتاه شادج ساایی
،سییها بهعل

اثیا

ازز نادیادج گیاتاه شادجاناد.

باابیایک با تماه به ، 15سیی  75درماد اثایا

هماه

اانبه مشکار  ،شمد .از بیک ، 15سیی سه سه ،سیی
بیشتی از سایی ،سییهاس .

،دارها

شبکههای که در ،سیی ایجااد ،ا شامند را

، -3سیی ،ساتقی (سای،ایه انساان  /کشاا رز )

بهممر

ز،یااه

تأثییاازایش سی،ایه انسان در ااازایش درم،اد بخاش

ااتماااع را در یااک نیاااق

هماه اانباه را

کم نشان  ،دهاد بادیک تیتیا

تحلیاالهااا اقتصاااد
پیچیاادج تملیااد در اهاا

سیاساا گاااار ااایاه

کشا رز لد د  12درمد از اثایا

تشکیل  ،دهد، .سیی ،ساتقی  1/1153الاد اسا .

 ،نماید.

بدیک ،عا که با اازایش سی،ایه انسان به ،یزان یاک

نتایج

،یلیااارد ریااال درم،ااد بخااش کشااا رز بااه ،یاازان

یااتهها پژ هش از د قسم

تشکیل شدج اس  .در

، 1/1153یلیارد ریال اازایش تماهد یاا .

سی،ایه انسان بی

، -4سیی غیی ،ستقی « سای،ایه انساان  /پاجاک

رشد اقتصاد یعا اازایش تملید بخشها ،ختلاو

کار  /کشا رز » باا لاد د 24

ابتدا نتایج لامله از اثیا

052

گستی

پاج شهی  /نیی
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رااج تانمار ،مرد بیرس قیار گیاتاه اسا  .در ابتادا
،جاازا از ،اااتیی

اقتصاد ساجیدج شدج ساپ

اثایا

من بای درم،اد

گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي

درمااد از اثاایا

مهدي خاكيان و همکاران

همااه اانبااه تااأثییاازایش ساای،ایه

انسان در اازایش درم،د بخش کشاا رز

بیشاتییک

چاانچه اثیا
تقسی

کل بی اثیا

همه اانبه یعاا 1/1829

رق  24/29درمد لامل شدج اس .

سه را دارا  ،باشد .ایک ،سیی غیی ،ساتقی 1/1178

-5از ، 15ساااییتأثییاازایش سااای،ایه انساااان در

غیی ،ساتقی ،ساییها

، 13سیی ابتدا سی،ایه

،ستقی

الد اس  .ا،ا اثیا
،سااتقی عاایی
قیم ا

 1/1178الااد در عاایی

ازایااادج

 2/5924الااد ()2/5924×1/1178 =1/1211

لامل  ،گیدد .عیی

ازایادج قیم

زنجیاایجا للقااها اسا
 ،شمد 1/1211 .الد اثیا

در اق اثیا

انسان بی تانمارها تأثیی  ،گاارد کاه در ،جمامع 61
درمد از اثیا

همه اانبه را مشکار  ،کااد .همچایک

،سیی ا ل که بیشتییک تأثییگاار را دارد یاک ،سایی
غیی ،ستقی اس

که باید ابتدا از تانمارها عبمر کااد.

کااه در ایااک ،ساایی ایجاااد

باابیایک سی،ایه انسان از طیی تأثییگاار بی درم،اد

کال ایاک ،سایی اسا .

تانمارها  ،تماند بی درم،اد بخاش کشاا رز ،اثثی
باشد.

جدول  :1تأثیرسرمایه انسانی (مبدأ) در افزایش تولید بخش کشاورزی (مقصد) با اثرات همه جانبه 9/9280
مسیر های اولیه

اثر مستقیم

ضریب
فزاینده

اثر کل

نسبت اثر کل به
اثر همه جانبه()%

سرمایه انسانی /پنجک پنجم شهری /نیروی کار /کشاورزی

2/2200

0/5102

2/2029

02/0102

سرمایه انسانی /کشاورزی

2/2253

9/1290

2/2923

90/3122

سرمایه انسانی /پنجک چهارم شهری /نیروی کار /کشاورزی

2/2200

0/5911

2/2255

1/1201

سرمایه انسانی /پنجک پنجم روستایی /نیروی کار /کشاورزی

2/2291

0/5031

2/2229

2/1000

سرمایه انسانی /پنجک سوم شهری /نیروی کار /کشاورزی

2/2292

0/5211

2/2231

2/3351

سرمایه انسانی /پنجک پنجم شهری /نیروی کار /خدمات /کشاورزی

2/2292

3/0250

2/2230

3 /0

سرمایه انسانی /پنجک پنجم شهری /شرکت /نیروی کار /کشاورزی

2/2299

0/09

2/220

3 /2

سرمایه انسانی /پنجک دوم شهری /نیروی کار /کشاورزی

2/2221

0 /5

2/220

0 /1

سرمایه انسانی /پنجک پنجم شهری /جبران خدمات کارکنان /کشاورزی

2/2221

0/23

2/220

0 /5

سرمایه انسانی /پنجک پنجم شهری /جبران خدمات کارکنان /خدمات/کشاورزی

2/2221

3 /0

2/2291

0 /0

سرمایه انسانی /پنجک چهارم روستایی /نیروی کار /کشاورزی

2/2221

0 /5

2/229

9 /1

سرمایه انسانی /خدمات /کشاورزی

/2222

3/20

/2293

9 /5

سرمایه انسانی /پنجک اول شهری /نیروی کار /کشاورزی

2/2222

0 /5

2/229

9 /3

سرمایه انسانی /پنجک سوم روستایی /نیروی کار /کشاورزی

2/2222

0 /5

2/229

9 /0

سرمایه انسانی /پنجک چهارم شهری /نیروی کار /خدمات /کشاورزی

2/2223

3 /0

2/2221

9/21

نتایج تأثییگستی

سی،ایه انسان بی بقیه بخاشهاا

اقتصاد به همیک نحم تحلیل  ،گیدد .لااا باهعلا
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لااد د ، 1/1211یلیااارد ریااال اس ا

کااه از عاای

اازایش درم،د بخش کشا رز

گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي

) اثیا

گستی

تانمارها شهی

مهدي خاكيان و همکاران

سی،ایه انسان بی تملید درم،د
ر ستای

اانبااه راتشااکیل  ،ا دهااد بیشااتییک سااه را دارا
 ،باشد، .سیی ،ساتقی  1/1826الاد اسا  .بادیک

ت سیی  ،باشد .در ابتدا تانمارها شهی به پاجک

،یلیارد ریال درم،د پاجاک پااج شاهی باه ،یازان

تانمارها ر ستای نیز به همایک ،اامال طبقاهبااد

، 1/1826یلیارد ریال اازایش تماهد یاا  .ا،ا اثایا

شدجاند .بیا نممنه اد ل  2تأثیی سی،ایه انساای بای

،ستقی

پاجک پاج شهی را نشان  ،دهد نتایج ریل قابل

ریال اس

استخیا  ،باشد:

در عاایی

-1اثیا

همه اانباه ااازایش سای،ایه انساان بای

اازایش درم،اد پاجاک پااج شاهی بیابای 1/1514
الد اس .
 -2تجزیه اثیا

همه اانباه  1/1514در ، 6سایی

،شخ ، ،گیدد .تماه داشته باشی کاه ،سایی یاا
،سییهای که یک یا بیش از یک درمد از اثیا

همه

،سییها بهعل

اثیا

باابیایک با تماه به ، 6سایی  86درماد اثایا

هماه

اانبه مشکار  ،شمد.

شهی ) تأثییاازایش سی،ایه انسان در اازایش درم،اد
پاجک پاج شهی

،ستقی عیی

 1/4375الااد (1/1188

ازایااادج قیم ا

قیم

در اق اثیا

ازایاادج

زنجییجا للقها اسا

کاه در

ایک ،سیی ایجاد  ،شمد 1/1188 .الد اثیا

کل ایک

،سیی اس .چاانچه اثیا

هماه اانباه

کل بای اثایا

یعا  1/1514تقسای گیدیادج رقا  78/95درماد
لامل  ،شمد.
 -4از بیک ، 5سیی باقیماندج سه ،سیی غیی،ستقی
«سی،ایه انساان  /تاد،ا
بیشتی از بقیه اس

 /پاجاک پااج شاهی »

بیش از  2درمد از اثایا

هماه

اانبه تأثییاازایش سی،ایه انساان در ااازایش درم،اد

، -3سیی ،ستقی (سی،ایه انساان  /پاجاک پااج
لد د  79درمد از اثایا

که از عی

 1/1826الد

= )1/4375×1/1826لامل  ،گیدد .عیی

اانبه را مشکار  ،کااد در نیی گیاتاه شادج ساایی
ازز نادیادج گیاتاه شادجاناد.

غیی ،ستقی ،سییها لد د ، 1/1188یلیاارد

پاجک پاج شهی را نشان  ،دهد .ایاک ،سایی غیای
،ستقی  1/1115الد اس .

هماه

جدول :8تأثیرسرمایه انسانی (مبدأ) درافزایش درآمد پنجک پنجم شهری (مقصد) با تأثیرهمه جانبه 9/1091
اثر

ضریب

اثر

مستقیم

فزاینده

کل

سرمایه انسانی /پنجک پنجم شهری

2/2001

9 /2

2/99

00/1

سرمایه انسانی /خدمات /پنجک پنجم شهری

2/2295

0/20

2/2239

0/21

سرمایه انسانی /پنجک چهارم شهری /نیروی کار /خدمات /پنجک پنجم شهری

2/2292

0 /3

2/2202

9 /5

سرمایه انسانی /پنجک پنجم روستایی /نیروی کار /خدمات /پنجک پنجم شهری

2/2220

0 /3

2/2290

9 /9

سرمایه انسانی /کشاورزی /پنجک پنجم شهری

2/2220

0 /3

2/2291

9/21

سرمایه انسانی /پنجک سوم شهری /نیروی کار /خدمات /پنجک پنجم شهری

2/2220

0 /3

2/2291

9/23

مسیرهای اولیه

051
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ارقاق ایک بخش نیاز ،انااد اادا ل بخاش ا ل قابال

،عا که باا ااازایش سای،ایه انساان باه ،یازان یاک

گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي

بیرس عیای
اس

مهدي خاكيان و همکاران

ازایادج تملید در اد ل  3بیانای من

که تزری اعاا یک ،یلیارد ریال در ،تغییهاا

اد ل تمسعه بخش ،ااکمر باه ،یازان یاک ،یلیاارد
ریال ،ما

اایایش درم،د نهادها باه ،یازان  1/27در

تملید در کل بخشها اقتصاد  ،گیدد کاه در بایک

سه تاانمارهاا ، 1/135یلیاارد ریاال دیاای ساه

بخشها اقتصاد بیشتییک اازایش تملید ،یبمط باه

شیک ها  ،باشد .از ، 1/23یلیارد ااازایش در درم،اد

بخش سی،ایه انسان با ، 1/11یلیاارد ریاال تملیاد در

تانمارها ، 1/635یلیاارد ریاال من ساه تانمارهاا

که لاد د  75درماد از

، 1/612یلیااارد ریااال من سااه تااانمارهااا

تمد بخش تزری شدج اس

اااازایش در تملیااد بخااشهااا اقتصاااد را شااا،ل
 ،شمد .بعد از بخش سی،ایه انساان

بخاش انای

شااهی

ر ستای  ،باشاد کاه ساه تانمارهاا شاهی 51
درمد سه تانمارها ر ستای بیش از  47درمد

بیشتییک تأثیی را از تزریا در بخاش سای،ایه انساان

اس

شا،ل  ،شمد .با یک ،یلیارد تزری در بخش سای،ایه

بیابی از گستی

انسان
انی

لاد د ، 1/19یلیاارد ریاال تملیادا
اازایش  ،یابد .بخش ماع

بخاش

کمتییک تاأثیی را

از تزری در بخش سی،ایه انسان شاا،ل ،ا شامد .از
یک ،یلیارد تزری در بخش سای،ایه انساان
، 1/15یلیارد ریال تملیادا

بخاش مااع

که تقییبا تانمارها شهی

ر ستای به ،یزان

سی،ایه انساان بهایج،ااد تماهااد

شااد تانمارهااا شااهی بااه ،یاازان ناااچیز از
تانمارها ر ستای سه تماهاد بید .پاجاک پااج
پاجک ا ل

شهی با تقییبا  12درمد بیشتییک سه

لاد د

شهی با تقییبا  9درمد کمتییک ساه را در ااازایش

ااازایش

درم،دها تانمارها دارند .در ،جممع به ااز پاجاک
پاج شهی که تقییبا  12درمد از درم،د کل نهادهاا

 ،یابد.

نصیبش  ،گیدد بقیه پاجکها شاهی
جدول  :3تأثیرگسترش سرمایه انسانی (منبع) بر تولید
بخشها (مقصد)
مقصد

ضریب فزاینده
همه جانبه

درصد از
کل

تقییبا بهنسب

ر ساتای

یکسان از درم،د سهی تماهاد بمد.

همچایک با در نیی گیاتک پاجک پاج بهعاامان طبقاه
ثی تماد اا،عه تجمی پاجک سمق چهارق بهعاامان
طبقه ،تمساط تجمیا پاجاک ا ل د ق باهعاامان

سی،ایه انسان

1/1

75/1

انی

1/18

5/8

طبقه اقیی اا،عه نتایج زیی بهدس

تد،ا

1/18

5/6

کشا رز

1/18

5/5

در تانمارهااا شااهی بیشااتییک درم،ااد نصاای

،عدن

1/16

4/5

ماع

1/15

3/5

ام

1/6

111

 ،مید:

تانمارها ،تمسط با  21درمد از درم،د کال نهادهاا
 ،باشاد 18 .درماد درم،اد ساه تانمارهاا اقیای
 ،شمد کمتییک درم،د سه تانمارها ثی تماد باا
 12درمااد از درم،ااد کاال  ،ا باشااد .در تانمارهااا

اد ل  4نتایج اازایش درم،د گای جهاا اقتصااد
ااتماااع

نهادهااا (تانمارهااا) ناش ا از تزری ا در

بخش سای،ایه انساان را نشاان ،ا دهاد .بای ،بااا
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 0شماره  /3پاییز 9310

ر سااتای نیااز بیشااتییک درم،ااد نصاای

تانمارهااا

،تمسط با بایش از  19درماد از درم،اد کال نهادهاا
 ،باشد .تانمارها اقیی نیز با  19درمد تقییبا بیابای
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سیاست بخش سی،ایه انسان باعث ، 1/6یلیارد ریاال

کل اقتصاد ،ا شامد .از ایاک ،یازان ، 1/23یلیاارد من

مهدي خاكيان و همکاران

گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي

تانمارها ،تمسط از درم،د سهی  ،شمد کمتاییک

رایاان  ،تماند ،ما

درم،د سه تانمارها ثی تماد با  9درمد از درم،اد

اا،عه به ،یزان یکسان تمزی یکسان درم،اد کااهش
نابیابی هاا طبقاات

کل  ،باشد.

اازایش درم،د اقشار ،ختلاو
همچاایک ااازایش تملیادا

بخشها اقتصاد گیدد.
جامعه (مقصد)
مقصد

ضریب فزاینده
همه جانبه

درصد از کل

نتایج بهدس
ر

ها ،تدها دیای در ز،یاه تأثیی،ثبا
ااازا من( ساال،

انسان

سای،ایه

م،امز ) بای رشاد

پنجک پنجم شهری

2/95

99/0

پنجک چهارم شهری

2/93

92/0

پنجک سوم شهری

2/90

1 /0

پنجک چهارم روستایی

2/90

1 /0

پنجک دوم روستایی

2/90

1 /1

پنجک اول روستایی

2/90

1 /5

پنجک سوم روستایی

2/99

1 /2

پنجک پنجم روستایی

2/99

1 /0

انجاق داد به نتایج ،شاابه رساید، .طالعاه

پنجک دوم شهری

2/99

1 /9

پنجک اول شهری

2/99

1 /2

 ،دهد که سای،ایه انساان باهطامر ،ثبتا باا رشاد

ثروتمند شهری

2/95

99/0

متوسط شهری

2/05

02/2

م،مز

فقیر شهری

2/03

90/9

ثروتمند روستایی

2/99

1 /0

 ،دهاد اه

متوسط روستایی

2/02

91/9

فقیر روستایی

2/02

91/9

جمع خانوار شهری

2 /1

21/1

جمع خانوار روستایی

2 /1

20/3

جمع خانوار ها

9 /0

10/0

شرکت

2/23

0 /0

جمع

9 /0

922

چایک بهنیی  ،رسد کاه سای،ایه انساان (بهداشا -
بیا کلیه اقشاار اا،عاه در نیای

گیاته شمد ،یزان تأثییگاار من بی درم،د تانمارهاا
هیچ گمنه ارتباط به طبقه اقتصاد (ثی تماد ،تمسط
اقیی) ااتماع (شهی

ر ساتای ) منهاا نادارد.

باابیایک ارازه سیست ها بهداش
050

همکاران در ،طالعه تمد به ایک نتیجه رسایدند کاه
م،مز

همبستا باالی ،یان شات،ها سال،

اامد دارد (Sultan Qadri .)23

با تمسعه اقتصاد

نیز در ،طالعها که در ز،یاه ععی

اقتصاد پاکستان
نشاان

اقتصاااد ،اایتبط باامدج شااات،هااا سااال،
،یزان قابل تماه از رشد اقتصاد را نشاان

 ،بایس

رسیدن به رشد اقتصاد بلاد ،اد

ایک د بخاش ،امرد تمااه یاژجا قایار

گییند ( .)24تأثیی ایک د بخش بای بهایج ر نیای
کااار در بساایار از کشاامرهااا دنیااا نیااز در ،طالعااه
 Schultzنشان دادج شدج اس
در ،طالعا
سال،

ممر

(.)25

گیاته دیای که به تأثیی ،قملهها

م،مز

(هی کداق به طمر ،جازا) بای رشاد

اقتصاد ممر

م،ادج

گیاته نتایج ،شابه بهدسا

اس  Bloome.در ،طالعه تمد به ایک نتیجه رسید که

بحث

م،مز )  ،بایس

اقتصاد ممر

گیاته ،طابقا

داردColantonio .

هماان

م،امز

یک اثی ،ثب

سال،

قابل اندازجگیی

از نقطه نیی

م،ااار ،عااا دار باای رشااد اقتصاااد دارد (.)14
همچایک تأثیی سی،ایهگاار درم،امز
تحقیاا

تمسااعه باای رشااد اقتصاااد در ،طالعااه

 Fakthongتاطی نشان گیدیدج اسا
،طالعا

پای ر
( .)26البتاه در

،جزا قابی (، )12یزباان ( )2باه نقاش
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جدول ( )1تأثیرسرمایه انسانی (منبع) بر درآمد نهادهای

م،دج در ایک پژ هش با ،طالعات که باه

مهدي خاكيان و همکاران

گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي

نتیجهگیری

ایه انساان باعاث،یا تماه در لامزج سای

گستی

بای رشاد اقتصااد

مز،به م

ای،که نتایج ایک پژ هش نیز همایک ا

ختلاو تاانمار تقییباا باه، د پاجکهاا،اازایش درم
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 شمد درنتیجاه از ااازایش اتاتالف، یزان بیابی،
. گایدد،  کاد باعث تعدیل من، طبقات پیشایی
امز،م

،ساال

ا،بااابیایک ااازایش ارازاه تاد

رایاان باعث اازایش رااج تانمارها رشد اقتصااد
.تمسعه اقتصاد تماهد گیدید

نسب

،ثثیتی سال،
ارعان شدج اس

. نماید، را تصدی
ایه انساان بای راااج،تأثیی سای
،عمام

پی ر

مز، به اثی مGlick تانمارها

جادد راااج از، ان بی تمزیا،در
کاه باا یااتاههاا

در نهای

همچایک در تصم
بهداشت

ا،تد

ثی تمادان به اقیا اشارج کیدج اس
.)27( طالعه لاعی ه تمان دارد،

نیق اازار

طالعه لاعی عدق قابلی، حد دی ها، از

سااییها تأثییگاااار، بکااار گیاتااه شاادج در رس ا
. باشد،
References
1. Ahmadi Shadmheri MT‚ Naji Meydani AA,
Jandaghi Meybodi F. Bound's test approach to
cointegration: interaction between human capital
and total factor productivity of production in Iran. J
Econ Growth Develop Res 2010; 1(1): 31-58.
2. Marzban H. Function of healthcare and education
in the economic growth of developing countries
(1990-2006). J Econ Islamic Knowledge 2010;
1(1): 33-49.
3. Amini AR‚ Hejazi Azad Z. An analysis and
assessment of health contribution to increasing
labor productivity. Iran J Econ Res 2007; 9(30):
137-63.
4. Behboudi D, Asgharpour H, Mamipour S.
Natural resource abundant, human capital and
economic growth in petroleum exporting countries.
Iran J Econ Res 2009; 13(40): 125-47.
5. Shojaee S. The effect of health expenditure, labor
and capital on growth in Iran [MSc Thesis]. Tehran:
Tehran University of Medical Sciences; 2008. [In
Persian].
6. Hasani Sadrabadi MH, Azarpeivand Z, Firouzi
R. The effect of public health expenditures on
economic growth and it`s indirect effects on private
consumption in Iran: a supply side approach. J
Health Adm 2011; 13(42): 57-64.
7. Ebadi J, Salehi MJ. The impact of female and
male human capital inequality on life expectancy at
birth. Quarterly J Res Planning Higher Educ 2011;
16(2): 81-98.
8. Fan S, Chan-Kang C, Qian K, Krishnaiah K.
National and international agricultural research and
rural poverty: the case of rice research in India and
China. 2003; [Online cited Dec 2, 2013]: Available

051

from: http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications
/eptdp109 .pdf
9. Mehregan N, Mousaei M, Kiyani Hekmat R.
Economic growth and income distribution in Iran.
Soc Welfare Quarterly 2008; 7(28): 57-77. [In
Persian].
10. Khodadad Kashi F, Heydari K. The role of
education in Iranian household’s expenditure
basket. J Econ Growth Develop Res 2011; 1(2):
113-32.
11. Hematjoo A, Yavari K. Estimation of human
capital and familial economic growth: a case study
of East Azarbayejan. J Econ Res 2003; 1(5-6): 3052 [In Persian].
12. Ghanbari A, Basakha M. Investigating the
effects of public health care expenditure on Iranian
economic growth (1959-2004). J Econ Res
(Tahghighat-e-Eghtesadi) 2008; 43(4): 187-224. [In
Persian].
13. Asefzade S. Health care economic. 4 ed.
Qazvin: Qazvin University of Medical Sciences.
2007. [In Persian].
14. Bloome DE, Canning D, Sevilla J. The effect of
health on economic growth: a production function
approach. World Develop 2004; 32(1): 1-13.
15. Elmi Z, Karimi Petanler S, Kasraee K. The
effect of education on income of urban population
in Iran using multilevel models in 2003. J Econ Res
(Tahghighat-e-Eghtesadi) 2006; 41(3): 249-72. [In
Persian].
16. Komeyjani A, Elmi Z. The effect of human
capital on income. Agricultural Econ Develop
2005: 91-111. [In Persian].

9310  پاییز/3  شماره/ 0 مجله بهداشت و توسعه – سال

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 5:24 +0430 on Friday July 20th 2018

مهدي خاكيان و همکاران
17. Sadr S. Poverty reduction, efficiency, equality
in Iran [MSc Thesis]. Tehran: Tehran University
Faculty of Economics; 1997. [In Persian].
18. Amarzade M. Economics of education. 25 ed.
Isfshan: Jahad Daneshgahi; 2006 .[In Persian].
19. Torkamani J, Dehghanpor H. Investigation of
urban and rural households consuming behavior. J
Sci Technol Agriculture Nat Resource, Water &
Soil Sci 2009; 13(48): 391-402.
20. Oliaei MS. The role of rural underdevelopment
with respect to social and human capital. Case
study: suburb of Divandarreh. J Geography 2011:
9(30): 145-61.
21. Temel T. Family size, human capital and
growth: structural path analysis of Rwanda.
Development
Research
Institute,
Tilberg
University, The Netherlands. IVO Working Paper
2011: 1-32.
22. Andayesh Y, Keshavarz K, Zahiri M, Mirian I,
Beheshti A, Imani A, et al. The effects of drug
subsidies exclusion on price index of sectors and

9310  پاییز/3  شماره/ 0 مجله بهداشت و توسعه – سال

گسترش سرمایه انساني و رشد اقتصادي
household`s expenditures; using structural path
analysis. J Health Adm 2011; 13(42): 45-56.
23. Colantonio E, Marianacci R, Mattoscio N. On
human capital and economic development: some
results for Africa. Procedia- Soc Behav Sci 2010; 9:
266-72.
24. Faisal Sultan Qadri, F, Abdul Waheed W.
Human capital and economic growth: time series
evidence from Pakistan. Pakistan Business Review
2011; 1: 815-33.
25. Schultz TP. Human capital, schooling and
health. Econ Hum Biol 2003; 1(2): 207-21.
26. Fakthong T. Convergence in income inequality
and growth under public investment in human
capital: the case of Thailand. Procedia Econ &
Finance 2012; 2: 315-24.
27. Glicka P, Razakamanantsoa M. The distribution
of education and health services in Madagascar
over the 1990s: increasing progressivity in an era of
low growth. J Afr Econ 2005; 15(3): 339-433.

012

Original Article

Journal of Health & Development

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 5:24 +0430 on Friday July 20th 2018

Vol. 2, No. 3, Autumn 2013

Received: 13.06.2013

Accepted: 06.11.2013

The Quantitative Effect of Human Capital on Economic Growth and
Household Welfare in Rural and Urban Areas: A structural Path Analysis
Approach
Mehdi Khakian1, Mohsen Barouni2, Hossien Ghaderi3, Mojtaba Hasoumi4, Malihe Ram Bejendi4

Abstract
Background: Because of the close relationship between economic growth and welfare of the societies
many economists have been seeking to identify the sources of economic growth. Human capital
through enhancing workforce skills and quality, increases the amount of workforce income which
consequently leads to economic growth.
Methods: This study is based on data from the Social Accounting Matrix of Iran in 2006 and is
performed using structural path analysis. The study population is comprised of all Iran’s economic
sectors and households. SIMSIP_SAM software was used to analyze the data.
Results: A billion Rial increases in human capital would lead to income increases which are: 0.087 in
energy, 0.083 in services, 0.082 in agriculture, 0.064 in industry sector, and 0.052 billion Rial in
mining sectors. Among households' quintiles, the urban fifth quintile, with 0.15 billion Rial increase,
is the most affected by human capital growth. In whole, household income showed 1.23 billion Rial
increase.
Conclusion: The development of human capital increases households’ quintile income almost equally.
Thus these increases would prevent the increases of class differences and makes adjustments to it.
Hence, increasing free provision of health and education services increase household welfare,
economic growth and economic development.
Keywords: human capital, economic growth, household welfare, structural path analysis, health,
education
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