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 چکیده 
سود اطالق  کسب هدف با و فروش منظور خدمات، به و کاالها خرید و های تولیدوکار به فعالیتکسب

در  ثبات اجتماعی، اداری، امنیت نظام وکار به عواملی مانند سالمتکسب محیط یا فضای. شودمی
شود که تغییر در این عوامل اطالق می قضایی نظام کیفیت مقررات و و اقتصادی دولت، قوانین هایسیاست
مدیران واحدهای اقتصادی بوده و بر عملکرد کسب وکارهای مختلف، اثر دارد.  توانایی اختیارات و خارج از

های توسعه اقتصادی کشور تلقی عنوان یکی از نمودها و شاخصتوان بهوکار را میشاخص سهولت کسب
وکار در کشورهای مختلف حائز اهمیت است. هدف مقاله، نمود. بررسی عوامل موثر بر شاخص فضای کسب

منظور  باشد. برای اینوکار در کشورهای اسالمی میطالعه تاثیر سرمایه انسانی بر شاخص فضای کسبم
های اسالمی که اطالعات مربوط به متغیرهای مدل در سایت بانک جهانی کشور عضو سازمان همکاری 66

روش رگرسیون  ها و برآورد مدل تحقیق ازاست. برای تجزیه و تحلیل دادهوجود داشت انتخاب گردیده
رخ های پژوهش بیانگر تاثیر مثبت سرمایه انسانی و ناست. یافتهگیری شدهپانل رهیافت اثرات ثابت بهره

ذاری مستقیم گاست. براساس آن، اثر سرمایهوکار در کشورهای اسالمی بودهتشکیل سرمایه بر فضای کسب
ای . همچنین اثر تورم بر شاخص کلی فضوکار در کشورهای نمونه تأیید نشده استخارجی بر فضای کسب
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  . مقدمه1
هدف کسب سود اطالق  منظور فروش و باهای تولید و خرید کاالها و خدمات، بهوکار به فعالیتکسب

تغییر در این عوامل خارج از اختیارات و شود که وکار به عواملی اطالق میمحیط یا فضای کسب. شودمی
توانایی مدیران واحدهای اقتصادی بوده و بر عملکرد کسب وکارهای مختلف، اثر دارد. از جمله این عوامل 

 یتکیف های اقتصادی دولت، قوانین و مقررات وسالمت نظام اداری، امنیت اجتماعی، ثبات در سیاست

وامل این عهستند.  جدید یا توسعه کسب وکارهای موجود مؤثر وکاردر ایجاد یک کسب که نظام قضایی
بندی یموکار، شامل سه نوع تقسباشد. این تعریف محیط کسبگذاران نیز مؤثر میبر بازده و ریسک سرمایه

 های پولی، مالی و ارزی: دسته نخست شامل محیط کالن اقتصادی از قبیل سیاستباشدمی گسترده
دارد؛ نرخ باالی مالیات موجب کاهش بازده  ها در اقتصادگذاریی بر بازده سرمایهشود که تأثیر واضحمی

دهد. دسته دوم شامل حکمرانی، پذیری بازده را افزایش میشود، در حالی که تورم، نوسانگذاری میسرمایه
بر  ینگذاران و همچنشود؛ برای مثال، حاکمیت قانون بر تصمیمات سرمایهنهادها و ثبات سیاسی می

باشد. همچنین نهادها شامل نهادهای غیررسمی؛ مانند میزان کلی گذاری و سازماندهی آن موثر میسرمایه
 هاهای اجتماعی هستند که بر روابط معامالتی جدید و گسترش بنگاهاعتماد، سرمایه اجتماعی و شبکه

لد مانند حمل و نقل، برق و گذاری موهای الزم برای سرمایهاثرگذار خواهد بود. دسته سوم زیرساخت
که بر  شودوکار به  مجموعه عواملی گفته میشود. در یک تعریف کلی، محیط کسبشامل می امخابرات ر

، 9916ان، )براتی و همکار سهولت نداردرا به گذارد اما مدیر بنگاه توانایی تغییر آنعملکرد بنگاه تأثیر می
منظور های اندکی با هم دارد که الزم است بهمختلف، تفاوت هایوکار در بخش. وضعیت محیط کسب(991

 ریزی استراتژیک جهت بهبود این محیط و عوامل مؤثر بر آن بررسی گردد. برنامه

واضح باشد. پرکار یک مسأله جدی در جوامع بشری میامروزه بهبود و توسعه سرمایه انسانی و نیروی
کار منجر به بهبود تولید از لحاظ کمّی و کیفی، افزایش نیرویگذاری در سرمایه انسانی و است، سرمایه

توان سرمایه انسانی را به دانش، شایستگی و شود. میدانش و آگاهی مردم، بهبود روابط اجتماعی و ... می
(. 9915موسوی و حقیقت، های فردی یا گروهی کسب شده توسط نیروی انسانی تعریف نمود )اکبرمهارت

ی از عنوان یکگیرد، کمّیت آن بهکار مورد توجه قرار میاقتصادی از نیروی هایال در تئوریآنچه که معمو
طور اهر بهبندی آن به ماهر و غیرمکار با تقسیمهرچند بعضی مواقع کیفیت نیروی عوامل تولید است. البته

 د نیروی کار بدلیل عدمولی اکثر کشورهای درحال توسعه با مشکل مازا. گیردمحدود، مورد توجه قرار می
شوند. وجود های الزم برای رشد بخش صنعت مواجه بوده و دچار دوگانگی و تمایز میمهارت و تخصص

های الزم در ورود به بازار کار است. نیروی کار مازاد در این کشورها، تا حد زیادی به دلیل کمبود مهارت
 واننعکار بههای الزم در نیرویریق ایجاد مهارتلذا، تمرکز سرمایه انسانی برای حل این مشکالت از ط

ی در گذاری در نیروی انساننیاز به سرمایه .منابع تولید و ایجاد اشتغال برای آنها است یکی از مهمترین
مبود منابع توسعه بدلیل ککشورهای درحال .کشورهای درحال توسعه، کمتر از نیاز به سرمایه فیزیکی نیست

ایجاد  منظورهها بنوع سرمایهه با وجود واردات سرمایه فیزیکی، قادر به استفاده کارا از اینیافتانسانی توسعه
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نابع م های انسانی متناسب با رشدزیرا عدم رشد سرمایه .اشتغال و تسریع در رشد اقتصادی خود نیستند
 توسعهدرحال ایجذب منابع سرمایه فیزیکی در کشوره فیزیکی یکی از دالیل اصلی پایین بودن ظرفیت

بنابراین سرمایه انسانی، عامل مهمی در رشد اقتصادی است. بدین مفهوم که رشد اقتصادی باشد. می
کمّیت نیروی انسانی و نیروی کار بستگی ندارد، بلکه به کیفیت و کارآیی آن نیز بستگی کشورها تنها به

ز یک طرف شود ایکار موجب مت نیرویبهبود در کیفیت نیروی انسانی و در نتیجه کیفی. بطوریکه دارد
گردد و از طرف دیگر، رشد و پیشرفت دانش و تکنولوژی نیز تر مینیروی کار ماهرتر، تواناتر و کارآزموده

 طوریکه اقتصاددانانی نظیر کوزنتس بر اینبه. شود تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل نمایدسبب می
ا تفاوت در کیفیت نیروی کار در آن کشوره هتوان بصادی کشورها را میباورند که تفاوت در سطح رشد اقت

یافتگی نسبت داده و توجیه کرد. درضمن کوزنتس معتقد است که سرمایه اصلی یک کشور برای توسعه
رد نیست، بلکه ظرفیت تکنیکی و کاردانی نیروی کار آن است )جهانگ و سرمایه فیزیکی ابزار و ادوات صنعتی

 .(9919و شیشوانی، 
توان به عوامل کمّی و عوامل کیفی تقسیم های اقتصادی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی را میدر تئوری

ی )کیفیت نعوامل کیفی نیز به سرمایه انسا کار و مقدار سرمایه فیزیکی ونمود. عوامل کمّی تعداد نیروی
دیگرسخن، منظور از سرمایه انسانی همان دانش نهادینه سرمایه( هستند. به کار( و فناوری )کیفیتنیروی

خدمت، این دانش خود از طریق عواملی چون آموزش )رسمی، ضمنشود. گفته میکار را شده در نیروی
وان عنو سرمایه نیز به آالتماشین رشود. از دانش نهادینه شده دای و ...( و تجربه حاصل میوحرفهفنی

ادبیات نوین اقتصاد تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را اثر کالن و شود. فناوری یا تکنولوژی یاد می
 نامد )صالحی وعنوان اثر خرد اقتصادی سرمایه انسانی میتأثیر آن بر درآمد افراد و توزیع درآمد را به

، هدف اصلی مقاله حاضر مطالعه اثر سرمایه انسانی بر بهبود فضای )محیط( اساسبراین(. 9916همکاران، 
باشد. دراین مطالعه، بعد از ادبیات موضوع، پایه نظری و پیشینه وکار در کشورهای منتخب اسالمی میکسب

 است:های زیر مورد آزمون قرار گرفتهپژوهش، فرضیه

 های اصلی:فرضیه
 تأثیر مثبت دارد.کشورهای اسالمی  در وکارکسب فضای بر سرمایه انسانی -

 های فرعی: فرضیه

 .دارد منفی کشورهای اسالمی تأثیر در کار کسب فضای بر تورم -9

 تأثیر مثبت دارد.کشورهای اسالمی  در وکارکسب فضای بر خارجی مستقیم گذاریسرمایه -6

 ارد. در کشورهای اسالمی تأثیر مثبت د وکارکسب فضای بر ملی )نرخ تشکیل سرمایه( گذاریسرمایه -9
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 . متن2

 . ادبیات موضوع پژوهش2-1

( مطرح شد. وی پژوهش کرد که 9149) 9وکار برای اولین بار توسط هرناندو دوسوتوبحث بهبود کسب
بخش خصوصی در میدان فعالیت اقتصادی با چه مشکالتی روبروست. مراحل اداری بوروکراسی، ارتشاء، 

شد. توجه چندانی نمی مشکالت زمان طوالنی و ... نکات برجسته و مهمی هستند که پیش از ایشان به آن
اطی دولتی اقتصادی، ناشی از بوروکراسی افر عه نیافتگیکه توس بودوکار این ع فضای کسبدپیام اصلی مب
ولتی و ایجاد های دباشد. این نظام به دنبال افزایش رفاه از طریق کنترلمی "مرکانتیلیستی" و تداوم نظام

از تولید  تراست. نظامی مبتنی بر بروکراسی که بازتوزیع ثروت و درآمد در آن مهمامتیازات انحصاری بوده
ه دانست بیشترین مقرارت را در همین زمین. باتوجه به اینکه تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت میثروت است
که  است. بدین مفهومطوریکه تمام این مقررات در جهت ایجاد تراز تجاری مثبت بودهکند. بهپیشنهاد می

 کشورهای دیگر به کشورمثبت شدن تراز تجاری کشور از دید آنها از طریق جاری شدن و انباشت طال از 
 رفتزدایی و رفع تبعیض را به عنوان راه حلی برای برونصادرکننده است. براین اساس، دوسوتو مقررات

کند، فقر حاصل بوروکراسی بیش از حد های تجاری غیرقانونی مطرح کرده و استدالل میاکثر فعالیت
 (.9917زاده، لیاسکویی و ودولتی و یک نظام ناکارآمد قضایی هستند )برقی

های فهم و بررسی میزان سهولت تولید و قوانین و مقررات مربوط به آن در هر کشوری، یکی از راه
امناسب، وکار نوکار آن کشور است. اقتصاد بخش خصوصی در فضای کسببررسی محیط و فضای کسب

کند. کنترل افزایش پیدا می به سمت اقتصاد غیرمولد زیرزمینی و غیررسمی سوق یافته، رشوه و فساد اداری
باشد. ( میای، نیازمند ابزار کنترلی )شاخصوکار هر کشور یا منطقهتوسعه، حفظ و بهبود کیفیت فضای کسب

ها های بهبود و اجرای آن برنامهای آن و به دنبال آن تعریف برنامهگیری دورهانتخاب این شاخص و اندازه
 .(9916وضعیت اقتصادی کشورها بیانجامد )کشاورز،  وکار وتواند به بهبود فضای کسبمی

وکار صورت کوتاه و مفید، فضا یا محیط کسباست، اما بهوکار ارائه نشدهتعریفی دقیق از فضای کسب
های های مربوط به فعالیتوری و ریسکاست که بهره و تولید مانند محیط سیاستی، نهادی و رفتاری

وکار به مجموعه (. فضای کسب6191، 6دهد )استرنتحت تاثیر قرار می ها راگذاریاقتصادی و سرمایه
روی های نیهای اداری، قوانین مالیاتی، هزینهقوانین و مقرراتی از قبیل هزینه انواع مجوزها، بوروکراسی

(. فضای 6118، 9های اقتصادی تأثیر دارد )یونیدوشود که بر عملکرد مالی بنگاهکار و غیره اطالق می
های اقتصادی، میزان سالمت اداری، امنیت اجتماعی، ثبات اقتصادی، قوانین و وکار شامل زیرساختبکس

ها و فعالین تولیدی و مالی بنگاه مقررات کشور، کیفیت و سالمت نظام قضایی و غیره است که بر عملکرد
غییر دادن وکارها قادر به تها و کسبها، شرکتها تأثیر مستقیم داشته، ولی مدیران بنگاهشرکت اقتصادی و
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. لذا اثر اعتبارات بانکی مخصوصا عقود اسالمی بانکداری اسالمی از کانال هم عوامل راهبرد و آنها نیستند
 شود.کار ظاهر میوها و هم ساختار کالن اقتصادی کشورها بر فضای کسبعملیات شرکت

که از درون نظام مقرراتی و محیط  مختلف و متعدد کاروهای محیط و فضای کسبهریک از مؤلفه
قش کار نوگیری صاحبان کسبها در توابع تصمیمعنوان قیود و محدودیتشود بهاداری کشور ایجاد می

شورها، ها در کوکار در نتیجه اصالح این شاخصهای فضای کسببدیهی است، بهبود شاخصکند. ایفا می
و بهبود سطح اشتغال و تولید در کشور، از نظر  ضمن تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد

ها برای ورود گذاری مستقیم خارجی نیز یکی از مهمترین شاخصخارجی و جذب سرمایه گذارانسرمایه
سرمایه خارجی به کشورها است. لذا بهبود فضای کسب و کار در هر کشور شرط الزم برای جریان ورود 

که بهبود فضای (. از آنجایی9918پور و کارابولوت، اشد )شاهینببه آن کشور می های پیشرفتهفناوری
باشد، الزم است انجام اصالحات در اولویت هر لحاظ رابطه آن با توسعه یک ضرورت میکار بهوکسب
ای که برای ایجاد هر طرح تجاری و در نتیجه هر ترین مسألهای باشد. بدیهی است، ابتدائیجامعه
های هر فعالیت اقتصادی به دو در این راستا، هزینه .رد، افزایش سوددهی آن استوکاری اهمیت داکسب

فضا یا محیط  هایی که از بعد ناکارآمدیهای ناشی از بعد فنی و هزینهدسته عوامل وابسته است: هزینه
یاد است ای زها به اندازه(. در بعضی موارد دسته دوم هزینه9916شود )امجدی و شافعی، فعالیت ناشی می

 داند.گرانگیزه میهای اقتصادی بیوکارها را در استفاده از فرصتکه عوامل اقتصادی و صاحبان کسب
ه ها کنز شده و یا بهای مولد تولیدی، در بانکجای استفاده در فعالیتلذاست که منابع اقتصادی به

 یابند.گری و یا وارداتی سوق میهای ضدمولد واسطهفعالیت
، ساختار 9( در سطح کالن9وکار تابع سه عامل به هم مرتبط است: این سه عامل، کسب موفقیت هر

ها ( استراتژی برای عملیات شرکت9در کشور و  6کارو( محیط یا فضای کسب6اقتصادی و سیاسی کشور، 
ند )روالند باشمیاست. این سه عامل به صورت دو طرفه از باال به پایین و از پایین به باال با هم در ارتباط 

(. ساختار سیاسی و اقتصادی کشور از باال به پایین نقش بسترسازی را داشته و فضای 6111، 9و پورتر
ها روابط ها برعهده دارد، استراتژی شرکتوری و رقابت شرکتکار بهبود دهنده محیط تولیدی، بهرهوکسب

ا هوری و کارآیی مناسب شرکتمچنین، بهرهشود. هها را موجب میوری شرکتداخلی و یا افزایش بهره
ها شده و به دولت و حکومت از پایین به باال موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش وصول مالیات

شود. کار موجب بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی میوکمک خواهد نمود. در نهایت، بهبود فضای کسب
ها و راهکارهای تولیدی را به هم کار ضعیف در کشور، سیاستواز طرف دیگر پرواضح است، محیط کسب

   (.9916کند )امجدی و شافعی، ریخته و موجبات کاهش تولید را فراهم می
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ت. کشور مطرح اس عنوان شرط الزم برای ایجاد رشد اقتصادیوکار یک کشور بهکسب فضای بهبود

را به  کارشاخص کسب 91بانک جهانی برای تبیین عوامل موثر بر بهبود رشد اقتصادی کشورهای جهان 
ذ مجوزها، ها، اخاست که عبارتند از: فرآیند ثبت شرکتوکار معرفی نمودهمنظور ارزیابی درجه سهولت کسب

گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایهاستخدام و اخراج نیروی
 (.9915همکاران،  فرید وفرامرزی، اجرای قرارددها و انحالل یک فعالیت )حکمتی

وکار موجب انحراف فعاالن و منابع اقتصادی وپاگیر اخذ مجوز فعالیت یک کسبقوانین و مقررات دست
عنوان مانع رشد های مولد به بخش غیررسمی اقتصاد شده و بهگذاریهای سرمایهاز گسترش فعالیت
گذاران داخلی و خارجی به سرمایهنماید. لذا سهولت در اخذ مجوز، موجب تشویق ورود اقتصادی عمل می

ار یکی از وکشود. بهبود فضای کسبتبع آن افزایش اشتغال و رشد اقتصادی میوکار و بهفضای کسب
 باشد. در هرهای اندک میهای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی حتی با سرمایهترین راهمهمترین و اصلی

وان شرایط تتر دولت و اتکای بیشتر بر حکومت قانون میتر و کمههای سادکشور با مقررات و بوروکراسی
 (. 9916اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را تسهیل نمود )ملکیان و همکاران، 

میالدی مطرح گردید؛ زمانی  9161های اقتصادی در اوایل دهه عنوان اساس تئوریسرمایه انسانی به
ای برای بخش عمده از رشد اقتصادی که بدون ندهکنکه اقتصاددانان تالش کردند توضیح منطقی قانع

های مهارتی و شده در آموزشتوجیه مانده بود، ارائه دهند. از نظر اغلب اقتصاددانان افزایش مخارج مصرف
د بخشیده و کار را بهبوگذاری در انسان، کیفیت نیرویعنوان سرمایهسالمتی و بهداشتی نیروی انسانی به

ثابت شد که سرمایه  نیز (9119( و بارو )9188) مثبت خواهد داشت. در مطالعات لوکاسوری آن اثر بر بهره
 . انسانی و گسترش دانش از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است

سبب  گذاری در منابع انسانیمنطق اصلی نظریه سرمایه انسانی در این نکته نهفته است که سرمایه
ت شود. این درحالی استولید افراد و در نتیجه، بهبود و افزایش رشد اقتصادی میافزایش مهارت و قدرت 

قتصاددانان ا شود.گذاری در منابع انسانی به افزایش رشد اقتصادی منجر میکه، از نظر تاریخی نیز سرمایه
د یگذاری شغلی و تخصصی نیروی کار )عوامل انسانی( تاککالسیک در نظریات خود بر اهمیت سرمایه

ر د اند. این تفکر منجر به داخل شدن کیفیت نیروی کار مانند تحصیالت رسمی و آموزش ضمن کارنموده
 و های جدید رشد اقتصادی مفهوم سرمایهها و تئوریکنار کمّیت آن در تابع تولید گردید. در نظریه

ساختار سیاسی و کالن 
 اقتصادی

عملیات  و راهبرد
 هاشرکت

وکار کالن محیط کسب
 کشور

 هاشرکت موفقیت بر اثرگذار (، عوامل9نمودار 

 1916منبع: امجد و شافعی، 
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افته آالت گسترش ینگذاری صرف در تجهیزات و ماشیاز مفهوم کالسیک آن یعنی سرمایه گذاریسرمایه
ی بر بهبود تأثیرگذاری سرمایه انسان. گذاری در نیروی کار و منابع انسانی نیز تسری یافته استو به سرمایه

 (: 9916وکار و در نتیجه رشد اقتصادی از دو جنبه قابل بررسی است )آقایی و همکاران، فضای کسب
 کیفیت نیروی انسانی با فرض سایر شرایط ثابت، گذاری درانسانی از طریق سرمایه( ارتقاء سرمایه 9

این  باشد. براین مفهوم، اساس نظریه سرمایه انسانی می. گرددموجب افزایش مهارت تولید افراد می
 رود.مبنا با افزایش انباشت سرمایه انسانی انتظار شتاب بیشتر رشد تولیدات می

ن های جدید و کاربرد آا از ناحیه ورود تکنولوژیگذاری در سرمایه انسانی تولیدات کشور ر( سرمایه6
گذاری در سرمایه انسانی به مفهوم افزایش نیروی کار هد. بدیهی است، افزایش سرمایهافزایش می

 دهد.های وارداتی را افزایش میهای استفاده از تگنولوژیآموزش دیده بوده و زمینه

 اقتصادی رشدوکار و ، فضای کسبانسانی سرمایه. 2-2

سوان تولید کل به مقادیر سرمایه فیزیکی و نیروی کار بستگی دارد. مطالعات تجربی -در مدل رشد سولو
ده های رشد بطور عماند که منبع اولیه و اصلی رشد اقتصادی کشورها سطح فناوری است. مدلنشان داده

ی هاشوند. شکل عمومی مدلمیهای رشد درونزا تقسیم های رشد نئوکالسیک و مدلبه دو دسته مدل
های نیروی نئوکالسیک بر فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس تابع تولید استوار است که در آن نهاده رشد

عنوان موتور کار و سرمایه، قابل انباشت هستند. مدل رشد نئوکالسیک بر رشد تکنولوژی بصورت برونزا به
، های مدل رشد نئوکالسیکو محققان دیگر در رفع کاستی رشد بلندمدت تاکید دارد. لوکاس، رومر، بارو

تواند بر زا، رشد اقتصادی کشور میهای رشد دروناند. براساس مدلزا را طراحی نمودههای رشد درونمدل
از  وریای از عوامل و کارکردهای درونی اقتصاد مانند توسعه سرمایه انسانی، افزایش بهرهاساس مجموعه
های رشد درونزا این مهم مدل یهاذاری در تحقیق و توسعه و غیره ایجاد شود. از ویژگیگطریق سرمایه

توانند انباشت شوند وجود ندارد )جهانگرد و هایی که میهای نزولی نسبت به نهادهاست که بازدهی
 (.9919شیشوانی، 

شورها ر رشد اقتصادی کوکار و در نتیجه بهای تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر فضای کسبیکی از راه
با فرض ثابت بودن سایر شرایط، از کانال افزایش توان تولیدی افراد است. افزایش سرمایه انسانی باعث 

دهد. کار و همچنین اشتغال و محصول را افزایش میوری نیروی کار شده و تقاضا برای نیرویافزایش بهره
انسانی در اقتصاد است و براین اساس، هر قدر تراکم سرمایه ای نظریه سرمایه این کانال در واقع، محور پایه

رمایه انسانی رود. کانال دیگر تاثیرگذاری سانسانی بیشتر باشد، انتظار رشد تولید ملی با شتاب بیشتری می
دید ج هایبر رشد اقتصادی کشورها این است که، افزایش سرمایه انسانی قدرت و ظرفیت جذب فناوری

ا، هر مبنشود. براینوری کل عوامل تولید را موجب میرد آن را محقق ساخته و افزایش بهرهوارداتی و کارب
ی بیشتر واردات هایقدر سرمایه انسانی از ناحیه آموزش افزایش یابد، بسترهای الزم برای استفاده از فناوری

ی بر ی سرمایه انسان. کانال سوم تاثیرگذارشودشده موجب تحقق و یا افزایش رشد اقتصادی کشورها می
 که،صورتبرداری از سرمایه فیزیکی موجود در کشورها است. بدیناقتصاد کشورها، امکان افزایش بهره
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برداری گذاری کشور، باعث استفاده بهینه و بهرهگذاری در انسان و افزایش سهم آن در کل سرمایهسرمایه
انی و شبشود )دهقانرشد اقتصادی کشورها می سرمایه فیزیکی وجود در کشور و نهایتا، موجب بهتر از

 (. 9915همکاران، 
این  یاد کرده و گذاریعنوان نوعی سرمایهگذار نظریه سرمایه انسانی، آموزش را به( بنیان9169) شولتز

ی. وی است نه منابع مادی و سرمایه فیزیک فرضیه را اثبات نمود که کلید توسعه اقتصادی نیروی انسانی
دلیل استقرار یک نظام به 9191تا  9875های ای کشور ژاپن را در تولیدات کشاورزی در بین سالهموفقیت

آموزش فراگیر و جامع نیروی انسانی در ژاپن و موفقیت در سرعت بازسازی اقتصادی کشور آلمان را پس 
های مهارتی و متخصص گذاری در نیروی انسانی به صورت ایجاد آموزشاز جنگ دوم جهانی سرمایه

 (.9919است )جهانگرد و شیشوانی، کردن نیروی انسانی ربط داده
ها چگونگی ترکیب ذخیره سرمایه و نیروی کار برای تولید محصول، با استفاده از ذخیره اندیشه 9ومرر

𝑦صورت: را در تابع تولید به = 𝐾𝛼(𝐴𝐿𝑟)1−𝛼 در تابع تولید وی برای هر سطح . ارائه نموده است
 توابع انباشت سرمایه بازده نسبت به مقیاس ثابت است. در این مدل،𝐿𝑟 و  k مشخص از تکنولوژی، برای

انداز و ها انباشت سرمایه به نرخ پسو نیروی کار همانند توابع متناظر در الگوی سولو است. در این مدل
ها مترادف با جمعیت و دارای رشد نمایی ثابت نرخ استهالک سرمایه وابسته است. نیروی کار در این مدل

 : ورت زیر در تابع تولید وارد کردصلوکاس نیروی انسانی را به باشد.و برونزا می

Y = AKαH1−α     ,    0 < 𝛼 < 1     (1)  

نشان دهنده نیروی انسانی نیز  Hفیزیکی و  بیانگر سرمایه K نشان دهنده ارزش افزوده، Yکه در آن 
 این است. درتعریف کرده H=μhN دیده را بصورت لوکاس نیروی انسانی آموزش باشد.آموزش دیده می

کار ساده است. لذا تابع تولید لوکاس بصورت زیر نیروی N سرمایه انسانی و hفراغت،  اوقات μ رابطه
 تواند بازنویسی شود: می

Y = 𝐴𝐾𝛼(𝜇ℎ𝑁)1−𝛼      (2)  

رمایه شوند، رشد اقتصادی از انباشت ساینکه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی انباشت میباتوجه به
دست و متوسط مهارت انسانی متاثر خواهد شد. از طرف دیگر، برای به انسانیفیزیکی و انباشت سرمایه 

𝜇کننده اگر آوردن نرخ رشد اقتصادی حداکثرکننده مطلوبیت مصرف = باشد، یعنی کل اوقات غیرفراغت  1
مساوی صفر خواهد شد. درنتیجه، سرمایه انسانی انباشت نخواهد شد  hصورت به کار تخصیص یابد، در آن

. باتوجه به مطالب ارائه شده، کیفیت نیروی انسانی )سرمایه انسانی( از طریق (9919شیشوانی،  )جهانگرد و
انسانی ه رود اثر سرمایانجامد. براین اساس، انتظار میار به رشد اقتصادی کشورها میوکبهبود فضای کسب

   وکار مثبت باشد.بر فضای کسب

 

                                                                                                                             
1. P. M. Romer (1981) 
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 کاروکسبدولت در بهبود  فضای . نقش 2-3

، های مختلف اقتصادیها در اقتصاد تنظیم مقررات و قوانین موجود در کشور در زمینهنقش اصلی دولت
باشد. در هر کشوری دولت دارای ضوابط و مقرارت خاصی است که تمام تالش خود اجتماعی و غیره می

ند کنهای موجود دخالت مینهها در تمام زمیکند. برخی از دولترا برای رسیدن به آن ضوابط مصروف می
گیرند و خود را در کنند و از این جهت اختیارات را از بخش خصوصی میو مقررات بسیار زیادی اعمال می

کنند. می ترین نقش را در اقتصاد ایفاهای مالیاتی مهمها با تنظیم سیاستکنند. دولتها درگیر میتمام جنبه
قتصادی های مختلف اپایین بردن نرخ مالیات و افزایش و یا کاهش مالیات بخشها با استفاده از باال و دولت

اخصی تواند شها در کشورهای مختلف میتوانند تعادل را در اقتصاد بوجود آورند که بررسی نرخ مالیاتمی
است که در بسیاری (. این درحالی9911وکار کشورها محسوب شود )ساالری، بندی فضای کسببرای رتبه

ولت در های دستوری داز کشورهای درحال توسعه مانند ایران به دلیل دولتی بودن اقتصاد و تاثیر سیاست
وکار دولت به عامل مهم، بلکه تنها عامل در تعیین میزان توسعه گانه فضای کسبهای یازدهبهبود شاخص
 وکار در کشور تبدیل گردیده است.فضای کسب

 ده. سوابق و مطالعات انجام ش2-4

است. براین اساس، چکیده مطالعه انجام شده با عنوان پژوهش حاضر در داخل و خارج از کشور یافت نشده
های اقتصادی و همچنین مطالعاتی در ارتباط با مطالعات مرتبط با اثر سرمایه انسانی بر عملکرد شاخص

 صورت زیر ارائهس بوده بهوکار که در داخل و خارج از کشور در دسترعوامل موثر بر بهبود فضای کسب
 گردیده است.

 هایبندی ابعاد و مؤلفهبررسی، شناسایی و اولویتای با عنوان در مقاله( 9918زاهدی و همکاران )
ها مورد مطالعه گونه سازمانهای فناوری محور اهمیت سرمایه انسانی را در اینسرمایه فکری در سازمان

های تکنلوژی محور از سه سرمایه این پژوهش، سرمایه فکری سازمانهای اند. براساس یافتهقرار داده
ها حاکی فهبندی مؤلاست. نتایج حاصل از اولویتانسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه اجتماعی تشکیل شده

 های تکنولوژی محور برخوردار است.از این است که مؤلفه سرمایه انسانی از بیشترین اهمیت در سازمان

وکار در عقود بانکداری اسالمی و فضای کسب"ای با عنوان ( در مقاله9918) 9ر و کارابولوتپوشاهین
اند. ( بررسی نمودهARDLهای توزیعی )موضوع را با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه "ایران

و مانده  ایالحسنه، مانده تسهیالت قراردادهای مبادلههای آن، مانده تسهیالت قرضبراساس یافته
ر مدت و هم دوکار هم در کوتاهدار بر فضای کسبتسهیالت قراردادهای مشارکتی تاثیر مثبت و معنی

مدت و گذاری مستقیم خارجی هم در کوتاهبلندمدت داشته است. همچنین شاخص توسعه انسانی و سرمایه
ندمدت مدت و هم در بلدر کوتاهاند. تاثیر تورم هم وکار تاثیر مثبت داشتههم در بلندمدت بر فضای کسب

                                                                                                                             
1. KARABULUT, Kerem  
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های وکار در ایران منفی برآورد گردیده است. براساس برآورد مدل تصحیح خطا عدم تعادلبر فضای کسب
 کندکاهش یافته و به سمت تعادل بلندمدت حرکت می %54مدت متغیر وابسته ساالنه به میزان کوتاه

کار بر تجارت خارجی با شرکای عمده تجاری  ( تاثیر فضای کسب و9917زاده )اسکویی و ولیبرقی
تی وکار دارای تاثیرات مثبهای کسباند، بهبود شاخصبررسی و نتیجه گرفته 6194-6114ایران را در بازه 

های شروع شاخص کار رفته دراین مطالعه،شاخص به 7 که از میانطوریباشند بهبر صادرات و واردات می
مرزی، اجرای قرارداد و سهولت اجرای ورشکستگی، مانی، تجارت برونوکار، اخذ مجوزهای ساختکسب

باشند. در الگوی واردات نیز به جز شاخص اخذ مجوزهای دارای تاثیر مثبت و معنادار بر صادرات می
 باشند.ها دارای تاثیرات مثبت و معنادار بر واردات میساختمانی بهبود سایر شاخص

وکار کارآفرینی گردشگری در جهت و تأثیر توسعه فضای کسب ( نقش9917کاویانی و همکاران )
وسعه و اند. نتایج آن حاکی از قدرت تبیین باالی متغیر تدستیابی به توسعه پایدار روستایی را بررسی نموده

وکار گردشگری در توسعه روستایی )متغیر وابسته( بوده و اینکه به خوبی قادر است بهبود فضای کسب
ای رشد و هعنوان یکی از شاخص)توسعه پایدار روستایی( را به ت و واریانس متغیر وابستهمیزان تغییرا

 .توسعه اقتصادی توضیح دهد
بررسی تأثیر سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر »( در تحقیقی با عنوان، 9916سرلک و قیاسی )

های یافته و دادهگشتاورهای تعمیمموضوع را با استفاده از روش « آنرشد اقتصادی کشورهای عضو آسه
رشد  که سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر نشان داداند. نتایج تخمین آنها تابلویی مورد مطالعه قرار داده

دار و مثبتی داشته است. همچنین، اثر سرمایه انسانی به مراتب اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر معنی
 بر رشد اقتصادی این کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است.از اثر تغییرات ساختاری 

صورت مقایسه دو نظریه سرمایه وری صنایع ایران را به( اثر آموزش عالی بر بهره9915مهربانی )
های آن، افزایش نسبی برآورد نموده است. براساس یافته 9911-9986های انسانی و فیلتر در بین سال

طور خاص این مطلب به انجامیده است.وری صنایع ایران نشگاهی به افزایش بهرههای داکردهشمار تحصیل
در مورد سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده شده، اما مقطع دکتری تخصصی چنین 

 است.ارتباطی را نشان نداده
اس اند. براسبررسی نموده ( تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز را در ایران9915انصاری و همکاران )

وآوری سبز روانی و ظرفیت فرد و نه دانشی، پیشین هپیشین هاین مطالعه، سرمایه انسانی مشتمل بر سه ساز
ها هاست. برای تجزیه و تحلیل دادتأمین سبز درنظر گرفته شده هرهبری سبز و زنجیر همشتمل بر دو ساز

نفر از مدیران و کارشناسان سازمان، براساس  51 بهره گرفته شده است. Smart PLSافزار از نرم
رمایه این تحقیق نشان داد س هنتیج. برداری تصادفی ساده از روی فهرست بیمه سازمان انتخاب شدندنمونه

 ها مؤثر است.درصد بر نوآوری سبز در سازمان 76انسانی به میزان 
گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ( تأثیر سرمایه9914مغانی و همکاران )زادهرجب

 بررسی GMMبا استفاده از روش  6199-6119کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در بازه 
دست آمده از برآورد الگو نشان داد که در کنار عوامل سرمایه فیزیکی و نیروی کار، متغیر نتایج بهاند. نموده
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طوریکه تولید در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نقش مهمی دارد، به سرمایه انسانی نیز در تابع
درصد در رشد  15/1و  68/1یک درصد افزایش در مخارج بهداشتی و مخارج آموزشی به ترتیب به افزایش 

بود و این  51/1شود. همچنین، در این برآورد نسبت تعدیل رشد اقتصادی برابر با اقتصادی منجر می
درصد از شکاف بین مقدار واقعی رشد اقتصادی و مقدار مطلوب  51دهنده این است که در هر سال ننشا

 رود. آن از بین می
 گذاری مستقیم خارجیوکار بر صادرات و سرمایه( اثرات بهبود فضای کسب9914آبادی و همکاران )شاه

ب وکار با حکمرانی خوفضای کسبه اند ککرده و نتیجه گرفته بررسی G77را در کشورهای منتخب گروه 
گذاری مستقیم رابطه مستقیم دارد. براساس این مطالعه وفور منابع طبیعی و لیبرالیسم اقتصادی با سرمایه

گذاری ایهوکار، انباشت سرمهای این تحقیق، بهبود فضای کسبخارجی رابطه معکوسی دارند. براساس یافته
 اند.افزایش صادرات کشورهای مورد بررسی شده و نرخ ارز حقیقی موجب مستقیم خارجی

قتصادی های ا( اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد فعالیت9919جهانگرد و شیشوانی )
ستاده مورد بررسی قرار -روش مدل رشد درونزای لوکاس و الگوی دادهبه 9985-9955ایران را در دوره 

داد که اثر سرمایه انسانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی . نتایج پژوهش آنها نشان اندداده
دار بوده است. بیشترین اثر مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی مربوط به ها مثبت و معنیدر اکثر بخش

 بخش آب و برق و گاز برآورد گردیده است.
 یارهمک رب یاقتصاد نامطلوب طیمحی را در کنار انسان هیسرما و اثر نقش( 6161) 9پاپاییانو و همکاران

 دهدیم نشان جینتااند. یی در بخش کشاورزی یونان مورد بررسی قرار دادهغذا مواد نیتأم یهارهیزنج در
 یهمکار مشترک ارتباطات و اطالعات یگذاراشتراک بهدر  کشاورزان ،یاقتصاد نامساعد طیشرا در که
 جربهت و التیتحص سن، مانند یانسان هیسرما یهاجنبه که ددهیم نشان نیهمچننتایج  .کنندینم

 یبرا ینشیب و یتیریمد امدیپ نیچند مطالعه نیا .استمثبت داشته ریتأث ی آنهاهمکار بر یکشاورز
 حدودم مطالعات وجود لیدل به اتیادب در یاساس شکاف کی نکهیا ضمن کند،یم فراهم استگذارانیس

  .ردیگب نظر در را ییغذا مواد نیتأم یهارهیزنج بر یاقتصاد نامساعد طیشرا ریتأث که دارد وجود موجود
 یارجخ میمستق یذارگیهسرمارا بر  یتجار طیمح و کشور مقررات( تاثیر 6161) 6کانتراکتورا و همکاران

(FDI )یگانبازر مقررات و تریقو یقراردادها یاجرا با ییکشورها های آنهااند. براساس یافتهبررسی نموده 
 هک دهدیم نشان تعامل طیشرا. کنندیم جذب را یخارج میمستق یگذارهیسرما کارآمدتر، یالمللنیب

 ریفق کشور ینهاد ریمتغ است، تریقو که کشوری ینهاد ریمتغ جایبه هستند لیما یتیمل چند یهاشرکت
با  گذاری در کشورهایجای سرمایهبه هستند لیما یتیمل چند یهاشرکت مثال، عنوانبه. کنند مبادله را

 ییکارا خروج و ورود مقررات با ییکشورها در تر،یقو و با مقررات ورود و خروج قرارداد اجرایی ضوابط
 .دارد دولت یهااستیس اصالح در یمهم یامدهایپ نیهمچن جینتا نیا. کنند یگذارهیسرما یکمتر
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وکار را در کشورهای آفریقایی مطالعه ( ارتباط بین تکنولوژی و محیط کسب6191) 9یو و همکاران
اند های این تحقیق، فقط سه باشگاه در کشورهای پیشرفته آفریقایی توانسته. براساس یافتهدنانموده
وری را نسبت به آفریقای جنوبی بدست بیاورند. این سطح همگرایی بهره (TFPوری کل عوامل تولید )بهره

که، استهای آنها نشان دادهاست. تجزیه و تحلیلنسبت به ایاالت متحده آمریکا در دو باشگاه یافت شده
 قایآفر رد دیجد مشاغل ییشکوفا یبرا الزم یبسترها جادیا یبرا دیجد یفناور در یگذارهیسرما نهیزم در

 .دارد
 شرکت 41،111ی سودآور و وکار(ی )کسبتجار طیمح فرهنگ،( اثر 6198) 6گاگانیس و همکاران

 جینتااند. مورد مطالعه قرار داده 6194-6116یی را در بازه اروپا کشور 65( در 9SMEs) متوسط و کوچک
 یسودآور بر یمثبت ریتأث مدتیطوالن شیگرا و یمردانگ ،ییفردگرا که داد نشان های آنهایافته

یسک )ر نانیاطم عدم از اجتناب و قدرت فاصله ،که استیحال دراین  ،وکارهای کوچک و متوسط داردکسب
 یمل رهنگف ریتأث زانیم های تحقیق،یافته براساس نیهمچن. بر سود آوری داشته است متضاد اثر گریزی(

 .دارد یبستگ ینهاد تیفیک و یاسیس ثبات به وکارهای کسبسودآور بر
را مورد  وکارکسب طیمح در ینهاد تیفیک و یمال تمرکز عدم( تاثیر 6197) 4اسکالراس و چیانگ

 و هیتجزمنظور به ،6196 تا 6114 در بازه کشور 76 پانل یهاداده از استفاده با اند. آنهاارزیابی قرار داده
مطالعه  جینتا. داناستفاده نموده وکارکسب دوستانه یهاطیمح جادیا احتمال بر یمال ییتمرکززدا ریتأث لیتحل
 آمددرکم یکشورها نیب در آن ریتأث و بخشدیم بهبود را یتجار طیمح یمال تمرکز عدم داد نشان آنها
 .است نیتریقو

 یورهاکشوکار کسب یهاطیمح بر یاقتصاد یسازیجهان راتیتأث رییتغ( 6195) 5ماستیکینه و ونکوونه
 ندیفرا یصاداقت راتیتأثکه، آنها این است قیتحق یاصل یریگجهینتاند. یافته و را مطالعه کرده کیبالت

نیای اقتصاد در د یدیجد ینیبشیپ رقابلیغ راتیتأث ،وجودنیباا ،استیافته کاهش جیتدر به یسازیجهان
 داشت خواهد وجود یاقتصاد موضوعات یبرا زین یشتریب یهاچالش ندهیآ در یحت .است وقوع حال در
 .دارند هایثباتیب دروکار کسب محیط ماندن یرقابت در یسع ندهیآ در که

 . تجزیه و تحلیل اطالعات2-5

 رهیافت زا وکارویژه سرمایه فیزیکی بر بهبود فضای کسبی مستقل بهرهایمتغ اثرات برآورد منظوربه
 مطالعات و ینظر یمبان بر استناد با زین یبررس مورد مدلاستفاده شده است. های تلفیقی رگرسیون داده

که اثر ( 6196آیورا و کیروش )( به نقل از 9916سرلک و قیاسی ) مقاله ژهیو به گرفته، صورت یتجرب
 است:گردیده یمعرف ریز بصورتاند، سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را بررسی نموده

BE = f (HC, INF, FDI, CF) 

LBEit = α0 + α1LHCit + α2LCPIit + α3FDIit + α4LCFit + εit  
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 اند:گردیده ارائه ریز شرح به مستقل و وابسته یرهایمتغ آن در که

 :وابسته ریمتغ
BE  :مجوز، ذاخ کار، و کسب شروع یها مولفه از که باشد،یم کار و کسب یفضا یکل شاخص انگریب 

 ،یخارج ارتتج ات،یمال پرداخت گذاران، هیسرما از تیحما اعتبار، اخذ ت،یمالک ثبت ته،یسیالکتر افتیدر
 وکار از سایت بانک. آمار شاخص کلی کسبشودیم یناش قراردادها یاجرا و کار و کسب کردن لیتعط

 آوری گردیده است.جمع 9جهانی

 متغیرهای مستقل:
HC های تحصیل استفاده گردیده که آمار آننسانی است. در این تحقیق از متوسط سال سرمایه: متغیر 

ر المللی دانشگاه کالیفرنیا امریکا بصورت سالیانه منتشکه توسط مرکز اطالعات بین 6پن جدول جهانی از
سرمایه انسانی کشورها براساس پیشرفت  صدر این گزارش اطالعات شاخ. می شود، استفاده شده است

(، استخراج شده است. در این 9916)سرلک و قیاسی،  های تحصیل مورد محاسبه قرار گرفته استسال
 استفاده گردیده است. 9آموزش بازده و لیتحص هایسال از متوسط ،یانسان هیسرما شاخصتحقیق 

INF : فروشی )قیمت خردهمتغیر نرخ تورم است که در این تحقیق از شاخصCPI شاخص قیمت ،
 آوری شده است.کننده( استفاده گردیده و آمار آن از سایت بانک جهانی جمعمصرف
FDI :قیم گذاری مستگذاری مستقیم خارجی است. در این تحقیق از  جریان ورود سرمایهمتغیر سرمایه

آوری از سایت بانک جهانی جمع ( استفاده شده است. آمار آنGDPخارجی به دالر آمریکا )درصدی از 
 گردیده است.

CF :گذاری ملی( است. از نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی نرخ تشکیل سرمایه )سرمایه
(GDP .استفاده شده و آمار آن از سات بانک جهانی استخراج شده است ) 

 و روش تحقیق. جامعه و نمونه آماری 2-6

کشور بوده که نمونه  57به تعداد  4اسالمی هایجامعه آماری تحقیق کشورهای عضو سازمان همکاری
در آنها موجود  6198-6116مورد تحلیل از بین جامعه آماری که اطالعات مورد نیاز متغیرهای مدل دربازه 

ای و براساس دی و توسعهروش تحقیق در این پژوهش براساس هدف کاربراست انتخاب گردیده است. 
تخمین مدل به روش رگرسیون گیرد. آزماشی قرار می هایها در زمره پژوهشآوری دادهچگونگی جمع

  انجام شده است. 6198-6116در بازه  5های اسالمیکشور عضو سازمان همکاری 66های پانل برای داده
  

                                                                                                                             
1. doingbusiness.org 

2. Penn World Table (PWT) 

3. https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/  

4. https://www.iiwfs.com/islam-world/islam-

world-islamic-centers/55-oic-introduction 

باشند: آلبانی، اردن، شرح زیر می. کشورهای اسالمی انتخاب شده به5
عربی، اندونوزی، ایران، پاکستان، سنگال، بنگالدش، متحدهامارات

سعودی، سودان، عراق، اوگاندا، الجزیره، عربستانترکیه، تونس، 
قرقیزستان، کامرون، کویت، توگو، مالی، مالزی، مصر، مراکش، 

 نیجریه. موریتانی، نیجر و 

https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/
https://www.iiwfs.com/islam-world/islam-world-islamic-centers/55-oic-introduction
https://www.iiwfs.com/islam-world/islam-world-islamic-centers/55-oic-introduction
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 . آزمون ریشه واحد2-7

شود. ( انجام میمانایی) عدم وجود ریشه واحد آزمون ،برآوردی هایرگرسیونکاذب نتایج از اجتناب منظور به
اگر متغیرهای مورد  های نامانا موجب عدم اعتماد به نتایج برآوردی خواهد شد.برآورد رگرسیون با داده

هیچ رابطه منطقی بین متغیرهای مستقل و  ضمن اینکه ممکن است باشند مانااستفاده در برآورد مدل، نا
نادرستی در  ایهاستنباطتواند بسیار باال باعث می رگرسیونضریب تعیین  ندارد ولیوابسته وجود نداشته 

فرض صفر و مقابل برای آزمون ریشه واحد بصورت ذیل نوشته  بوجود آید.مورد میزان ارتباط بین متغیرها 
 شود: می

H0: )سری ایستا نیست )دارای ریشه واحد است 

H1: )سری ایستا است )در سطح ایستا است 

( استفاده شده LLC) 9در این تحقیق جهت بررسی مانایی متغیرهای مدل از آزمون لوین، لین و چو
باشد. در آزمون لوین، های ترکیبی میهای ریشه واحد در دادهترین آزموناست. این آزمون یکی از مهم

ایج آزمون کند. نتلین و چو فرضیه صفر وجود یک ریشه واحد در متغیر در مقابل مانایی متغیر را بیان می
  ارائه شده است. (9)فوق در جدول 

 واحد متغیرهای مدل به روش لوین، لین و چو، آزمون ریشه 1جدول 

 مقدار احتمال آماره متغیر

LBE 84451/9- 1119/1 

LHC 18667/1- 1111/1 

LCPI 91154/6- 1111/1 

FDI 66654/7- 1111/1 

LCF 47511/6- 1166/1 

 های پژوهشمنبع: یافته

بودن تمام  I(9بیانگر پایا )نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد متغیرها به روش لوین، لین و چو 
  توان بدون نگرانی از کاذب بودن نتایج رگرسیون به برآورد مدل پرداخت.باشد. لذا میمتغیرهای مدل می

  . برآورد مدل2-8

 تصادفی یا حالتهای ریشه واحد جهت تعیین روش برآورد مدل به لحاظ اثرات ثابت، پس از انجام آزمون
لیمر استفاده  Fشود. برای این منظور از آزمون های آماری مربوطه پرداخته میبه انجام آزمون 6تلفیقی

    ( ارائه گردیده است.6شود. نتایج این آزمون در جدول )می
 

 

                                                                                                                             
1. Levin, Lin & Chu 

2. Pooled Data 
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 لیمر( F: آزمون اثرات ثابت )2جدول

 احتمال درجه آزادی آماره آزمون اثرات

F 1111/1 (65و 918) 159995/95 9مقاطع 

𝛘
𝟐

 1111/1 65 668171/455 6مقاطع

 های پژوهشمنبع: یافته

مبنی بر برابری عرض از مبدأها رد شده   ∘H، در همه کشورهای نمونه، فرضیه6براساس نتایج جدول 
و بایستی عرض از مبداءهای مختلفی را در برآورد مدل لحاظ نمود. در نتیجه روش پانل برای برآورد مدل 

 مناسب تشخیص داده شده است. 
برای مشخص نمودن نوع روش تخمین پانل به لحاظ اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده 

 (، آورده شده است. 9یج آزمون هاسمن در جدول )شود. نتامی

 : آزمون هاسمن9جدول

𝛘آماره ) خالصه آزمون
𝟐

𝛘درجه آزادی ) (
𝟐

 احتمال (

 1451/1 4 749986/1 9تصادفی مقاطع

 های پژوهشمنبع: یافته

کوچکتر است، در سطح  15/1( به دلیل اینکه مقدار احتمال از 9براساس نتایج آزمون هاسمن جدول )
فرضیه صفر مبنی بر تأیید روش رگرسیون پانل با رهیافت اثرات تصادفی رد شده و رهیافت  %5معنی 

است.  رد گردیدهباشد. بنابراین مدل پژوهش به روش پانل و اثرات ثابت، برآواثرات ثابت مورد تایید می
 ( آورده شده است.  4نتایج برآورد مدل با استفاده از روش پانل و اثرات ثابت در جدول )

 وکار(: نتایج برآورد اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مدل )محیط کسب4جدول

 احتمال tآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

LHC 8761/1 499/1 9697/6 1687/1 

LCPI 6114/1- 9166/1 891/6- 1951/1 

FDI 1117/1 1195/1 9196/1 8485/1 

LCF 9649/1 1865/1 181/9 1498/1 

C 1699/9 1494/9 7679/9 1116/1 

AR(1) 78/1 197/1 14/61 1111/1 

𝑅2 

�̅�2 

F 

Prop(F) 

D.W. 

198/1 
196/1 
1149/949 

(1111/1) 
196/9 

 های پژوهشمنبع: یافته

                                                                                                                             
1. Cross-Section F 

2. Cross-Section Chi-Square 

3. Cross-Section Random  
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وکار در ( سرمایه انسانی تاثیر مثبت بر فضای کلی کسب4تحقیق در جدول )های براساس یافته
است. مفهوم دار برآورد گردیدهو از نظر آماری معنی 87/1کشورهای منتخب اسالمی دارد. اندازه این تاثیر 

های آموزش و بازدهی آموزش در آن این است که با یک درصد افزایش سرمایه انسانی، متوسط سال
درصد بهبود یافته است.  87/1ی اسالمی، فضای کلی کسب و کار در این کشورها بطور متوسط کشورها

اثیر مثبت بر از طریق تبا فرض ثابت بودن سایر شرایط، کیفیت نیروی انسانی )سرمایه انسانی( هر کشور، 
لی ه شاخص کهای جزئی و در نتیجبهبود شاخص کار ووری نیرویتوان تولیدی افراد موجب افزایش بهره

 وکار شده است.کسب
ن تاثیر است. اندازه ایتاثیر تورم بر فضای کلی کسب و کار در کشورهای اسالمی منفی برآورد گردیده

دار بوده است. مفهوم آن این است که با یک درصد افزایش شاخص قیمت و از نظر آماری معنی 61/1
درصد  61/1در این کشورها بطور متوسط  کننده در کشورهای اسالمی، فضای کلی کسب و کارمصرف

کار وهای کسببدتر شده است. تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده و موجب بدتر شدن بعضی از شاحص
 کند.وکار را با نزول همراه میشود که شاخص کلی کسبمی

ماری آوکار از نظر گذاری مستقیم خارجی در کشورهای اسالمی بر شاخص کلی کسبتاثیر سرمایه
ورهای های فنی و تکنولوژیکی کشتواند عدم وجود و یا تکمیل زیرساختاثبات نگردیده است. دلیل آن می

 وکار باشد.های مستقیم خارجی به منظور بهبود فضای کسبنمونه برای جذب سرمایه
اشته بت دوکار تاثیر مثگذاری( در کشورهای اسالمی بر شاخص کلی کسبنرخ تشکیل سرمایه )سرمایه

اری گذکه با افزایش یک درصد در نرخ سرمایهستابرآورد گردیده و مفهوم آن این 96/1است. مقدار این اثر 
توان رابطه بین یابد. در واقع میدرصد بهبود می96/1وکار در کشورهای ملی شاخص کلی کسب

گذاری بر شاخص ایهوکار را دوطرفه دانست. لذا اثر مثبت نرخ سرمگذاری ملی و شاخص کسبسرمایه
 وکار مورد انتظار بوده است.کسب

وکار در کشورهای درصد از تغییرات شاخص کسب19که، بیش از استضریب تعیین مدل بیانگر این
مقدار احتمال مربوط ، Fاست. آماره اسالمی توسط چهار متغیر انتخاب شده در پژوهش حاضر توجیه شده

دار بودن کلی مدل، صحیح بودن متغیرهای انتخاب شده و واتسون بیانگر معنی-و آماره دوربین Fبه آماره 
باشد. لذا مدل برآورد شده صحیح و نتایج برآوردشده های مدل میماندهعدم وجود خودهمبستگی بین باقی

   باشد.قابل اعتماد می

 گیری و پیشنهادات. نتیجه3
باشد. وکار در کشورهای اسالمی میایه انسانی بر شاخص کلی کسبمقاله حاضر درپی سنجش اثر سرم

دول جهای بانک جهانی و های مربوط به متغیرهای مدل انتخابی این پژوهش از سایتمنظور، دادهبرای این
منظور برآورد رگرسیون و تجزیه و تحلیل نتایج از روش تحلیل رگرسیون جهانی پن گردآوری گردیده و به

های پانل با رهیافت اثرات ثابت استفاده گردیده است. در انتخاب نمونه از کشورهای عضو سازمان همکاری
ه های پژوهش، تاثیر سرمایاسالمی وجود اطالعات مورد نیاز متغیرهای مدل لحاظ شده است. براساس یافته



 199ـــــــــــــــــ وکار در کشورهای اسالمی تأثیر سرمایه انسانی بر فضای کسب

تیجه را توان این نوکار در کشورهای اسالمی مثبت برآورد گردیده است. میانی بر شاخص کلی کسبانس
 ( دانست. 9915در راستای نتایج مطالعه انصاری و همکاران )

اثبات  وکار از نظر آماریگذاری مستقیم خارجی بر شاخص کلی فضای کسبهمچنین اثر متغیر سرمایه
وکار مثبت و اثر متغیر شاخص قیمت خ تشکیل سرمایه بر فضای کسبنگردیده است. اثر متغیر نر

وکار در کشورهای اسالمی منفی گردیده است. باتوجه عنوان تورم بر شاخص فضای کسبکننده بهمصرف
ذا برای ل شده به استثنای فرضیه دوم فرعی تمام متغیرهای پژوهش تایید گردیده است.به مطالب بیان

  شود. ار در کشور توجه بیشتر به سرمایه انسانی پشنهاد میوکتقویت فضای کسب

 منابع. 4
(، برآورد سری زمانی سرمایه انسانی بر مبنای متوسط سالهای 9915موسوی، سیدصالح، حقیقت، جعفر، )اکبری

پژوهشی مطالعات اقتصادی -فصلنامه علمی(، 9916-9957های تحصیل )مطالعه موردی ایران، سال

 .951-991، صص 97، شماره 5، سال )دوره( ایرانکاربردی 

کسب و  یبهبود فضا یهااطالعات و ارتباطات بر شاخص یفناور ریتأث(، 9916امجدی، کاظم، شافعی، احسان، )
ویک، صص ، سال یازدهم، شماره چهلوریمدیریت بهرهی(، وربهره یجهت ارتقا یزمیمکان) کشورها کار

619-669. 

مدیریت (، بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز، 9915) شیدا، جبلی، هدی، ،منوچهر، اشرفی ،انصاری

 .966-949، صص 6، شماره 8مدیریت دانشگاه تهران، دوره  هدانشکد ،صنعتی

(، بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در 9916زاده، مهدیه، باقری، فریده، )آقایی، مجید، رضاقلی
 .44-69، صص 67، شماره ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامههای ایران، استان

وکار (، مدیریت راهبردی در فضای کسب9916دارانی، هادی، مظهری، محمد، )زاده، مریم، رفیعیبراتی، جواد، رسول
، یمدیریت شهر فصلنامه اقتصاد واقتصاد شهری )مطالعه موردی: گردشگری مذهبی شهر مشهد مقدس(، 

 .965-911شماره ششم، صص 

وکار بر تجارت خارجی: مطالعه موردی (، تاثیر فضای کسب9917زاده، سمیه، )اسکویی، محمدمهدی، ولیبرقی
ز، ، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریالمللیوکارهای بینمدیریت کسبشرکای عمده تجاری ایران، 

 .944-965، صص 9دوره )سال( اول، شماره

 رشد بر یانسان هیسرما میرمستقیغ و میمستق اثرات یبررس(، 9919جهانگرد، اسفندیار، شیشوانی، مهرنوش، )
 .48-97، صص 99، شماره 4، دوره کاربردی اقتصاد فصلنامه، رانیا یاقتصاد یهاتیفعال

وکار و رعایت حقوق مالکیت (، اثر بهبود فضای کسب9915فرید، صمد، محمدزاده، یوسف، خزالی، دیمن، )حکمتی
شد و های رپژوهش شیِهفصلنامه علمی پژوفکری بر رشداقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به باال، 

 .991-996، سال )دوره( ششم، شماره بیست و دو، صص توسعه اقتصادی
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صاد ای اقت(، تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد منطقه9915شبانی، زهرا، هادیان، ابراهیم، نصیرزاده، فائزه، )دهقان
ست و ، سال )دوره( بیهای اقتصادی ایرانفصلنامه پژوهشهای تابلویی پویای فضایی، ایران: رویکرد داده

 .91-9، صص 66یکم، شماره 

گذاری در (، بررسی تأثیر سرمایه9914فر، مصطفی، سیدآقاحسینی، سیدمحسن، )یمغانی، ناهید، سلیمزادهرجب
، GMMسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش 

 .91-9، صص 9، شماره69، دوره ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه

 ، نشر تابان، تهران، ایران.مبانی توسعه اقتصادی(، 9914روزبهان، محمود، )

ای هبندی ابعاد و مؤلفه(، بررسی، شناسایی و اولویت9918زاهدی، محمدرضا، کریمی، محمدحسین، دهقانی، مریم، )
ده دنشک، هاى دفاعیفصلنامه مدیریت نوآوری در سازمانهای فناوری محور، ی فکری در سازمانسرمایه

 .88-69، صص 9، شماره 6مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، سال 

(، بررسی تأثیر سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای 9916سرلک، احمد، قیاسی، مجتبی، )
 .66-59، صص 69، شماره 7، دوره فصلنامه اقتصاد کاربردی عضو آسه آن،

وکار بر صادرات (، بررسی اثرات بهبود فضای کسب9914نیا، سیدآرش، )سلمانی، یونس، ولیآبادی، ابوالفضل، شاه
، فصلنامه علوم اقتصادی(، G77گذاری مستقیم خارجی )مطالعه موردی کشورهای منتخب گروه و سرمایه

 .51-47، صص 91، شماره 1سال 

 مدیریت، رانیا و فضای کسب و کار در (، عقود بانکداری اسالمی9918پور، علی، کارابولت، کرم، )شاهین

 .49-69، صص 6، شماره 6، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، سال المللیوکارهای بینکسب

(، اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر 9916صالحی، محمدجواد، عبادی، جعفر، مظفری، گشتاسب، )
شماره  ،ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهرشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان، 

 .66-49، صص 61
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