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يکي از مشکالت اساسي در تابع تولید،     چکیده: 

ند ا ر        که بتوا جايگزين کردن متغیری استتتت 
خوبي  ايه انستتاني بر رشتتد ادت تتادی را به ستترم

  ،بر اين استتتاه، هدی اين مقاله    تشتتترين ک د  
سیعي از      ست که بتواند بخش و تعیین متغیری ا

ساني را  ةسرماي  شش دهد   ان شان    پو مطالعات ن
  ،انستتتاني به ارزش پولي ةداد که برآورد ستتترماي

بتدا  لذا ا ؛بهترين پراکسي از سرمايه انساني است    
که مي     روش های مختلفي  توان د   ها و رويکرد

انساني را نشان ده د    تری از سرماية ارزش ددیق
با استتتفادا از مطالعات تطقیقي و استت اد موجود  

  سهبه و  شداورد مقايسه  در کشورهای مختلف م 
ساير روش     سي در ک ار  سا    شد ها توجه رويکرد ا
  ،های موجودبا بررسي و تحلیل رويکردها و روش 

استتتخراش شتتد که   مفهومييک مدل و چارچوب 
های  سرمايه انساني را ارزش حال سرمايه گذاری   

دستتتت آمدا در آي دا    هگذشتتتته و درآمدهای ب     
ساني ديگر اين که سرم  داند  نتیجةمي فقط   ايه ان

دولت نقودا   از ستتویماح تتل آموزش و آن هم 
سرمايه      شت، تجربه،  بلکه پارامترهايي چون بهدا

های بخش خ تتتوصتتتي و خانوارها را نیز  گذاری
س  شورهای جهان  ةدربر مي گیرد  مقاي در بازا   ک

فاوت   ماني مت که برآورد      ،ز حاکي از آن استتتت 
ند  تواها دارای همگرايي هست د که خود مي روش

 ها باشد مؤيد علمي بودن و ددیق بودن آن

Abstract: One fundamental problem in 
production function is to find and submit a 
variable which can be able to illustrate the 
effect of human capital on economic growth 
well. However in most studies, only some 
parts of human capital are illustrated by the 
submitted variables. Accordingly, the main 
purpose of this study is to determine a 
variable which covers more parts of the 
human capital. Therefore, initially three 
different approaches and methods which 
represent the exact value of human capital 
are compared. Through analyzing these 
approaches and methods a conceptual 
framework was achieved which indicates 
the human capital as current value of the 
past investments and the future incomes. 
Another result of this study is that the 
human capital is not only consequence of 
the education which is provided by the 
government, but also other parameters like 
health, experience and etc. on the other 
hand, private investment and families are 
involved. Ultimately, comparing the 
methods applied by economist in different 
countries for different time periods implies 
that although these methods and approaches 
are different, there was a convergence in 
estimating the model through these 
methods. Hence, the convergence proves 
that these methods are somewhat precise 
and scientific. 
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 مقدمه
انساني و اي که آموزش يک نوع  ةددمت بحث سرمايتوان گفت که بي ترديد مي

که آدام اسمیت و برخي ديگر رسد  از زمانيسرمايه گذاری است به ددمت علم ادت اد مي
 که نیروی انساني ت ها م قعموضوع را  از ادت ادانان مقاحث تقسیم کار و تخ ص و اين

ولتز و دنیسون و ديگر که شو از زماني ،ع وان کردند بیش از دويست سال ، روت است
طور برجسته نقش عامل سرمايه انساني را به ع وان يک عامل هادت اددانان معاصر ب

گذرد  در سال مي 40در تابع تولید و رشد ادت ادی بررسي کردند، حدود « 1ماندابادي»
 ةاما نقش سرماي ؛تأکید ادت اددانان بر رشد ادت ادی هموارا وجود داشته است ،اين دورا
مهری و فراموشي شدا است  مل مهم تولید و رشد گاهي دچار بيع وان يک عاانساني به

ک یم، تأکید بر نقش آموزش به بعد مالحظه مي 1990 حال آنچه امروزا و در دهةرهبه
یر های غبر ج قهتأکید يع ي سرمايه انساني بر رشد ادت ادی و همچ ین  ،آن ةو  مر

  استبر اجتماع و افراد جامعه آن « 2غیربازاری»ادت ادی و 
انساني در مدل های رشد ادت ادی باشد  که چه متغیری بايد جايگزين سرمايةاي 

که همه متغیرهای مورد استفادا  ييو از آنجا ،هموارا مورد م ادشه ادت اددانان بودا است
 طهای تح یل و    فقنظیر نرخ  قت نام در مقاطع مختلف، مخارش آموزشي، متوسط سال

 رسد محاسقه ارزشميک  د، لذا به نظر گیری ميبخشي از اين متغیر کیفي را اندازا
  3ترين متغیر جايگزين سرمايه انساني باشدترين و جامعپولي سرمايه انساني کامل

ذخیرا سرمايه انساني وجود  ةهای مختلفي در خ وص محاسقرويکردها و روش
 در اين ايقي دارند که بايد مورد توجه درار گیرند ها مزايا و معدارد هر يک از اين روش

بعد از آن تالش خواهیم گیرد و ميها و رويکردها مورد توجه درار ابتدا اين روش مقاله
که عمدا جوانب  ،مفهومي يمدل ،و مطالعه اس ادیبا استفادا از مرور ادبیات  کرد

ارهای ک ايسةر پايان نیز به مقد دست آوريم هب ،گیردميموجودی سرمايه انساني را در بر
آنان را مورد  از سویدست آمدا هها و نتايج بانجام شدا در اين زمی ه پرداخته و روش

 دهیم درار ميو مقايسه مداده 

 گونه که در ادت اد برای محاسقه ارزش تولیدات از سه روش ارزش افزوداهمان
های اساسي برای محاسقه و روشرويکردها  شود،ميدرآمد و هزي ه استفادا  )تولید(،

مقت ي بر  در آمد و مقت ي بر  شامل روش مقت ي بر هزي ه، همموجودی سرمايه انساني 
ها شرو های محاسقه تولید ملي است ستاندا است که به نوعي الهام گرفته شدا از روش

 دشاخص ترکیقي و غیرا وجو مدل ساختاری، سازی،و رويکردهای ديگری نیز مثل نمايه
 حد توان به مزايا و معايب آنها پرداخته شدا است  در دارد که

 

                                                                                                                                      
Residual. 1 

Market -Non.2.  
 "گیری موجودی سرمايه انساني و برآورد آن  در ايرانارائه الگويي برای اندازا "ان  ون مقاله بخشي از کار پژوهشي با ع  اي 3

 میالدی با روش مقت ي بر درآمد محاسقه شدا است  2010تا  1960های است که در آن ارزش پولي سرمايه انساني برای سال
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 1روش مبتنی بر هزینه -1

گذارهای مستهلک شدا در با محاسقه ارزش سرمايهدر اين روش سرمايه انساني 
آيد )هزي ه فرصت از دست رفته برای رفتن به مدرسه و يا دانشگاا دست ميهآموزش ب

گذاری شدا در آموزش و ساير يان م ابع سرمايهجر ،اين روش شود( نیز محاسقه مي
ری گیدا بسیار مفید است را نیز اندازافاي -های مرتقط که برای تحلیل هزي هبخش

 ک د مي
ت که اس گیری سرمايه انسانيبسیار معمول برای اندازا يروش مقت ي بر هزي ه روش

های بر اساه هزي ه را سرمايه انساني مردم اود  کرگذاری پايهآن را (، 1883انگل )
برابر با  او راپرورش  ساله هزي ه 26فرد با در نظر گرفتن يک  او  والدي شان تخمین زد

ست  با اين حال، نادسالگي  25های مورد نیاز برای پرورش وی تا سن مجموع هزي ه
د ع وان يک برآوربه نشان دادند، اين مدل نقايد (2000) 2جتسالاو  مداگو گونه کههمان

های ه ارزش زماني پول و همچ ین هزي هچرا ک ؛کامل از سرمايه انساني در نظرگرفته شود
ا ب ، روش انگلاخیراً گیرد ميگذاری شدا است را ناديدا اجتماعي که برای مردم سرمايه
گذاری سرمايه انساني مقدار مقلغ صری شدا در سرمايه اين فرض که ارزش استهالک

، 1985) 4( و آيزنر1976) 3ک دريک آن  است، تکمیل شد  برابر با ارزش موجودی
گیری سیستماتیک موجودی سرمايه انساني های اصلي برای اندازانمونه ( از جمله1989

   هست دبا روش مقت ي بر هزي ه 
 
 5بر ستاندهروش مبتنی -2

 الف( نرخ ثبت نام مدارس و نرخ باسوادی بزرگساالن
های  قت نام مداره و با استفادا از نرخ )1992( 7لرومر و ويم کیو ، (1991) 6بارو

سرمايه انساني  ةبه محاسق 8های رگرسیوني مربوط به چ د کشورکارگیری مدلهبا ب
 پرداخت د 

ع وان هاز نرخ باسوادی بزرگساالن ب( 1990) 10آزارياديس و درازِن (1989) 9رومر 
 یری سرمايه انساني دارای چ د ايرادگجايگزين سرمايه انساني استفادا کردند  اين اندازا

 اساسي است:

                                                                                                                                      
1.Cost- Based Approach 

2.Dagum & Slottje 

3. Kendrick 

4. Eisner 

5. Out Put- Based Approach 

6.Barro 

7.Mankiew, Romer & Weil, 

8. Cross Countries 

9.Romer 

10.Azariadis & Derazen 
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را  گذاری در سرمايه انسانيسرمايه 1جريان ،های  قت نام مدارهنرخ اول:
سرمايه انساني را  اين روش فقتط بخشي از موجودی  2ک د و نه موجودیگیری مياندازا

 گیرد ميسرمايه انساني را در بر 
گذاری در آموزش، م ری در قدند که سرمايه( معت1986ساخاروپولوه و آرياگادا )

گذاری و موجودی سرمايه انساني که طول زمان است؛ پس به موجب آن بین سرمايه
 آيد وجود ميهشود تأخیرهای طوالني باضافه مي
های  قت نام خالص برای تخمین انقاشت سرمايه انساني که نسقتدر حالي دوم:

های  قت نام ناخالص در معموالً نسقت اسب هست د،)موجودی سرمايه انساني( بسیار م 
ها و سرمايه انساني در ارتقاط با تجديدی3ع وان پراکسيهها بدستره است واين نسقت

 ک د مردودين ختطاهای تخمین ايجاد مي
برختالی نرخ  قت نام مداره، نترخ با ستوادی بزرگساالن ذخیرا سرمايه انساني را 

از سرمايه  4که بزرگساالن معموالً فقط اولین مرحله ياز آنجاي ک د وميگیری انتدازا
ین استفادا از چ  لذا در ک  د )يع ي خواندن، نوشتن و رياضیات(،انساني را دريافت مي

شود که دانش و مهارت فرض مي ،میزان و معیاری برای محاسقه ذخیرا سرمايه انساني
 ک د  وری کمک ميح پايه به بهرابزرگساالن کمتر از سطو از سوی فراگرفته شدا

 ی تحصیلهاب ( متوسط سال
-1986تر سرمايه انساني، ساخاراپولوه و آرياگادا )در تالشي برای محاسقه ددیق

يابي آموزشي نیروی کار بود، برای ای از سرمايه انساني را که بر پايه دست( اندازا1992
 کشور جهان ارائه دادند  99

ی تح یل رسمي متقلور شدا در نیروی کار هاع وان میانگین سالهگیری باين اندازا
 شود:صورت زيرتعريف ميهو ب

LiHiPA  
PA:ی آموزش رسمي نیروی کار هاپیشرفت تح یلي نیروی کار؛ میانگین سال 
Li :   سهم نیروی کار با سطن آموزشiام 
Hi ی تح یل مرتقط با سطن آموزش ها:  سالi ام 

به چ د سطن آموزشي مثل بدون آموزش، ابتدايي کامل نشدا،  5يابي آموزشيدست
 شود ميابتدايي، متوسطه کامل نشدا، متوسطه و آموزش عالي تفکیک 

ه  و در يک کشور در حال توسع 58با استفادا از اطالعات  (،1991) 6ال و جمیسون
ی آموزش کامل شدا، ذخیرا هابر پايه تعداد سال 1985  تا 1965زماني از  مجموعة

ر ع وان شماهآموزش بتر، ذخیرا سرمايه طور ددیقهسرمايه آموزشي را محاسقه کردند  ب

                                                                                                                                      
1. Flow 

2. Stock 

3. Proxy 

4. Stage 

5. Educational Attainment 

6. Lau & Jamison 



 65 های اساسی در خصوص محاسبه سرمایة انسانی...رویکردها و روش
 

سال( مورد توجه آنان درار  64تا  15اشخاصي که در سن کار هست د ) ی تح یلهاسال
 گرفت 

های ناخالص ابتدايي و متوسطه را برای کشورها نامدا سری زماني ساالنه  قتآنها ابت
سپس ذخیرا سرمايه انساني در هريک از اين کشورها  و گردآوری کردند )تخمین زدند(

گونه استهالک، زاد و ولد و شود هیچرا با استفادا از روش موجودی دائمي که فرض مي
 تخمین زدند   ،اد وجود ندارديا مهاجرتي در طول زندگي کاری افر

ی هاسرمايه انساني را براساه انقاشت سال1995در سال  3و ديوبي 2، سوانسن1نهرو
طور مشخص آنها هگیری کردند  بسال( اندازا 64تا  15جمعیت در سن کار ) 4تح یل

کشور از جمله کانادا محاسقه  85زماني برای  مجموعهموجودی سرمايه انساني را در يک 
های  قت نام خالص است   قت نام خالص در هر پايه از فرمول ردند، که بر پايه داداک

 آيد:ميدست هزير ب
 

𝐸it
N = Eit

G − Dit − Rit 
 که در اي جا:     

𝐸it
N:   قت نام خالص در هر پايه 

𝐸it
G:   قت نام ناخالص در هر پايه  

𝐷it: خارش شوندگان از هر پايه    
𝑅it:        مردودين )تکرارک  دگان( هر پايه  

 
ع وان مثال برای محاسقه موجودی سرمايه انساني ايجاد شدا در آموزش ابتدايي، هب

T-نیروی کار، آموزش ابتدايي را در سال  در 5تترين گرواآنها ت ريتن کردند که مسن

ترين آنها آموزش ض اي که شروع مدرسه در شش سالگي است(، و جوان)با فر 64+6
 اند  شروع کردا T-6+15ابتدايي را در سن 

شروع  T-9و  T-58گروا که آموزش ابتدايي را بین  50کل  قت نام خالص برای 
 اند(فرض کردا 6پايه 6شود: )آموزش ابتدايي را صورت زير محاسقه ميهاند بکردا
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 بادي بماند iدر پايه Tدر سال :  احتمال اي که هر  قت نام ک  دا  

 

                                                                                                                                      
1. Nehru 

2. Swanson 

3.Dubey 

4. Accumulation 

5. Cohort 

6. Grade 
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 هابرای همه سال (r)ک  دگان و تکرار (d)شوندگان ی خارشهابا اين فرض که نرخ

آيد دست ميهها  ابت است، اندازا موجودی آموزش ابتدايي به شکل زير بو پايه
 ي معادله باال(:)بازنويس
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 کار برد  هتوان برای آموزش متوسطه و آموزش عالي نیز بهمین فرمول را مي

ی آموزش های تح یل آموزش با نرمال کردن موجودیهامتوسط سال ،بر اين اساه
به  رگیری موجودی سرمايه انساني کشوالقته اندازا آيد دست ميهجمعیت در سن کار ب

 :يراداتي دارد که به شرح زير استی تح یل اهاروش متوسط سال
ی تح یل برای هاهای موجود ذخیرا سرمايه انساني بر پايه متوسط سالاندازا اول:

ای جه )يع ي تمرکز بر مقدار ب هر کشور درمقايسه با ساير کشورها محاسقه شدا است
 هاهای سرشماری است و اين دادابر پايه دادا انح اراً هاگیریکیفیت(  بیشتر اين اندازا

 10سال و يا  5معمول هر  طوربههای آموزشي هست د اما که بهترين م قع دادادر حالي
  کشورها نیز فراواني ندارنداز شوند و در برخي آوری ميبار جمعسال يک

که ( 1995) 2ي( و نهرو، سوانسون و دوب1991) 1مان د جمیسون و لو لوآتمطالعاتي 
زماني متوجتودی سرمايه انساني استفادا  مجموعههای  قت نام برای ساختن از دادا
ا استفاد مطالعه تطقیقيع وان يابي آموزشي بههای موجود برای دستاز دادا ،اندکردا

 گیری اساسي در تخمینممکن است خطای اندازا مطالعات تطقیقينکردند و نقود اين 
 انساني ايجاد ک د موجودی سرمايه 

وری در میان کارک ان، با ک د که تفاوت بهراضم ي فرض مي طوربهاين روش  دوم:
 12شود يک شاغل با يع ي فترض مي ت اسب است؛تفاوت در سطتوح آموزشي آنان م

 ورتر از شاغلي است که فقط يک سال تح یل کردا است بار بهترا 12سال تحت یل 
تح یل مهارت افراد را همیشه به همان نسقت افزايش  هر سالکه شود فترض مي

 دهد  مي
-شود که کارگران با سطوح تح یلي متفاوت جايگزينضم ي فرض مي طوربه سوم:

های کاملي برای يکديگر هست د و کشش جانشی ي در میان کارگران در م اطق مختلف 
 و در طول زمان  ابت است 

کیفیت آموزش و در میان نواحي مختلف اين روش در طول زمان برای  چهارم:
ی تح یل، هاشود، حتي با انعکاه پارامترهای ديگر مثل طول دورا، سالتعديل نمي

 زيرساختای آموزشي و يا نسقت دانش آموز به معلم 

                                                                                                                                      
1. Jamison & Lau, Lout  

2. Nehru, Swanson &Dubey 
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 ی تح یل، زاد و ولد و ياهامتوسط سال ةبر پاي هاگیریاندازااز برخي  پنجم: 
هايشان به سمت باالست  ب ابراين تورش اندازا آورد؛ميحساب نه مهاجرت اشخاص را ب

ود، شاشخاصي که در نیروی کار مشارکت ندارند خارش مي نیز، آموزش در برخي مطالعات
 ويژا برای زنان  هآيد، بوجود ميهب ابراين تورش به سمت پايین ب

 
 1روش مبتنی بر درآمد -3

شود، گیری ميش در بازار کار اندازاوری نیروی کار با دستمزددر اين روش، بهرا
عالوا، هيابد  بی تح یل افزايش ميهاوری مت اسب با سالترجیحاً با اين فرض که بهرا

های کاملي برای هم جايگزين شود که کارگران با سطوح آموزشي متفاوت،فرض نمي
طي غیر خ تواندارتقاط بین سطوح آموزشي و سرمايه انساني مي ،در اين صورت باش د 
 باشد  

( سرمايه انساني را بر پايه درآمد نیروی کار 1997) 2مارتین -ای –مولیگان و ساال 
که توزيع مهارت  ييکار بردند  از آنجاهرا برای اياالت متحدا ب گیری کردند و  آناندازا

در نیروی کار يکسان نیست، نويس دگان متوسط موجودی سرمايه انساني ادت ادی را 
صورت زيردر نظر هان کیفیت تعديل شدا مجموع نیروی کار شهروندانشان و بع وهب

 گرفت د 
 

   dsstst
ii

t
ims ,,

)(
, 







 

 
 
 tN

stN
st

i

i
i

,
,  ک د بر سهم افراد در بخش داللت ميi های تح یل با سالs 

و sti , انساني داللتپارامتر کارآيي است و بر کمک هر فرد به موجودی سرمايه  نیز 
   ک د مي

م ظور تعیین ماهیت پارامتر کارآيي، آنان فرض کردند که افراد سرمايه انساني را به 
آورند  از دقیل موجودی سرمايه فیزيکي و دست ميهب  4کالن 3هایاز ترکیب برخي دادا

 که يش اخت اص دادا شدا است و از آنجاييشان که به آموزهاانساني و ودت و مهارت
محتوای آموزش و همچ ین سرمايه ممکن است در بین ادت ادها و در طول زمان متفاوت 

های تح یل ممکن است تفاوت در مقدار سرمايه انساني باشد، مقدار مشخ ي از سال
 را انعکاه دهد  

آنان همچ ین فرض کردند که موجودی سرمايه انساني برای فردی که هیچ  
با اين فرض که تولید نهايي نیروی کار  جا يکسان است؛ندارد همیشه و همه  تح یالتي

  با دستمزدش برابر است
                                                                                                                                      
1. Income- Based Approach 

2. Mulligan &Sala- I- Martin 

3.Inputs 

4. Aggregate 
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 1رویکرد نمایه سازی -4
اين رويکرد به نوعي همان روش مقت ي بر ستاندا است و مقدار کلي سرمايه انساني   

ک د  برای سرمايه انساني چ د متغیر اساسي مثل آموزش، بهداشت، تغذيه، را محاسقه مي
است  مشخص کرداورزش و      تعريف و برای هريک از آنها چ د شاخص  تجربه،

زماني و برای چ د کشور( و سپس با استفادا از الگوی توسعه سازمان  مجموعهصورت ه)ب
ی مربوط به سرمايه هايکي از نمايه ،ملل، تحلیل انجام خواهد شد   هرچ د شاخص

 های مربوطه،ک د و سپس نمايهقیین ميانساني )آموزش، بهداشت و    ( را تشرين و ت
   کردنمايه اصلي يع ي سرمايه انساني را تقیین و تعیین خواه د 

 
 2رویکرد مدل ساختاری -5
تعريف کردا و سپس  3سرمايه انساني را به ع وان يک متغیر پ هان ،در اين رويکرد  

 ک یممي تعريف و تعیین 5های انعکاسيو شاخص 4ده داهای شکليک سری شاخص
 (  2000و سالت،  م)داگو

 6سرمايه انساني خود از ترکیب دو متغیر پ هان تح یالت و تجربه ،در اين مدل
 آيد   دست ميهب

ای از يک مدل ساختاری برای سرمايه انساني است که با استفادا نمونه ،مدل زير  
 دابل محاسقه است: 7لیزرلافزار از نرم
 

                                                                                                                                      
1. Index 

2. Structural Model 

3. Latent Variable 

4. Formative 

5. Reflexive 

6. Educational Dimension & Work Experience Dimension 

7. LISREL 
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PART A

PART B
z1

WREAL

WFIN

DEBT

X1

ξ 

ʹη 

y2

e1

e2

e3

یا هيامرس دمآرد

ادش لی حت دمآرد

 زا لصاح يناسنا هيامرس
لغش

 زا لصاح يناسنا هيامرس
شزومآ

y1

 
 رویکرد مدل ساختاری (1) نمای

 
1

WREALهای وادعي: دارايي 
2

WFINهای مالي: دارايي 
3

DEBTبدهي کل : 
 

1Z  ، 1بلوک آموزشيX الذکر بلوک  روت را نشان بلوک شغلي و سه شاخص فوق
گروهای  ج س، ی تح یل،هايي چون سالهاتواند متغیرميبلوک آموزشي  ده د مي

  سطن تح یلي مادر و     سطن تح یلي پدر، تعداد فرزند، غرافیايي،ناحیه ج آموزشي،
ی هاالس تواند دربرگیرندا سن ورود به بازار کار،ميهمچ ین بلوک شغلي  را در برگیرد 
ت شغلي وضعی وضعیت شغلي پدر، رشته فعالیت، وضعیت شغلي، سن، ودت،اشتغال تمام

تواند برای سرپرست ميهم  ،ی اشارا شداهایرالزم به ذکر است که متغ باشد  مادر و    
 خانوار و هم همسر وی مورد مالحظه درار بگیرد 

 
PART A4گیری: مدل اندازا 
PART B5: مدل ساختاری 

                                                                                                                                      
1. Real Wealth 

2.Financial Wealth 

3.Total Wealth 

4.Measurement Model 

5.Structural Model 
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گیری و از مدل اندازا Aيع ي سرمايه انساني در دسمت  1در تخمین متغیر پ هان

 شود  استفادا مي 2زمانهم از سیستم معادالت Bبرای محاسقه مدل ساختاری در دسمت 
 
 روش شاخص ترکیبی -6
، ع وان پراکسي سرمايه انسانيهمتغیرها در ک ار هم باز کارگیری برخي هاز آنجا که ب  
)مثالً نرخ  قت نام در ک ار متوسط  ک دخطي ميی رگرسیوني را دچار همهامدل
است م هست د و ممکن ی تح یل يا مخارش آموزشي( که به نوعي در راستای ههاسال

توان از د، لذا برای برطری کردن اين مشکل ميکه مدل را با نقض فروض درگیر ک 
شاخص ترکیقي استفادا نمودا و در حقیقت چ د شاخص را به يک شاخص تقديل کرد  

 بسته به اهمیتي که در ايجاد سرمايه انساني دارد، ،در اين روش معموالً به هر متغیر
 شود مي و سپس با گرفتن میانگین وزني متغیر اصلي استخراشوزني دادا شدا 

ص  اارزش پولي سرمايه انساني فقط به هزي ه خانوارها اخت ،طور که ع وان شدهمان
دولت و کارفرمايان بخش خ وصي است  های خانوارها،ی از هزي هاهبلکه مجموع ندارد؛

ها مثل بهداشت عمومي را نیز هو ساير هزي  ردکه فقط به امر آموزش نیز اخت اص ندا
ی  انجام هااز طرفي سرمايه انساني ماح ل ارزش حال سرمايه گذاری شود ميشامل 

شدا در گذشته و درآمدهای بدست آمدا در آي دا است  شکل صفحه بعد اين 
که همان مدل مفهومي استخراش شدا در اين  ک د،ميگذاری و درآمد را تشرين هسرماي

 مقاله است 
 
 
 

                                                                                                                                      
1 . Latent Variable 

2. Simultaneous Equation System 
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 های گذشتهگذاریسرمایه انسانی بعنوان جریان سرمایه مدل مفهومی: (2)نمایه 
 

  

 در طول زمان
با نرخ بهره مناسب )نرخ ترجیح زمانی( به روز شده و با نرخ استهالک مناسب 

 مستهلک می شود

 

 ذخیره جاری موجودی سرمایه انسانی افراد                                              

هزي ه توسعه 
و ارتقای  هادورا

 کارک ان

يادگیری 
 بوسیله انجام

آموزش ضمن 
 خدمت

درآمدهای از 
دست رفته طي 
 دورا تح یل

شهريه و ساير 
ی دورا هاهزي ه

 تح یل

گذاری  سرمایه
 کارفرمایان

 یهاگذاریسرمایه
 ردی و خانوارف 

ی  هاگذاریسرمایه
 دولتی

بهداشت عمومي 
و خدمات 
 اجتماعي

ی  هاهزي ه
آموزش 
 عمومي

ی فردی و  هاسایر مهارت
 شخصیتی 

 )غیر بازاری(

ی هاو قابلیت هاویژگی
 مرتبط با بازار

تجربیات  
 زندگی

 شودبا نرخ بهره مناسب)نرخ ترجیح زمانی( تنزیل می

 نده سرمایه انسانیی آیهابازدهی

جریان آینده بهره بردن از  
ی افزایش یافته  هامهارت

 زندگی

جریان آینده درآمدهای  
 ها و توانائیهامرتبط با ویژگی
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ی معمول و هارويکردها و روشبه است،  شدا نشان دادا 2همانطور که در نمايه 
به يک  هااز بررسي اين روش موجود در محاسقه ذخیرا سرمايه انساني پرداخته شد 

ای از آنچه که خواهیم مقايسهميحال  چارچوب فکری و مدل مفهومي رسیديم 
در  رتیب،تبدين ؛ داشته باشیم اند،استفادا کرداادت اددانان در محاسقه سرمايه انساني 

گذاری سرمايه ای و سرمايههای ذخیراابتدا به معرفي شاخص 2و  1جدول شمارا  
يکردها و برخي مطالعات انجام شدا با رو 3در جدول شمارا و سپس  پرداختهانساني 

ها يع ي ابتدا روش ک یم های مختلف محاسقه سرمايه انساني را با هم مقايسه ميروش
ک یم و بعد به معرفي مي اين افراد را معرفي از سویو رويکردهای استفادا شدا 

 پردازيم مي اندمتغیرهايي که جايگزين سرمايه انساني شدا
 

 ای سرمایه انسانیی ذخیرههاشاخص (1)جدول 

 شاخص 
آنچه را که نشان 

 دهدمی
 هامزایا و محدودیت

و  هادسترسی داده
 منابع

 الف
يابي آموزشي دست

 25-64برای افراد 
 ساله

که مقاطع  درصد کساني
زمتوسطه و باالتر ا

آموزش عالي را 
 اندگذراندا

لي الملاندازا استاندارد شدا بین
 ک د مياز سطن آموزش حاصل 

دانش و  مشخ ي ازاما سطن 
 ک دميگیری نمهارت را اندازا

يي برای همه هادادا
ها بر پايه تعاريف کشور

المللي استاندارد بین
( در ISCEDآموزش )

 OECDمجموعه جامع 

 ب
ی هامتوسط سال

تح یل برای افراد 
 ساله 64-25

ی هامتوسط تعداد سال
گذراندا شدا برای 

ی هاتکمیل  دورا
 آموزشي ابتدايي،

 ه و عاليمتوسط

يک شکل از ذخیرا سرمايه 
يابي انساني را بر پايه دست

اما يک  دهد،ميآموزشي ارائه 
سال آموزشي را صرف ظر از 

ع وان يک واحد  ابت هسطن ب
گیرد  همان ميدر نظر 

محدوديت مورد الف بردرار 
 است 

عالوا بر م قع بخش 
الف،اما بر تخمین متوسط 

ی مرتقط با هر هاسال
يابي داللت سطن دست

 دارد

 ش
يابي آموزشي دست

افراد بزرگسال به 
 تفکیک سن

که حدادل  درصد کساني
دورا آموزشي باالتر از 

ی هامتوسطه را در گروا
 35-64و  25-34س ي 

 گذراندا اند

ی نسلي داللت هابه تفاوت
ک د برای نشان دادن  مي

ی دستیابي هاتغییرات نرخ
ر جوانان در طول زمان  اما ا 

آموزش بزگساالن را جدا 
 ک دمين

 م قع اطالعاتي بخش الف

 د

دستیابي آموزشي و 
ی هانرخ

کیفیت)گذر،موفقي
ت( به تفکیک 

 ج س

( 1تفاوت بین زن و مرد:
در دستیابي به آموزش 
باالتر از متوسطه بین 

ساله  25-64بزرگساالن 
( نرخ موفقیت در 2و

ی باالتر از هادورا
 متوسطه

یتي تاريخي را ی ج سهاتورش
با روندهای فعلي در 

ی آموزشي مقايسه هاسیستم
 ک دمي

ی دستیابي:همان د هانرخ
 دسمت الف

ی گذر:آموزش در هانرخ
ی هاشاخص–يک نگاا 

OECD 
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 شاخص 
آنچه را که نشان 

 دهدمی
 هامزایا و محدودیت

و  هادسترسی داده
 منابع

 ا

توزيع همگاني 
ی باسوادی هامهارت

در جمعیت 
 بزرگسال

درصد اجرا در هر پ ج 
سطن سواد اندازا گیری 

 شدا در سه حوزا
 
 

دازا مستقیمي از مجموعه ای ان
 دهد ميرا با ادت اد  هااز مهارت

نتايج به ت هايي م سوب به 
 آموزش نیست

نتايج بررسي باسوادی 
کشور  12بزرگساالن برای 

در   OECDکه توسط 
 1997و  1995ی هاسال

 انتشار يافت

 و

سطن سواد در 
ی هافعالیت

 ادت ادی
 
 

درصد کارگران در ص ايع 
 سطن سواد باال م تخب با

 (2و  1( و پايین)5و  4)

اشتغال است تا همه  تمرکز بر
دهد که مينشان  جمعیت 

چگونه باسوادی در بیشتر 
ص ايع مقت ي بر دانش تمايل به 

 بیشترين بودن را دارد

 م قع اطالعاتي دسمت ا 

 ز
سواد بر مق ای 

 میزان تح یالت

متوسط نمرا سواد در هر 
 مانکشور برای افراد  با ه

 سطن تح یالت

دهد چه مقدار تفاوت مينشان 
در سطن آموزش ،سواد را در هر 

 آورد ميوجود هکشوری ب
همچ ین اجازا مقايسه بین 
کشورها از سواد در میان 

يابي آموزشي مردمي با دست
 دهدميمشابه را 

 م قع اطالعاتي دسمت ا

 ح
سهم نیروی کار در 

 تحقیق و توسعه

ا بم ابع انساني درگیر 
که  نوآوری و کساني

مرزهای دانش را در 
 نوردندمي

اين مورد سطن مشخ ي از 
سرمايه انساني در نیروی کار را 

آن همچ ین  دهد،ميانعکاه 
)در  يک شاخص سرمايه گذاری

ای( نیز ک ار شاخص ذخیرا
 است 

اطالعات خوب مست د 
شدا در کشورهای 

OECD،  اگرچه تعاريف
 خیلي واضن نیست

 
 سرمایه انسانی (گذاریسرمایه) جریانی یهاشاخص (2)جدول 

 شاخص 
آنچه را که نشان 

 دهدمی
 هامزایا و محدودیت

و  هادسترسی داده
 منابع

 الف

سهم درآمدهای 
ملي تخ یص دادا 
شدا به آموزش و 

 تربیت

های بخش درصد هزي ه
خ وصي و دولتي از 
تولید ناخالص داخلي در 

 های رسميزمی ه برنامه

م ابع تخ یص دادا  کل -
گذاری را شدا به سرمايه

 ک د محاسقه مي
های غیررسمي را آموزش -

 گیرد در نظر نمي
مقايسه ناکامل  -

های ملي بر مق ای فعالیت
نیاز: کشورهای دارای 
جمعیت جوان بیشتری 
هست د نیاز بیشتری به اين 

 هزي ه دارند 

دسترسي جامع به 
های اطالعات برنامه
 ترسيبخش دولتي و دس

محدود به اطالعات 
های بخش هزي ه

 خ وصي
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 شاخص 
آنچه را که نشان 

 دهدمی
 هامزایا و محدودیت

و  هادسترسی داده
 منابع

 ب

متوسط هزي ه سرانه 
دانشجو به تفکیک 
دورا تح یلي و 

 سرانه درآمد

متوسط هزي ه ساالنه 
آموز دورا ابتدايي، دانش

متوسطه و عالي از سرانه 
 تولید ناخالص داخلي

میزان م ابع تخ یص دادا 
آموز را بر شدا به هر دانش

وط مق ای کشورهای مرب
 دهد نشان مي

دسترسي جامع به 
های اطالعات برنامه

بخش دولتي و دسترسي 
محدود به اطالعات 

های بخش هزي ه
 خ وصي

 ش
های مسائل و هزي ه

مشکالت نیروی بازار 
 کار دولتي

 GDPسهم هزي ه از 
ب دی شدا برا ساه طققه

 نوع سهم

های مستقیم دولت برای هزي ه
ارتقای محیط کار را نشان 

دهد  اين شاخص مي
های خدمات کارک ان از هزي ه

محل سرمايه انساني را که 
مستقیماً آموزش را شامل 

 گیرد شود در نظر نميمين

 هانقص دادا

 د
هزي ه آموزشي به 

 هایتفکیک ب گاا
 ادت ادی

ها از دیمت سهم هزي ه
 کل نیروی کار

ای غیر م عطف از نشانه
ارش به تفکیک خم همقايس
ها است که ب گاا

گذاری سرمايه انساني سرمايه
بخش خ وصي در آن پ هان 

 است 

آوری شدا های جمعدادا
های مختلف گیریاز آمار

کامل نقودا و مستقیما 
 دابل مقايسه نیست 

 هت
های دارای خانوادا

 کامپیوتر
درصد خانوارهای داری 

 کامپیوتر شخ ي

د رشاخ ي برای م ابع با رويک
به  دهد کهها ارائه ميخانوادا
گذاری در سرمايه سرمايه

 ک دانساني کمک مي
 
 

کشور جهان  12اطالعات 
که در بخش ف اوری 

ارائه  OECDاطالعات 
 شدا است 

 
انسانی را با استفاده از رویکردهای مبتنی بر هزینه، مبتنی بر درآمد  ةخالصه مطالعاتی که سرمای (3) دولج

 انده کردهو تلفیقی محاسب
 نتایج انگیزه زمان -کشور رویکرد)روش( منبع

انگلستان و ولز   مقت ي بر درآمد ( petty)پتيويلیام
-1690         

بهرا در مالیه -
 عمومي

به م ظور ارزيابي -
 ددرت انگلستان،
آ ار ادت ادی 

ی هامهاجرت،زيان
ناشي از طاعون و 

که در ج گ  کساني
 کشته شدند

 520ر حدود مجموع ذخیرا د
سرانه  طوربهمیلیون پاوند و 

 پاوند بود 80معادل 

 -انگلستان مقت ي بر درآمد (farr)فار 
1853 

بهرا در مالیه 
عمومي: مالیات 

 سرمايه انساني

ارزش خالص سرانه سرمايه 
 پاوند بود 150انساني حدود 
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 نتایج انگیزه زمان -کشور رویکرد)روش( منبع
      ويتشتاين

( wittstein) 
تلفیقي ) روش فار 

 و انگل(
برای تعیین يک  7186 -آلمان 

راه مای پايه برای 
به م ظور جقران  

 ی زندگيهازيان

 

نیکلسون 
(Nicholson ) 

 -انگلستان  تلفیقي
1891 

تخمین ذخیرا 
 "سرمايه زندگي"

برابر  5 "سرمايه زندگي"ذخیرا 
 ذخیرا مرسوم و معمول بود

 دی فويل
(De foville) 

 مقت ي بر درآمد
 )رويکرد پتي(

 -فرانسه 
1900 

  

مقت ي بر  ( fisher)فیشر
درآمد)رويکرد 

 فار(

اياالت متحدا 
– 1908 

ی هاتخمین هزي ه
پیشگیری از مرگ و 

 میر و مريضي

ذخیرا سرمايه انساني بیشتر از 
 بود هاارزش ساير سرمايه

مقت ي بر  (barriol ) باريول
درآمد)رويکرد 

 فار(

فرانسه و چ د 
 کشور م تخب

برای تخمین ارزش 
ي و فردی اجتماع

 سرمايه انساني

 

 هیوب ر
(Huebner)  

مقت ي بر 
درآمد)رويکرد 

 فار(

اياالت متحدا 
– 1914 

برابر  8تا  6ذخیرا سرمايه انساني  
 سرمايه معمول و مرسوم بود

مقت ي بر  (wickens)ويک ز 
درآمد)رويکرد 

 فار(

  -استرالیا
1915 

ذخیرا سرمايه انساني معادل  
رانه ای میلیون پاوند )س 6211
 3پاوند( و تقريقاً  1246معادل 

 برابر سرمايه فیزيکي بود
 متتزگر و وودز

(Woods & 
Metzger            ) 

 روش مختلف :، 5
شامل رويکرد فار 

 و پتي

اياالت متحدا 
– 1920 

برای نشان دادن 
اهمیت جمعیت 

 کشور

 

اياالت متحدا  نامعلوم ( Dublin) دوبلین
– 1922 

برابر  5نساني ذخیرا  روت ا 
  روت مادی بود

دوبلین و لوتکا 
(Dublin 

&lotka) 

 مقت ي بر درآمد
)بهقود رويکرد 

 فار(

برای تخمین اي که - 
چه مقدار از تامین 
زندگي يک فرد 

 میتواند تققل شود
برای تخمین -

های ادت ادی هزي ه
ی دابل هابیماری

پیشگیری و 
 ی نابه گامهامرگ

 

اياالت متحدا  ت ي بر هزي همق ( Schultz)شولتز
تا  1900–

1956 

رشد ادت ادی، 
 وریبهرا

 2رشد ذخیرا سرمايه انساني 
تر از رشد سرمايه برابر سريع

 فیزيکي است
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 نتایج انگیزه زمان -کشور رویکرد)روش( منبع

وايزبرد 
(Weisbrod) 

اياالت متحدا  مقت ي بر درآمد
– 1950 

 74تا  0مردان 
 ساله

برای تخمین ارزش 
ذخیرا سرمايه 

 انساني

رد دالر میلیا 1335ناخالص: -
 2752 ودرصد  10در نرخ بهرا 

 4دالر در نرخ بهرا میلیارد 
 درصد

و  1055خالص: به ترتیب -
 میلیارد دالر  2218

ی غیر هاييدر مقايسه با دارا-
میلیارد  881انساني که بالغ بر 

 دالر بود
 ک دريک

(Kendrick ) 
اياالت متحدا  مقت ي بر هزي ه

تا 1929 –
1969 

 برای بهقود تخمین
 روت ملي و تکمیل 
تخمین ذخیرا 
فیزيکي در 

 ی ملي هاحساب

ذخیرا سرمايه انساني اغلب 
تر از سرمايه بیشتر و سريع

 ک دمي فیزيکي رشد

 گراهام و وب
(graham 

&webb) 

اياالت متحدا  مقت ي بر درآمد
– 1969 

تا  14مردان 
 ساله 75

 2910ذخیرا سرمايه انساني از  ی مليهاحساب
 20دالر در نرخ بهرا  میلیارد

میلیارد دالر  14395درصد تا 
اين با  درصد  25در نرخ بهرا 

تخمین ک دريک که ذخیرا 
سرمايه انساني را در سال 

میلیارد دالر  3700معادل1976
 بدست آوردا بود مغايرت دارد

اياالت متحدا  مقت ي بر هزي ه ( Eisner) ايش ر
1981-1945 
ی ها)سال

 م تخب(

 انجام به م ظور
)تهیه( سیستم 
درآمد کل از 

 ی مليهاحساب

ذخیرا سرمايه انساني تقريقاً به 
 اندازا سرمايه فیزيکي بود

جورگ سون و 
فرام ي 

(Jorgenson 
&fraumeni) 

اياالت متحدا  مقت ي بر درآمد
1986 -1947 

برای ارائه يک -
سیستم جديد 
حسابداری درآمد 
ملي برای ادت اد 

 آمريکا
گیری زابرای اندا-

مح ول بخش 
 آموزش

ذخیرا سرمايه انساني بین 
تقريقاً  1984تا  1949ی هاسال

 سرمايه انساني دو برابر شدا بود 
تا  1947ی هاسرانه طي سال

درصد رشد  15معادل  1986
سهم زنان حدود  داشته است 

سهم سرمايه  درصد بود  40
ی هاانساني مقت ي بر فعالیت

 ود درصد ب 30بازار حدود 
برابر  16تا  12سرمايه انساني 

 بیشتر از سرمايه فیزيکي بود 
 1969تا  1948برای دورا 
برابر  5/18تا  5/17تخمی شان 

بیشتر از تخمین ک دريک در 
 بود   1976سال 
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 نتایج انگیزه زمان -کشور رویکرد)روش( منبع
آلروه و همکاران ) 

Ahlroth et al ) 
 مقت ي بر درآمد

Jorgens)روش
on 

&fraumeni) 

سوئد 
1974،1968،  
 1991 و 1981

دست آوردن هبرای ب
اندازا مح ول کل 
بخش آموزش سوئد 

تواند ميکه 
ی هاجايگزين اندازا

مقت ي بر مح ول 
شود که ب ورت 
س تي در 

ی ملي هاحساب
 شدند مياستفادا 

حتي کمترين تخمین از ذخیرا 
بار بیشتر  10تا  6سرمايه انساني 

 از ذخیرا سرمايه فیزيکي بود

-1994کانادا  ر درآمدمقت ي ب (Maklemمالکم )
)آمار  1963
 ف لي(

برای ارئه اندازا 
جامعي مجموع 
 روت بخش 
خ وصي که شامل 
 روت انساني و غیر 

 شود ميانساني 

تا  1963 روت انساني سرانه از 
با شیب ت دی افزايش  1973
 80سپس تا اواسط دهه  يافته،

کاهش يافته ،اما دوبارا افزايش 
ني انسقت  روت انس يافته است 

در اوايل  1به  8به غیر انساني از 
در دهه  1به  3به حدود  60دهه 
 رسیدا است  90

مولیگان و ساال 
مارتین 

(Mulligan 
 -i-&sala

martin ) 

ايالت  48 مقت ي بر درآمد
آمريکا در شش 

سال 
 سرشماری

(،1950،1940
،1970،1960

و  1980
1990) 

برای ارائه يک 
جايگزي ي از اندازا  

 نسانيسرمايه ا

ذخیرا سرمايه انساني بین 
شديداً  1950و  1940ی هاسال

 طوربهکم شدا است، سپس 
افزايش يافته  1990مرتب تا 

 ،1990و  1980بین  است 
درصد  52ذخیرا سرمايه انساني 
 4که طي افزايش يافت در حالي
درصد  17دهه دقل از آن فقط 

 رشد کردا بود 
توآ و استی سون 

(Tao 
Stinson&) 

اياالت متحدا  تلفیقي
1988-1963 

)نیروی کار 
 شاغل(

ارائه يک رويکرد 
جايگزين برای 

گیری سرمايه اندازا
 نوعيهانساني که ب

مشکالت رويکرد 
مقت ي بر هزي ه و 
درآمد را بر طری 

 ک د مي

 6 ر تا ؤذخیرا سرمايه انساني م
در  ودتي تفاوت برابر بیشتر بود 

ها مالحظه توانايي ورودی
شد، رشد سرمايه انساني به مي

درصد ت زل  100کمتر از 
يافت  اين گسترش برای مي

درصد( بیشتر از  135) زنان
 درصد( بود، 75) مردان

که مشارکت نیروی کار همچ ان
 يافت ميافزايش 

کومن و مارين 
(Koman&mari

n) 

استرالیا و  مقت ي بر درآمد
 15افراد  ،آلمان

 ساله و بیشتر
1997-1960  

يابي به رای دستب
تا یر سرمايه انساني 

 بر رشد ادت ادی

سرمايه انساني بیش از دو برابر 
ی تح یل رشد هامتوسط سال

 کردمي
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 نتایج انگیزه زمان -کشور رویکرد)روش( منبع

داگون و اسلوت 
( & Dagum

slottje) 

اياالت متحدا  تلفیقي
1982 

تخمین ارزش پولي 
سرمايه انساني 
فردی و تعیین 

 اندازا توزيع آن

متوسط سرمايه انساني از 
دالر  365000دالر تا  000239

حدادل تخمین آنها  بود در وادع،
 ه وز دو برابر تخمین ک دريک

 بود، 1969( برای سال 1976)
اما کمتر از چیزی بود که 

fraumeni & jorgenson 
 maklem( و 1989،1992)
 دست آوردند ه( ب1997)

 
یکرد مبتنی بر آموزش محاسبه خالصه مطالعاتی که سرمایه انسانی را با استفاده از رو (4)جدول 

 اندکرده

 منبع
سطح 

پوشش 
 هاداده

جمعیت 
 پایه

 نتایج مهم های تحصیلروش محاسبه متوسط سال

ه و آرياگادا
ساخاروپولو

1 (
1986
) 

99
 

کشور، سال
ن 

ف بی
ی مختل

ها
1960
 

تا 
1983

ی کار 
نیرو

 

𝑆̅ = 𝐷𝑝 (
1

2
𝐿𝑝1 + 𝐿𝑝2) + (𝐷𝑝 +

1

2
𝐷𝑠) 𝐿𝑠1

+(𝐷𝑝 + 𝐷𝑠)𝐿𝑠2 + (𝐷𝑝 + 𝐷𝑠 + 𝐷ℎ)𝐿ℎ

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 

 يکهطوربه
𝑆̅های تح یل= متوسط سال 

𝐿𝑖سهم نیروی کار در مقطع =i ام 
I =𝑝1  ،مقطع ابتدايي ناتمام𝑝2  ،مقطع ابتدايي کامل

𝑠1  ،مقطع متوسط ناتمام𝑠2  مقطع متوسط کامل وh 
 مقطع آموزش عالي

Dول دوران تح یل در مقطع = طi  ام، کهi  مقطع
 ( h( و آموزش عالي )s(، متوسطه )pابتدايي )

کشور اول  5
 عقارت د از:

 6/12امريکا= 
 9/11آلمان= 
 7/11کانادا= 

 7/11نیوزل د= 
چک و اسلواکي= 

5/11 

کايريا کو
2 (

1991
) 

113
 

کشور، در سال
ها

ی 
1965

 ،
1970

 ،
1975

 ،
1980

 ،
1985

 

ی کار
نیرو

 

S1975=β1+β2×Prim1960+β3×Sec1970+ 
             β4×High1970 

 که یطوربه
Prim ،Sec ،Highنام مقطع = به ترتیب سهم  قت

 ابتدايي، متوسطه و آموزش عالي 
 =052/0  𝛽1 
 =439/4𝛽2 
 =655/2𝛽3 
 =092/8𝛽4 

کشور اول در  5
 1985سال 

 ز عقارت د ا
 09/12امريکا= 
 83/10فالند= 
 33/10آلمان= 

 03/10اسرائیل= 
 98/9کانادا= 

                                                                                                                                      
1. Psacharopoulos and Arriagada 

2.Kyriacou 
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 منبع
سطح 

پوشش 
 هاداده

جمعیت 
 پایه

 نتایج مهم های تحصیلروش محاسبه متوسط سال
ش

الو و همکاران
1 (

1991
) 

58
 

ي سال
کشور در حال توسعه، ط

ها
ی 

1985
-

1965
 

ن کار )
ت در س

جمعی
64

-
15
) 

𝑆𝑇 = ∑ ∑ 𝐸𝑔,𝑡𝜃𝑔,𝑡

𝑔𝑚𝑎𝑥

𝑔=1

𝑇−𝑎𝑚𝑖𝑛+6

𝑇−𝑎𝑚𝑎𝑥+6

 

 هيکطوربه
𝑆𝑇 مجموع انقاشت دانش در سال =T 

E میزان  قت نام در مقطع =g  در زمانt 
𝜃𝑔,𝑡 احتمال سپری شدن سال =T توسط  قت نام شدا 

𝑎𝑚𝑖𝑛 =15 ترين سن کار  سال، پايین 
𝑎𝑚𝑎𝑥=64 سال، باالترين سن کار 

 = سن ورود به مدرسه6

 

ي
بارو و ل

2 (
1993
) 

129
 

کشور، دور
ا 

5 
ن سال

سال بی
ها

ی 
1985

-
1960

 

ت 
جمعی

25
 

سال و باالتر
 

𝑆 = 𝐷𝑃 (
1

2
ℎ𝑖𝑝 + ℎ𝑐𝑝) + (𝐷𝑝 + 𝐷𝑠1)ℎ𝑖𝑠

+ (𝐷𝑝 + 𝐷𝑠1 + 𝐷𝑠2)ℎ𝑐𝑠 + 

(𝑆𝑝 + 𝑆𝑠1 + 𝐷𝑠2 +
1

2
𝐷ℎ) ℎ𝑖ℎ + 

(𝐷𝑝 + 𝐷𝑠1 + 𝐷𝑠2 + 𝐷ℎ)ℎ𝑐ℎ 
 طوريکهبه

ℎ𝑖 سهم جمعیت جوان با باالترين سطن تح یل =j 
𝑗=ip  ،مقطع ابتدايي ناتمامcp  ،مقطع ابتدايي کاملis 

دورا دوم متوسطه  csدورا اول متوسطه )راه مايي(، 
مقطع  chمقطع آموزش عالي ناتمام،  ih)دبیرستان(، 

 آموزش عالي کامل
Dی مقطع  ها= طول دورا در سالi  ام وi رد اشارا دا

(، s1(، دورا نخست متوسطه )pبه مقطع ابتدايي )

 (h( و آموزش عالي )s2دورا دوم متوسطه )
 

کشور اول در  5
 1985سال 

 عقارت د از 
 04/12نیوزل د= 
 79/11امريکا= 

 75/10مجارستان= 
 38/10نروژ= 

 37/10کانادا= 

ش
نهرو و همکاران

3 (
1995
) 

85
 

ن سال
کشور، بی

ی 
ها

1987
-

1960
 

ت در
جمعی

 
ن کار )

س
64

-
15
) 

ST= ∑ ∑ Eg,t(1-rg,t-dg,t)θg,t

gmax

g=1

T-amin+6

T-amax+6

 

 يکه طوربه
𝑟𝑔,𝑡درصد تکرار = 
𝑑𝑔,𝑡نرخ ترک تح یل = 

کشور اول در  5
 1987سال 

 عقارت د از:
 58/12اسرايیل = 
 62/11امريکا = 
 99/10ژاپن = 

 21/10انگلستان= 
 01/10دا= کانا

                                                                                                                                      
1. Lau et al. 

2. Barro and Lee 

3. Nehru et al. 
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 منبع
سطح 

پوشش 
 هاداده

جمعیت 
 پایه

 نتایج مهم های تحصیلروش محاسبه متوسط سال
اوجا و فیلمر

1 (
1995
) 

81
 

ي 
کشور در حال توسعه ط

سال
ی 

ها
1985

 ،
1990
و  

1995
 

ت 
جمعی

60
-6

 
ساله

 

 :1995در سال  (1993های بارو و لي )محاسقه شدا بر اساه دادا
 9/6باالترين: 

)ادیانوسیه و آسیای 
 شردي(
 0/4ترين: پايین

)م طقه تحتاني 
 صحرای آفريقا(

ي )
بارو و ل

1996
) 

126
 

کشور، دورا 
5 

ي 
ساله ط

سال
ی 

ها
1960

-
1990

 

ت 
جمعی

15
 

سال و باالتر
کشور اول در  5 ( 1993های بارو و لي )تجديد نظر شدا بر اساه دادا 

 1990سال 
 عقارت د از:

 74/11امريکا= 
 25/11نیوزل د= 

 7/10دانمارک= 
اتحاد جماهیر 

 50/10شوروی= 
 39/10استرالیا= 

 
  

                                                                                                                                      
1.Ahuja and Filmer 
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 گیرینتیجه
اين آيد که در عمدا چ ین بر مي ،ها و رويکردهای اشارا شدا در بااليسه روشاز مقا

از متغیرهای جايگزين  برای نمونهو فقط بخشي از سرمايه انساني لحاظ شدا  هاروش
رخي ب های تح یل نیروی کار استفادا شدا است متوسط سال همان دسرمايه انساني 

اند، بعضي ی بهداشتي را لحاظ نموداهاز هزي هندرت نیهی آموزشي و بهاهزي ه ،ديگر
برخي نیز از روش تلفیقي و ، اديگر دستمزد و درآمد را نماد سرمايه انساني درار داد

عدا زيادی نیز رويکرد و روش آموزش)مقت ي بر  اند )درآمد و هزي ه( استفادا کردا
بسیار بزرگي در يافتن يکي ند  اگر چه اين افراد کمک ااستاندا( را مورد توجه درار داد

نچه اما آ ،اند، يع ي سرمايه انساني نمودااز متغیرهای گمشدا در تولید و رشد ادت ادی
ه وز روشي که بتواند حداکثر موجودی سرمايه انساني را اين است که مسلم است 

 واند درتميدلیل آن نیز  نشدا است  کار گرفتهبهدست آورد همخ وصاً به ارزش پولي ب
با  ،العهدر اين مط کمي باشد  مشکالت ناشي از تقديل يک متغیر کیفي به يک متغیر

فهومي رويکرد جديد به مدل م ،گیری از نتايج مطالعات انجام شدا در اين زمی هبهرا
ها ت ها نهاد سرمايه خانوادا ک د که  اين مدل بیان ميشدمحاسقه سرمايه انساني ارائه 

گذاری ديگری همچون دولت و بخش خ وصي در اين سرمايه نیست د و نهادهای گذار
برآورد موجودی سرمايه انساني  ،براساه آنچه در مدل نیز ارائه شدا استنقش دارند  

ی که سرمايه گذاری نهادهای طوربهبه سه زمان گذشته، حال و آي دا وابسته است  
گیرد و در زمان حال خانوادا، دولت و بخش خ وصي زمان گذشته و حال را در بر مي

الي اين درحافزايد  فرد ترکیب شدا و بر ارزش سرمايه انساني ميبا تجربیات زندگي 
بر ارزش شود نیز است که ارزش م افعي که در آي دا از اين سرمايه گذاری حاصل مي

موجودی سرمايه انساني بايستي به آن در برآورد  کهافزايد موجودی سرمايه انساني مي
های هدی از استخراش اين مدل مفهومي، آمادا سازی پايه ،اشت  به طور کليتوجه د

الزم برای ساخت يک مدل کاربردی برای محاسقه ارزش پولي سرمايه انساني است  
دهد که اگرچه ادت اددانان نیز نشان مي از سویکار گرفته شدا ههای بمقايسه روش

آنان نشان از  از سویدست آمدا هنتايج ب اما هست د،ها و رويکردها با هم متفاوت روش
 و تا حدی نیز علمي بودن و ددیق بودن آنها دارد  هاهمگرايي روش
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