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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
بي ترديد ميتوان گفت که ددمت بحث سرماية انساني و اي که آموزش يک نوع
سرمايه گذاری است به ددمت علم ادت اد ميرسد از زمانيکه آدام اسمیت و برخي ديگر
از ادت ادانان مقاحث تقسیم کار و تخ ص و اين موضوع را که نیروی انساني ت ها م قع
روت است ،ع وان کردند بیش از دويست سال ،و از زمانيکه شولتز و دنیسون و ديگر
ادت اددانان معاصر به طور برجسته نقش عامل سرمايه انساني را به ع وان يک عامل
«باديماندا »1در تابع تولید و رشد ادت ادی بررسي کردند ،حدود  40سال ميگذرد در
اين دورا ،تأکید ادت اددانان بر رشد ادت ادی هموارا وجود داشته است؛ اما نقش سرماية
انساني بهع وان يک عامل مهم تولید و رشد گاهي دچار بيمهری و فراموشي شدا است
بههرحال آنچه امروزا و در دهة  1990به بعد مالحظه ميک یم ،تأکید بر نقش آموزش
و مرة آن ،يع ي سرمايه انساني بر رشد ادت ادی و همچ ین تأکید بر ج قههای غیر
ادت ادی و «غیربازاری »2آن بر اجتماع و افراد جامعه است
اي که چه متغیری بايد جايگزين سرماية انساني در مدل های رشد ادت ادی باشد
هموارا مورد م ادشه ادت اددانان بودا است ،و از آنجايي که همه متغیرهای مورد استفادا
نظیر نرخ قت نام در مقاطع مختلف ،مخارش آموزشي ،متوسط سالهای تح یل و فقط
بخشي از اين متغیر کیفي را اندازاگیری ميک د ،لذا به نظر ميرسد محاسقه ارزش
پولي سرمايه انساني کاملترين و جامعترين متغیر جايگزين سرمايه انساني باشد3
رويکردها و روشهای مختلفي در خ وص محاسقة ذخیرا سرمايه انساني وجود
دارد هر يک از اين روشها مزايا و معايقي دارند که بايد مورد توجه درار گیرند در اين
مقاله ابتدا اين روشها و رويکردها مورد توجه درار ميگیرد و بعد از آن تالش خواهیم
کرد با استفادا از مرور ادبیات و مطالعه اس ادی ،مدلي مفهومي ،که عمدا جوانب
موجودی سرمايه انساني را در برميگیرد ،بهدست آوريم در پايان نیز به مقايسة کارهای
انجام شدا در اين زمی ه پرداخته و روشها و نتايج بهدست آمدا از سوی آنان را مورد
مداده و مقايسه درار ميدهیم
همان گونه که در ادت اد برای محاسقه ارزش تولیدات از سه روش ارزش افزودا
(تولید) ،درآمد و هزي ه استفادا ميشود ،رويکردها و روشهای اساسي برای محاسقه
موجودی سرمايه انساني هم شامل روش مقت ي بر هزي ه ،مقت ي بر در آمد و مقت ي بر
ستاندا است که به نوعي الهام گرفته شدا از روشهای محاسقه تولید ملي است روشها
و رويکردهای ديگری نیز مثل نمايهسازی ،مدل ساختاری ،شاخص ترکیقي و غیرا وجود
دارد که در حد توان به مزايا و معايب آنها پرداخته شدا است

1

.Residual
Market
 3اين مقاله بخشي از کار پژوهشي با ع وان " ارائه الگويي برای اندازاگیری موجودی سرمايه انساني و برآورد آن در ايران"
است که در آن ارزش پولي سرمايه انساني برای سالهای  1960تا  2010میالدی با روش مقت ي بر درآمد محاسقه شدا است
2..Non-

رویکردها و روشهای اساسی در خصوص محاسبه سرمایة انسانی...

63

1

 -1روش مبتنی بر هزینه
در اين روش سرمايه انساني با محاسقه ارزش سرمايهگذارهای مستهلک شدا در
آموزش بهدست مي آيد (هزي ه فرصت از دست رفته برای رفتن به مدرسه و يا دانشگاا
نیز محاسقه ميشود) اين روش ،جريان م ابع سرمايهگذاری شدا در آموزش و ساير
بخشهای مرتقط که برای تحلیل هزي ه -فايدا بسیار مفید است را نیز اندازاگیری
ميک د
روش مقت ي بر هزي ه روشي بسیار معمول برای اندازاگیری سرمايه انساني است که
انگل ( ،)1883آن را پايهگذاری کرد او سرمايه انساني مردم را بر اساه هزي ههای
والدي شان تخمین زد او با در نظر گرفتن يک فرد  26ساله هزي ه پرورش او را برابر با
مجموع هزي ههای مورد نیاز برای پرورش وی تا سن  25سالگي دانست با اين حال،
همانگونه که داگوم و اسالتج )2000( 2نشان دادند ،اين مدل نقايد بهع وان يک برآورد
کامل از سرمايه انساني در نظرگرفته شود؛ چرا که ارزش زماني پول و همچ ین هزي ههای
اجتماعي که برای مردم سرمايهگذاری شدا است را ناديدا ميگیرد اخیراً ،روش انگل با
اين فرض که ارزش استهالک مقدار مقلغ صری شدا در سرمايهگذاری سرمايه انساني
برابر با ارزش موجودی آن است ،تکمیل شد ک دريک )1976( 3و آيزنر،1985( 4
 )1989از جمله نمونههای اصلي برای اندازاگیری سیستماتیک موجودی سرمايه انساني
با روش مقت ي بر هزي ه هست د
5

 -2روش مبتنیبر ستانده
الف) نرخ ثبت نام مدارس و نرخ باسوادی بزرگساالن
بارو ،)1991( 6م کیو رومر و ويل (1992) 7با استفادا از نرخهای قت نام مداره و
با بهکارگیری مدلهای رگرسیوني مربوط به چ د کشور 8به محاسقة سرمايه انساني
پرداخت د
10
9
رومر ( )1989آزارياديس و درازِن ( )1990از نرخ باسوادی بزرگساالن بهع وان
جايگزين سرمايه انساني استفادا کردند اين اندازاگیری سرمايه انساني دارای چ د ايراد
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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اول :نرخهای قت نام مداره ،جريان 1سرمايهگذاری در سرمايه انساني را
اندازاگیری ميک د و نه موجودی 2سرمايه انساني را اين روش فقتط بخشي از موجودی
سرمايه انساني را در بر ميگیرد
ساخاروپولوه و آرياگادا ( )1986معتقدند که سرمايهگذاری در آموزش ،م ری در
طول زمان است؛ پس به موجب آن بین سرمايهگذاری و موجودی سرمايه انساني که
اضافه ميشود تأخیرهای طوالني بهوجود ميآيد
دوم :در حاليکه نسقتهای قت نام خالص برای تخمین انقاشت سرمايه انساني
(موجودی سرمايه انساني) بسیار م اسب هست د ،معموالً نسقتهای قت نام ناخالص در
دستره است واين نسقتها بهع وان پراکسي3سرمايه انساني در ارتقاط با تجديدیها و
مردودين ختطاهای تخمین ايجاد ميک د
برختالی نرخ قت نام مداره ،نترخ با ستوادی بزرگساالن ذخیرا سرمايه انساني را
انتدازاگیری ميک د و از آنجايي که بزرگساالن معموالً فقط اولین مرحله 4از سرمايه
انساني را دريافت ميک د (يع ي خواندن ،نوشتن و رياضیات) ،لذا در استفادا از چ ین
میزان و معیاری برای محاسقه ذخیرا سرمايه انساني ،فرض ميشود که دانش و مهارت
فراگرفته شدا از سوی بزرگساالن کمتر از سطوح پايه به بهراوری کمک ميک د
ب ) متوسط سالهای تحصیل
در تالشي برای محاسقه ددیقتر سرمايه انساني ،ساخاراپولوه و آرياگادا (-1986
 )1992اندازاای از سرمايه انساني را که بر پايه دستيابي آموزشي نیروی کار بود ،برای
 99کشور جهان ارائه دادند
اين اندازاگیری بهع وان میانگین سالهای تح یل رسمي متقلور شدا در نیروی کار
و بهصورت زيرتعريف ميشود:

 PA   LiHi

:  PAپیشرفت تح یلي نیروی کار؛ میانگین سالهای آموزش رسمي نیروی کار
 : Liسهم نیروی کار با سطن آموزش iام
 : Hiسالهای تح یل مرتقط با سطن آموزش  iام
دستيابي آموزشي 5به چ د سطن آموزشي مثل بدون آموزش ،ابتدايي کامل نشدا،
ابتدايي ،متوسطه کامل نشدا ،متوسطه و آموزش عالي تفکیک ميشود
ال و جمیسون ،)1991( 6با استفادا از اطالعات  58کشور در حال توسعه و در يک
مجموعة زماني از  1965تا  1985بر پايه تعداد سالهای آموزش کامل شدا ،ذخیرا
سرمايه آموزشي را محاسقه کردند بهطور ددیقتر ،ذخیرا سرمايه آموزش بهع وان شمار
1. Flow
2. Stock
3. Proxy
4. Stage
5. Educational Attainment
6. Lau & Jamison

رویکردها و روشهای اساسی در خصوص محاسبه سرمایة انسانی...

65

سالهای تح یل اشخاصي که در سن کار هست د ( 15تا  64سال) مورد توجه آنان درار
گرفت
آنها ابتدا سری زماني ساالنه قتنامهای ناخالص ابتدايي و متوسطه را برای کشورها
گردآوری کردند (تخمین زدند) و سپس ذخیرا سرمايه انساني در هريک از اين کشورها
را با استفادا از روش موجودی دائمي که فرض ميشود هیچگونه استهالک ،زاد و ولد و
يا مهاجرتي در طول زندگي کاری افراد وجود ندارد ،تخمین زدند
نهرو ،1سوانسن 2و ديوبي 3در سال 1995سرمايه انساني را براساه انقاشت سالهای
تح یل 4جمعیت در سن کار ( 15تا  64سال) اندازاگیری کردند بهطور مشخص آنها
موجودی سرمايه انساني را در يک مجموعه زماني برای  85کشور از جمله کانادا محاسقه
کردند ،که بر پايه دادا های قت نام خالص است قت نام خالص در هر پايه از فرمول
زير بهدست ميآيد:
که در اي جا:

𝐸itN = EitG − Dit − R it
قت نام خالص در هر پايه𝐸itN :
قت نام ناخالص در هر پايه𝐸itG :

خارش شوندگان از هر پايه𝐷it :
𝑅it :
مردودين (تکرارک دگان) هر پايه
بهع وان مثال برای محاسقه موجودی سرمايه انساني ايجاد شدا در آموزش ابتدايي،
آنها ت ريتن کردند که مسنتترين گروا 5در نیروی کار ،آموزش ابتدايي را در سال T-
( 64+6با فرض اي که شروع مدرسه در شش سالگي است) ،و جوانترين آنها آموزش
ابتدايي را در سن  T-15+6شروع کردااند
کل قت نام خالص برای  50گروا که آموزش ابتدايي را بین  T-58و  T-9شروع
کردااند بهصورت زير محاسقه ميشود( :آموزش ابتدايي را  6پايه 6فرض کردااند)
T 9 6

p
N
N
,T     i ,T i 1 i ,T  g 1
T 58 isi

 :  i,Tاحتمال اي که هر قت نام ک دا در سال Tدر پايه  iبادي بماند

1. Nehru
2. Swanson
3.Dubey
4. Accumulation
5. Cohort
6. Grade
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با اين فرض که نرخهای خارششوندگان ) (dو تکرارک دگان ) (rبرای همه سالها
و پايه ها ابت است ،اندازا موجودی آموزش ابتدايي به شکل زير بهدست ميآيد
(بازنويسي معادله باال):
T 9 6

p
G
N
,T     i ,T  i 1 i ,T  i 1 1  r  d 
T  58 isi

همین فرمول را ميتوان برای آموزش متوسطه و آموزش عالي نیز بهکار برد
بر اين اساه ،متوسط سالهای تح یل آموزش با نرمال کردن موجودیهای آموزش
جمعیت در سن کار بهدست ميآيد القته اندازاگیری موجودی سرمايه انساني کشور به
روش متوسط سالهای تح یل ايراداتي دارد که به شرح زير است:
اول :اندازاهای موجود ذخیرا سرمايه انساني بر پايه متوسط سالهای تح یل برای
هر کشور درمقايسه با ساير کشورها محاسقه شدا است (يع ي تمرکز بر مقدار به جای
کیفیت) بیشتر اين اندازاگیریها انح اراً بر پايه داداهای سرشماری است و اين داداها
در حاليکه بهترين م قع داداهای آموزشي هست د اما بهطور معمول هر  5سال و يا 10
سال يکبار جمعآوری ميشوند و در برخي از کشورها نیز فراواني ندارند
مطالعاتي مان د جمیسون و لو لوآت )1991( 1و نهرو ،سوانسون و دوبي )1995( 2که
از داداهای قت نام برای ساختن مجموعه زماني متوجتودی سرمايه انساني استفادا
کردااند ،از داداهای موجود برای دستيابي آموزشي بهع وان مطالعه تطقیقي استفادا
نکردند و نقود اين مطالعات تطقیقي ممکن است خطای اندازاگیری اساسي در تخمین
موجودی سرمايه انساني ايجاد ک د
دوم :اين روش بهطور ضم ي فرض ميک د که تفاوت بهراوری در میان کارک ان ،با
تفاوت در سطتوح آموزشي آنان مت اسب است؛ يع ي فترض ميشود يک شاغل با 12
سال تحت یل  12بار بهترا ورتر از شاغلي است که فقط يک سال تح یل کردا است
فترض ميشود که هر سال تح یل مهارت افراد را همیشه به همان نسقت افزايش
ميدهد
سوم :بهطور ضم ي فرض ميشود که کارگران با سطوح تح یلي متفاوت جايگزين-
های کاملي برای يکديگر هست د و کشش جانشی ي در میان کارگران در م اطق مختلف
و در طول زمان ابت است
چهارم :اين روش در طول زمان برای کیفیت آموزش و در میان نواحي مختلف
تعديل نمي شود ،حتي با انعکاه پارامترهای ديگر مثل طول دورا ،سالهای تح یل،
زيرساختای آموزشي و يا نسقت دانش آموز به معلم

1. Jamison & Lau, Lout
2. Nehru, Swanson &Dubey
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پنجم :برخي از اندازاگیریها بر پاية متوسط سالهای تح یل ،زاد و ولد و يا
مهاجرت اشخاص را به حساب نميآورد؛ ب ابراين تورش اندازاهايشان به سمت باالست
در برخي مطالعات نیز ،آموزش اشخاصي که در نیروی کار مشارکت ندارند خارش ميشود،
ب ابراين تورش به سمت پايین بهوجود ميآيد ،بهويژا برای زنان
1

 -3روش مبتنی بر درآمد
در اين روش ،بهراوری نیروی کار با دستمزدش در بازار کار اندازاگیری ميشود،
ترجیحاً با اين فرض که بهراوری مت اسب با سالهای تح یل افزايش مييابد بهعالوا،
فرض نميشود که کارگران با سطوح آموزشي متفاوت ،جايگزينهای کاملي برای هم
باش د در اين صورت ،ارتقاط بین سطوح آموزشي و سرمايه انساني ميتواند غیر خطي
باشد
2
مولیگان و ساال – ای -مارتین ( )1997سرمايه انساني را بر پايه درآمد نیروی کار
اندازاگیری کردند و آن را برای اياالت متحدا بهکار بردند از آنجايي که توزيع مهارت
در نیروی کار يکسان نیست ،نويس دگان متوسط موجودی سرمايه انساني ادت ادی را
بهع وان کیفیت تعديل شدا مجموع نیروی کار شهروندانشان و بهصورت زيردر نظر
گرفت د

N i t , s 

 t , s  t , s ds
i

i

  

) (t



 ms ,i

  i t , s   N t داللت ميک د بر سهم افراد در بخش  iبا سالهای تح یل s
i
و   i t , s نیز پارامتر کارآيي است و بر کمک هر فرد به موجودی سرمايه انساني داللت
ميک د
بهم ظور تعیین ماهیت پارامتر کارآيي ،آنان فرض کردند که افراد سرمايه انساني را
از ترکیب برخي داداهای 3کالن 4بهدست ميآورند از دقیل موجودی سرمايه فیزيکي و
انساني و ودت و مهارتهايشان که به آموزش اخت اص دادا شدا است و از آنجايي که
محتوای آموزش و همچ ین سرمايه ممکن است در بین ادت ادها و در طول زمان متفاوت
باشد ،مقدار مشخ ي از سالهای تح یل ممکن است تفاوت در مقدار سرمايه انساني
را انعکاه دهد
آنان همچ ین فرض کردند که موجودی سرمايه انساني برای فردی که هیچ
تح یالتي ندارد همیشه و همه جا يکسان است؛ با اين فرض که تولید نهايي نیروی کار
با دستمزدش برابر است
1. Income- Based Approach
2. Mulligan &Sala- I- Martin
3.Inputs
4. Aggregate
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1

 -4رویکرد نمایه سازی
اين رويکرد به نوعي همان روش مقت ي بر ستاندا است و مقدار کلي سرمايه انساني
را محاسقه ميک د برای سرمايه انساني چ د متغیر اساسي مثل آموزش ،بهداشت ،تغذيه،
تجربه ،ورزش و تعريف و برای هريک از آنها چ د شاخص مشخص کردا است
(بهصورت مجموعه زماني و برای چ د کشور) و سپس با استفادا از الگوی توسعه سازمان
ملل ،تحلیل انجام خواهد شد هرچ د شاخص ،يکي از نمايههای مربوط به سرمايه
انساني (آموزش ،بهداشت و ) را تشرين و تقیین ميک د و سپس نمايههای مربوطه،
نمايه اصلي يع ي سرمايه انساني را تقیین و تعیین خواه د کرد
2

 -5رویکرد مدل ساختاری
تعريف کردا و سپس
در اين رويکرد ،سرمايه انساني را به ع وان يک متغیر پ
يک سری شاخصهای شکلده دا 4و شاخصهای انعکاسي 5تعريف و تعیین ميک یم
(داگوم و سالت)2000 ،
در اين مدل ،سرمايه انساني خود از ترکیب دو متغیر پ هان تح یالت و تجربه6
بهدست ميآيد
مدل زير ،نمونه ای از يک مدل ساختاری برای سرمايه انساني است که با استفادا
از نرمافزار لیزرل 7دابل محاسقه است:
هان3

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

z1

سرمايه انساني حاصل از
آموزش

ξ

PART B

درآمد تح یل شدا

WREAL

WFIN

y1

e1

y2

e2

درآمد سرمايه ای

DEBT

ʹη

سرمايه انساني حاصل از
شغل

e3

X1

نمای ( )1رویکرد مدل ساختاری

 :WREAL1داراييهای وادعي
 :WFIN2داراييهای مالي
 :DEBT3بدهي کل
 Z1بلوک آموزشي  X1 ،بلوک شغلي و سه شاخص فوقالذکر بلوک روت را نشان
ميده د بلوک آموزشي ميتواند متغیرهايي چون سالهای تح یل ،ج س ،گروهای
آموزشي ،ناحیه جغرافیايي ،تعداد فرزند ،سطن تح یلي پدر ،سطن تح یلي مادر و
را در برگیرد همچ ین بلوک شغلي ميتواند دربرگیرندا سن ورود به بازار کار ،سالهای
اشتغال تمامودت ،سن ،وضعیت شغلي ،رشته فعالیت ،وضعیت شغلي پدر ،وضعیت شغلي
مادر و باشد الزم به ذکر است که متغیرهای اشارا شدا ،هم ميتواند برای سرپرست
خانوار و هم همسر وی مورد مالحظه درار بگیرد
 :PART Aمدل
 :PART Bمدل

اندازاگیری4

ساختاری5

1. Real Wealth
2.Financial Wealth
3.Total Wealth
4.Measurement Model
5.Structural Model
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در تخمین متغیر پ هان 1يع ي سرمايه انساني در دسمت  Aاز مدل اندازاگیری و
برای محاسقه مدل ساختاری در دسمت  Bاز سیستم معادالت همزمان 2استفادا ميشود
 -6روش شاخص ترکیبی
از آنجا که بهکارگیری برخي از متغیرها در ک ار هم بهع وان پراکسي سرمايه انساني،
مدلهای رگرسیوني را دچار همخطي ميک د (مثالً نرخ قت نام در ک ار متوسط
سالهای تح یل يا مخارش آموزشي) که به نوعي در راستای هم هست د و ممکن است
که مدل را با نقض فروض درگیر ک د ،لذا برای برطری کردن اين مشکل ميتوان از
شاخص ترکیقي استفادا نمودا و در حقیقت چ د شاخص را به يک شاخص تقديل کرد
در اين روش معموالً به هر متغیر ،بسته به اهمیتي که در ايجاد سرمايه انساني دارد،
وزني دادا شدا و سپس با گرفتن میانگین وزني متغیر اصلي استخراش ميشود
همانطور که ع وان شد ،ارزش پولي سرمايه انساني فقط به هزي ه خانوارها اخت اص
ندارد؛ بلکه مجموعهای از هزي ههای خانوارها ،دولت و کارفرمايان بخش خ وصي است
که فقط به امر آموزش نیز اخت اص ندارد و ساير هزي هها مثل بهداشت عمومي را نیز
شامل ميشود از طرفي سرمايه انساني ماح ل ارزش حال سرمايه گذاریهای انجام
شدا در گذشته و درآمدهای بدست آمدا در آي دا است شکل صفحه بعد اين
سرمايهگذاری و درآمد را تشرين ميک د ،که همان مدل مفهومي استخراش شدا در اين
مقاله است

1 . Latent Variable
2. Simultaneous Equation System
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سرمایهگذاریهای
دولتی

بهداشت عمومي
و خدمات
اجتماعي

سرمایهگذاریهای
فردی و خانوار

هزي ههای
آموزش
عمومي

درآمدهای از
دست رفته طي
دورا تح یل

شهريه و ساير
هزي ههای دورا
تح یل
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سرمایهگذاری
کارفرمایان
هزي ه توسعه
دوراها و ارتقای
کارک ان

يادگیری
بوسیله انجام

آموزش ضمن
خدمت

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

تجربیات
زندگی

ذخیره جاری موجودی سرمایه انسانی افراد
سایر مهارتهای فردی و
شخصیتی
(غیر بازاری)

ویژگیها و قابلیتهای
مرتبط با بازار

با نرخ بهره مناسب(نرخ ترجیح زمانی) تنزیل میشود

بازدهیهای آینده سرمایه انسانی

جریان آینده بهره بردن از
مهارتهای افزایش یافته
زندگی

جریان آینده درآمدهای
مرتبط با ویژگیها و توانائیها

نمایه ( )2مدل مفهومی :سرمایه انسانی بعنوان جریان سرمایهگذاریهای گذشته

نامة آموزش عالی

72

همانطور که در نمايه  2نشان دادا شدا است ،به رويکردها و روشهای معمول و
موجود در محاسقه ذخیرا سرمايه انساني پرداخته شد از بررسي اين روشها به يک
چارچوب فکری و مدل مفهومي رسیديم حال ميخواهیم مقايسهای از آنچه که
ادت اددانان در محاسقه سرمايه انساني استفادا کردااند ،داشته باشیم؛ بدين ترتیب ،در
جدول شمارا  1و  2ابتدا به معرفي شاخصهای ذخیراای و سرمايهگذاری سرمايه
انساني پرداخته و سپس در جدول شمارا  3برخي مطالعات انجام شدا با رويکردها و
روشهای مختلف محاسقه سرمايه انساني را با هم مقايسه ميک یم يع ي ابتدا روشها
و رويکردهای استفادا شدا از سوی اين افراد را معرفي ميک یم و بعد به معرفي
متغیرهايي که جايگزين سرمايه انساني شدااند ميپردازيم

شاخص

جدول ( )1شاخصهای ذخیرهای سرمایه انسانی
آنچه را که نشان
مزایا و محدودیتها
میدهد

درصد کساني که مقاطع اندازا استاندارد شدا بینالمللي
دستيابي آموزشي
باالتر ازمتوسطه و از سطن آموزش حاصل ميک د
الف برای افراد 25-64
را اما سطن مشخ ي از دانش و
عالي
آموزش
ساله
مهارت را اندازاگیری نميک د
گذراندااند
متوسط تعداد سالهای
متوسط سالهای گذراندا شدا برای
دوراهای
ب تح یل برای افراد تکمیل
ابتدايي،
آموزشي
 25-64ساله
متوسطه و عالي

ش

درصد کساني که حدادل
دستيابي آموزشي دورا آموزشي باالتر از
افراد بزرگسال به متوسطه را در گرواهای
س ي  25-34و 35-64
تفکیک سن
گذراندا اند

د

تفاوت بین زن و مرد)1:
دستیابي آموزشي و در دستیابي به آموزش
باالتر از متوسطه بین
نرخهای
کیفیت(گذر،موفقي بزرگساالن  25-64ساله
ت) به تفکیک و )2نرخ موفقیت در
دوراهای باالتر از
جس
متوسطه

يک شکل از ذخیرا سرمايه
انساني را بر پايه دستيابي
آموزشي ارائه ميدهد ،اما يک
سال آموزشي را صرف ظر از
سطن بهع وان يک واحد ابت
در نظر ميگیرد همان
محدوديت مورد الف بردرار
است
به تفاوتهای نسلي داللت
ميک د برای نشان دادن
تغییرات نرخهای دستیابي
جوانان در طول زمان اما ا ر
آموزش بزگساالن را جدا
نميک د

دسترسی دادهها و
منابع
داداهايي برای همه
کشورها بر پايه تعاريف
بینالمللي
استاندارد
آموزش ( )ISCEDدر
مجموعه جامع OECD
عالوا بر م قع بخش
الف،اما بر تخمین متوسط
سالهای مرتقط با هر
سطن دستيابي داللت
دارد

م قع اطالعاتي بخش الف

تورشهای ج سیتي تاريخي را نرخهای دستیابي:همان د
با روندهای فعلي در دسمت الف
سیستمهای آموزشي مقايسه نرخهای گذر:آموزش در
يک نگاا –شاخصهای
ميک د
OECD
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ا

و

آنچه را که نشان
شاخص
میدهد
درصد اجرا در هر پ ج
همگاني
توزيع
سطن سواد اندازا گیری
مهارتهای باسوادی
شدا در سه حوزا
جمعیت
در
بزرگسال
سطن سواد
فعالیتهای
ادت ادی

در
درصد کارگران در ص ايع
م تخب با سطن سواد باال
( 4و  )5و پايین( 1و )2

ز

متوسط نمرا سواد در هر
سواد بر مق ای
کشور برای افراد با همان
میزان تح یالت
سطن تح یالت

ح

م ابع انساني درگیر با
سهم نیروی کار در نوآوری و کساني که
مرزهای دانش را در
تحقیق و توسعه
مينوردند

الف
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دسترسی دادهها و
مزایا و محدودیتها
منابع
نتايج بررسي باسوادی
اندازا مستقیمي از مجموعه ای
بزرگساالن برای  12کشور
از مهارتها را با ادت اد ميدهد
که توسط  OECDدر
نتايج به ت هايي م سوب به
سالهای  1995و 1997
آموزش نیست
انتشار يافت
تمرکز بر اشتغال است تا همه
جمعیت نشان ميدهد که
چگونه باسوادی در بیشتر م قع اطالعاتي دسمت ا
ص ايع مقت ي بر دانش تمايل به
بیشترين بودن را دارد
نشان ميدهد چه مقدار تفاوت
در سطن آموزش ،سواد را در هر
کشوری بهوجود ميآورد
همچ ین اجازا مقايسه بین م قع اطالعاتي دسمت ا
کشورها از سواد در میان
مردمي با دستيابي آموزشي
مشابه را ميدهد
اين مورد سطن مشخ ي از
سرمايه انساني در نیروی کار را اطالعات خوب مست د
انعکاه ميدهد ،آن همچ ین شدا در کشورهای
يک شاخص سرمايه گذاری (در  ،OECDاگرچه تعاريف
ک ار شاخص ذخیراای) نیز خیلي واضن نیست
است

جدول ( )2شاخصهای جریانی (سرمایهگذاری) سرمایه انسانی
دسترسی دادهها و
آنچه را که نشان
مزایا و محدودیتها
شاخص
منابع
میدهد
 کل م ابع تخ یص داداشدا به سرمايهگذاری را
محاسقه ميک د
دسترسي جامع به
 آموزشهای غیررسمي رابرنامههای
اطالعات
درآمدهای درصد هزي ههای بخش
سهم
در نظر نميگیرد
بخش دولتي و دسترسي
ملي تخ یص دادا خ وصي و دولتي از
ناکامل
 مقايسهمحدود به اطالعات
شدا به آموزش و تولید ناخالص داخلي در
فعالیتهای ملي بر مق ای
بخش
هزي ههای
زمی ه برنامههای رسمي
تربیت
نیاز :کشورهای دارای
خ وصي
جمعیت جوان بیشتری
هست د نیاز بیشتری به اين
هزي ه دارند
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شاخص

آنچه را که نشان
میدهد

ب

متوسط هزي ه سرانه متوسط هزي ه ساالنه
دانشجو به تفکیک دانشآموز دورا ابتدايي،
دورا تح یلي و متوسطه و عالي از سرانه
تولید ناخالص داخلي
سرانه درآمد

ش

هزي ههای مسائل و سهم هزي ه از GDP
مشکالت نیروی بازار طققهب دی شدا برا ساه
نوع سهم
کار دولتي

د

هزي ه آموزشي به
سهم هزي هها از دیمت
تفکیک ب گااهای
کل نیروی کار
ادت ادی

هت

خانواداهای دارای درصد خانوارهای داری
کامپیوتر شخ ي
کامپیوتر

دسترسی دادهها و
مزایا و محدودیتها
منابع
دسترسي جامع به
برنامههای
میزان م ابع تخ یص دادا اطالعات
شدا به هر دانشآموز را بر بخش دولتي و دسترسي
مق ای کشورهای مربوط محدود به اطالعات
بخش
هزي ههای
نشان ميدهد
خ وصي
هزي ههای مستقیم دولت برای
ارتقای محیط کار را نشان
شاخص
اين
ميدهد
هزي ههای خدمات کارک ان از نقص داداها
محل سرمايه انساني را که
مستقیماً آموزش را شامل
نميشود در نظر نميگیرد
نشانهای غیر م عطف از
مقايسه مخارش به تفکیک داداهای جمعآوری شدا
که از آمارگیریهای مختلف
است
ب گااها
سرمايهگذاری سرمايه انساني کامل نقودا و مستقیما
بخش خ وصي در آن پ هان دابل مقايسه نیست
است
شاخ ي برای م ابع با رويکرد
خانواداها ارائه ميدهد که به اطالعات  12کشور جهان
سرمايهگذاری در سرمايه که در بخش ف اوری
اطالعات  OECDارائه
انساني کمک ميک د
شدا است

جدول ( )3خالصه مطالعاتی که سرمایة انسانی را با استفاده از رویکردهای مبتنی بر هزینه ،مبتنی بر درآمد
و تلفیقی محاسبه کردهاند
نتایج
انگیزه
رویکرد(روش) کشور -زمان
منبع
ويلیامپتي(  )pettyمقت ي بر درآمد انگلستان و ولز -بهرا در مالیه مجموع ذخیرا در حدود 520
میلیون پاوند و بهطور سرانه
عمومي
1690به م ظور ارزيابي معادل  80پاوند بودددرت انگلستان،
ادت ادی
آ ار
مهاجرت،زيانهای
ناشي از طاعون و
کساني که در ج گ
کشته شدند
بهرا در مالیه ارزش خالص سرانه سرمايه
مقت ي بر درآمد انگلستان-
فار ()farr
مالیات انساني حدود  150پاوند بود
عمومي:
1853
سرمايه انساني

رویکردها و روشهای اساسی در خصوص محاسبه سرمایة انسانی...
منبع
ويتشتاين
( )wittstein

رویکرد(روش)
تلفیقي ( روش فار
و انگل)

نیکلسون
( )Nicholson
دی فويل
()De foville
فیشر( )fisher

تلفیقي

نتایج

انگیزه
کشور -زمان
آلمان  1867 -برای تعیین يک
راه مای پايه برای
به م ظور جقران
زيانهای زندگي
ذخیرا ذخیرا "سرمايه زندگي"  5برابر
انگلستان  -تخمین
"سرمايه زندگي" ذخیرا مرسوم و معمول بود
1891
فرانسه
1900
اياالت متحدا تخمین هزي ههای ذخیرا سرمايه انساني بیشتر از
پیشگیری از مرگ و ارزش ساير سرمايهها بود
– 1908
میر و مريضي
فرانسه و چ د برای تخمین ارزش
کشور م تخب اجتماعي و فردی
سرمايه انساني
ذخیرا سرمايه انساني  6تا  8برابر
اياالت متحدا
سرمايه معمول و مرسوم بود
– 1914

مقت ي بر درآمد
(رويکرد پتي)
بر
مقت ي
درآمد(رويکرد
فار)
بر
باريول (  )barriolمقت ي
درآمد(رويکرد
فار)
بر
مقت ي
هیوب ر
درآمد(رويکرد
()Huebner
فار)
بر استرالیا-
ويک ز ( )wickensمقت ي
1915
درآمد(رويکرد
فار)
متتزگر و وودز
Woods
(&
)Metzger
دوبلین ( )Dublin
دوبلین و
( Dublin
)&lotka

 5روش مختلف ،:
شامل رويکرد فار
و پتي
نامعلوم

لوتکا مقت ي بر درآمد
(بهقود رويکرد
فار)

شولتز(  )Schultzمقت ي بر هزي ه

75

اياالت متحدا برای نشان دادن
اهمیت جمعیت
– 1920
کشور
اياالت متحدا
– 1922
برای تخمین اي کهچه مقدار از تامین
زندگي يک فرد
میتواند تققل شود
تخمین
برایهزي ههای ادت ادی
بیماریهای دابل
و
پیشگیری
مرگهای نابه گام
ادت ادی،
اياالت متحدا رشد
تا بهراوری
–1900
1956

ذخیرا سرمايه انساني معادل
 6211میلیون پاوند (سرانه ای
معادل  1246پاوند) و تقريقاً 3
برابر سرمايه فیزيکي بود

ذخیرا روت انساني  5برابر
روت مادی بود

رشد ذخیرا سرمايه انساني 2
برابر سريعتر از رشد سرمايه
فیزيکي است
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رویکرد(روش) کشور -زمان
مقت ي بر درآمد اياالت متحدا
1950
–
مردان  0تا 74
ساله

منبع
وايزبرد
()Weisbrod

ک دريک
( )Kendrick

گراهام و
( graham
)&webb

مقت ي بر هزي ه

وب مقت ي بر درآمد

ايش ر ( )Eisner

جورگ سون
فرام ي
( Jorgenson
)&fraumeni

مقت ي بر هزي ه

و مقت ي بر درآمد

انگیزه
برای تخمین ارزش
سرمايه
ذخیرا
انساني

نتایج
ناخالص 1335 :میلیارد دالردر نرخ بهرا  10درصد و 2752
میلیارد دالر در نرخ بهرا 4
درصد
خالص :به ترتیب  1055و 2218میلیارد دالر
در مقايسه با داراييهای غیرانساني که بالغ بر  881میلیارد
دالر بود
ذخیرا سرمايه انساني اغلب
بیشتر و سريعتر از سرمايه
فیزيکي رشد ميک د

اياالت متحدا برای بهقود تخمین
1929تا روت ملي و تکمیل
–
ذخیرا
تخمین
1969
در
فیزيکي
حسابهای ملي
ذخیرا سرمايه انساني از 2910
اياالت متحدا حسابهای ملي
میلیارد دالر در نرخ بهرا 20
1969
–
درصد تا  14395میلیارد دالر
مردان  14تا
در نرخ بهرا  25درصد اين با
 75ساله
تخمین ک دريک که ذخیرا
سرمايه انساني را در سال
1976معادل 3700میلیارد دالر
بدست آوردا بود مغايرت دارد
اياالت متحدا به م ظور انجام ذخیرا سرمايه انساني تقريقاً به
سیستم اندازا سرمايه فیزيکي بود
( 1945-1981تهیه)
درآمد کل از
(سالهای
حسابهای ملي
م تخب)
اياالت متحدا -برای ارائه يک ذخیرا سرمايه انساني بین
جديد سالهای  1949تا  1984تقريقاً
 1947- 1986سیستم
حسابداری درآمد دو برابر شدا بود سرمايه انساني
ملي برای ادت اد سرانه طي سالهای  1947تا
 1986معادل  15درصد رشد
آمريکا
برای اندازاگیری داشته است سهم زنان حدودبخش  40درصد بود سهم سرمايه
مح ول
انساني مقت ي بر فعالیتهای
آموزش
بازار حدود  30درصد بود
سرمايه انساني  12تا  16برابر
بیشتر از سرمايه فیزيکي بود
برای دورا  1948تا 1969
تخمی شان  17/5تا  18/5برابر
بیشتر از تخمین ک دريک در
سال  1976بود

رویکردها و روشهای اساسی در خصوص محاسبه سرمایة انسانی...
رویکرد(روش) کشور -زمان
منبع
آلروه و همکاران ( مقت ي بر درآمد سوئد
( )Ahlroth et alروش،1968،1974 Jorgens
on
 1981و 1991
)&fraumeni

مالکم ( )Maklemمقت ي بر درآمد

کانادا -1994
( 1963آمار
ف لي)

مولیگان و ساال مقت ي بر درآمد
مارتین
( Mulligan
&sala-i)martin

ايالت
48
آمريکا در شش
سال
سرشماری
(1940،1950،
1960،1970،
و
1980
)1990

توآ و استی سون تلفیقي
( Tao
)&Stinson

اياالت متحدا
1963-1988
(نیروی کار
شاغل)

کومن و مارين مقت ي بر درآمد
(Koman&mari
)n

و
استرالیا
آلمان ،افراد 15
ساله و بیشتر
1960-1997

77

نتایج
انگیزه
برای بهدست آوردن حتي کمترين تخمین از ذخیرا
اندازا مح ول کل سرمايه انساني  6تا  10بار بیشتر
بخش آموزش سوئد از ذخیرا سرمايه فیزيکي بود
ميتواند
که
جايگزين اندازاهای
مقت ي بر مح ول
شود که ب ورت
در
س تي
حسابهای ملي
استفادا ميشدند
برای ارئه اندازا روت انساني سرانه از  1963تا
مجموع  1973با شیب ت دی افزايش
جامعي
بخش يافته ،سپس تا اواسط دهه 80
روت
خ وصي که شامل کاهش يافته ،اما دوبارا افزايش
روت انساني و غیر يافته است نسقت روت انساني
به غیر انساني از  8به  1در اوايل
انساني ميشود
دهه  60به حدود  3به  1در دهه
 90رسیدا است
برای ارائه يک ذخیرا سرمايه انساني بین
جايگزي ي از اندازا سالهای  1940و  1950شديداً
کم شدا است ،سپس بهطور
سرمايه انساني
مرتب تا  1990افزايش يافته
است بین  1980و ،1990
ذخیرا سرمايه انساني  52درصد
افزايش يافت در حاليکه طي 4
دهه دقل از آن فقط  17درصد
رشد کردا بود
ارائه يک رويکرد ذخیرا سرمايه انساني مؤ ر تا 6
برای برابر بیشتر بود ودتي تفاوت در
جايگزين
اندازاگیری سرمايه توانايي ورودیها مالحظه
انساني که بهنوعي ميشد ،رشد سرمايه انساني به
مشکالت رويکرد کمتر از  100درصد ت زل
مقت ي بر هزي ه و مييافت اين گسترش برای
درآمد را بر طری زنان ( 135درصد) بیشتر از
مردان ( 75درصد) بود،
ميک د
همچ انکه مشارکت نیروی کار
افزايش مييافت
برای دستيابي به سرمايه انساني بیش از دو برابر
تا یر سرمايه انساني متوسط سالهای تح یل رشد
بر رشد ادت ادی ميکرد
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نتایج
انگیزه
رویکرد(روش) کشور -زمان
منبع
اياالت متحدا تخمین ارزش پولي متوسط سرمايه انساني از
داگون و اسلوت تلفیقي
انساني  239000دالر تا  365000دالر
سرمايه
1982
Dagum
(&
فردی و تعیین بود در وادع ،حدادل تخمین آنها
)slottje
ه وز دو برابر تخمین ک دريک
اندازا توزيع آن
( )1976برای سال  1969بود،
اما کمتر از چیزی بود که
jorgenson & fraumeni
( )1992،1989و maklem
( )1997بهدست آوردند

کايريا کو)1991( 2

ساخاروپولوه و آرياگادا)1986( 1

 113کشور ،در سالهای  99 ،1965کشور ،سالهای مختلف بین  1960تا
1983
1985 ،1980 ،1975 ،1970

نیروی کار

نیروی کار

جدول ( )4خالصه مطالعاتی که سرمایه انسانی را با استفاده از رویکرد مبتنی بر آموزش محاسبه
کردهاند
سطح
جمعیت
نتایج مهم
روش محاسبه متوسط سالهای تحصیل
منبع پوشش
پایه
دادهها
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅  5کشور اول
1
1
 𝑆̅ = 𝐷𝑝 ( 𝐿𝑝1 + 𝐿𝑝2 ) + (𝐷𝑝 + 𝐷𝑠 ) 𝐿𝑠1عقارت د از:
2
2
امريکا= 12/6
+(𝐷𝑝 + 𝐷𝑠 )𝐿𝑠2 + (𝐷𝑝 + 𝐷𝑠 + 𝐷ℎ )𝐿ℎ
آلمان= 11/9
بهطوريکه
کانادا= 11/7
̅𝑆= متوسط سالهای تح یل
نیوزل د= 11/7
𝑖𝐿= سهم نیروی کار در مقطع iام
 𝑝1 =Iمقطع ابتدايي ناتمام 𝑝2 ،مقطع ابتدايي کامل ،چک و اسلواکي=
 𝑠1مقطع متوسط ناتمام 𝑠2 ،مقطع متوسط کامل و 11/5 h
مقطع آموزش عالي
 =Dطول دوران تح یل در مقطع  iام ،که  iمقطع
ابتدايي ( ،)pمتوسطه ( )sو آموزش عالي ()h
 5 S1975 =β1 +β2 ×Prim1960 +β3 ×Sec1970 +کشور اول در
β4 ×High1970
1985
سال
بهطوریکه
عقارت د از
مقطع
نام
قت
سهم
ترتیب
به
=
High
،
Sec
،Prim
امريکا= 12/09
ابتدايي ،متوسطه و آموزش عالي
فالند= 10/83
= 𝛽1 0/052
آلمان= 10/33
= 𝛽2 4/439
اسرائیل= 10/03
= 𝛽3 2/655
کانادا= 9/98
= 𝛽4 8/092

1. Psacharopoulos and Arriagada
2.Kyriacou

رویکردها و روشهای اساسی در خصوص محاسبه سرمایة انسانی...

نتایج مهم

الو و همکارانش)1991( 1

 58کشور در حال توسعه ،طي سالهای
1965-1985

بارو و لي)1993( 2

 129کشور ،دورا  5سال بین سالهای 1960-1985

جمعیت  25سال و باالتر

نهرو و همکارانش)1995( 3

 85کشور ،بین سالهای -1987
1960

جمعیت در سن کار ()15-64

𝑥𝑎𝑚𝑔 𝑇−𝑎𝑚𝑖𝑛 +6

جمعیت در سن کار ()15-64

منبع

سطح
پوشش
دادهها

جمعیت
پایه

روش محاسبه متوسط سالهای تحصیل

79

𝑡∑ 𝐸𝑔,𝑡 𝜃𝑔,

∑

= 𝑇𝑆

𝑇−𝑎𝑚𝑎𝑥 +6 𝑔=1

بهطوريکه
𝑇𝑆= مجموع انقاشت دانش در سال T
 =Eمیزان قت نام در مقطع  gدر زمان t
𝑡 =𝜃𝑔,احتمال سپری شدن سال  Tتوسط قت نام شدا
𝑛𝑖𝑚𝑎=  15سال ،پايین ترين سن کار
𝑥𝑎𝑚𝑎= 64سال ،باالترين سن کار
 =6سن ورود به مدرسه
1
𝑠𝑖𝑆 = 𝐷𝑃 ( ℎ𝑖𝑝 + ℎ𝑐𝑝 ) + (𝐷𝑝 + 𝐷𝑠1 )ℎ
2
+ (𝐷𝑝 + 𝐷𝑠1 + 𝐷𝑠2 )ℎ𝑐𝑠 +
1
(𝑆𝑝 + 𝑆𝑠1 + 𝐷𝑠2 + 𝐷ℎ ) ℎ𝑖ℎ +
2
(𝐷𝑝 + 𝐷𝑠1 + 𝐷𝑠2 + 𝐷ℎ )ℎ𝑐ℎ
بهطوريکه
𝑖 =ℎسهم جمعیت جوان با باالترين سطن تح یل j
𝑗= ipمقطع ابتدايي ناتمام cp ،مقطع ابتدايي کاملis ،
دورا اول متوسطه (راه مايي) cs ،دورا دوم متوسطه
(دبیرستان) ih ،مقطع آموزش عالي ناتمام ch ،مقطع
آموزش عالي کامل
 =Dطول دورا در سالهای مقطع  iام و  iاشارا دارد
به مقطع ابتدايي ( ،)pدورا نخست متوسطه (،)s1
دورا دوم متوسطه ( )s2و آموزش عالي ()h

 5کشور اول در
1985
سال
عقارت د از
نیوزل د= 12/04
امريکا= 11/79
مجارستان= 10/75
نروژ= 10/38
کانادا= 10/37

T-amin +6 g max
 5کشور اول در
1987
 S = ∑ ∑ E (1-r -d )θسال
T
g,t
g,t g,t g,t
عقارت د از:
T-amax +6 g=1
بهطوريکه
اسرايیل = 12/58
𝑡 =𝑟𝑔,درصد تکرار
امريکا = 11/62
𝑡 =𝑑𝑔,نرخ ترک تح یل
ژاپن = 10/99
انگلستان= 10/21
کانادا= 10/01

1. Lau et al.
2. Barro and Lee
3. Nehru et al.

منبع

سطح
پوشش
دادهها

جمعیت
پایه

اوجا و فیلمر)1995( 1

 81کشور در حال توسعه طي
سالهای  1990 ،1985و 1995

بارو و لي ()1996

 126کشور ،دورا  5ساله طي
سالهای 1990-1960

جمعیت  15سال و باالتر

80

جمعیت  6-60ساله
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نتایج مهم

محاسقه شدا بر اساه داداهای بارو و لي ()1993

در سال :1995
6/9
باالترين:
(ادیانوسیه و آسیای
شردي)
پايینترين4/0 :
(م طقه تحتاني
صحرای آفريقا)

تجديد نظر شدا بر اساه داداهای بارو و لي ()1993

 5کشور اول در
1990
سال
عقارت د از:
امريکا= 11/74
نیوزل د= 11/25
دانمارک= 10/7
جماهیر
اتحاد
شوروی= 10/50
استرالیا= 10/39

1.Ahuja and Filmer
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نتیجهگیری
از مقايسه روشها و رويکردهای اشارا شدا در باال ،چ ین بر ميآيد که در عمدا اين
روشها فقط بخشي از سرمايه انساني لحاظ شدا و برای نمونه از متغیرهای جايگزين
سرمايه انساني همان د متوسط سالهای تح یل نیروی کار استفادا شدا است برخي
ديگر ،هزي ههای آموزشي و بهندرت نیز هزي ههای بهداشتي را لحاظ نمودااند ،بعضي
ديگر دستمزد و درآمد را نماد سرمايه انساني درار دادا ،و برخي نیز از روش تلفیقي
(درآمد و هزي ه) استفادا کردااند عدا زيادی نیز رويکرد و روش آموزش(مقت ي بر
ستاندا) را مورد توجه درار دادااند اگر چه اين افراد کمک بسیار بزرگي در يافتن يکي
از متغیرهای گمشدا در تولید و رشد ادت ادی ،يع ي سرمايه انساني نمودااند ،اما آنچه
مسلم است اين است که ه وز روشي که بتواند حداکثر موجودی سرمايه انساني را
مخ وصاً به ارزش پولي بهدست آورد بهکار گرفته نشدا است دلیل آن نیز ميتواند در
مشکالت ناشي از تقديل يک متغیر کیفي به يک متغیر کمي باشد در اين مطالعه ،با
بهراگیری از نتايج مطالعات انجام شدا در اين زمی ه ،مدل مفهومي رويکرد جديد به
محاسقه سرمايه انساني ارائه شد اين مدل بیان ميک د که خانواداها ت ها نهاد سرمايه
گذار نیست د و نهادهای ديگری همچون دولت و بخش خ وصي در اين سرمايهگذاری
نقش دارند براساه آنچه در مدل نیز ارائه شدا است ،برآورد موجودی سرمايه انساني
به سه زمان گذشته ،حال و آي دا وابسته است بهطوری که سرمايه گذاری نهادهای
خانوادا ،دولت و بخش خ وصي زمان گذشته و حال را در بر ميگیرد و در زمان حال
با تجربیات زندگي فرد ترکیب شدا و بر ارزش سرمايه انساني ميافزايد اين درحالي
است که ارزش م افعي که در آي دا از اين سرمايه گذاری حاصل ميشود نیز بر ارزش
موجودی سرمايه انساني ميافزايد که در برآورد موجودی سرمايه انساني بايستي به آن
توجه داشت به طور کلي ،هدی از استخراش اين مدل مفهومي ،آمادا سازی پايههای
الزم برای ساخت يک مدل کاربردی برای محاسقه ارزش پولي سرمايه انساني است
مقايسه روشهای بهکار گرفته شدا از سوی ادت اددانان نیز نشان ميدهد که اگرچه
روشها و رويکردها با هم متفاوت هست د ،اما نتايج بهدست آمدا از سوی آنان نشان از
همگرايي روشها و تا حدی نیز علمي بودن و ددیق بودن آنها دارد

نامة آموزش عالی

82

منابع
Azariadis, C. & Drazen, A. (1990). Threshold externalities in
economic development, Quarterly Journal of Economics, 105
(2): 501-526.
Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of
countries, Quarterly Journal of Economics, 106 (2): 405-443.
Barro, R. J. & Lee, J-W. (1996). International measures of
schooling years and schooling quality, American Economic
Review, 86 (2): 218-223.
Barro, R. J. & Lee, J-W. (1993). International comparisons of
educational attainment, Journal of Monetary Economics, 32 (3):
363-364.
Barro, R. J. & Lee, J-W. (2000). International data on educational
attainment: updates and implications, Oxford Economic Papers,
53 (3): 541-563.
Becker, G. S. (1987). Human Capital. Beijing: Beijing University
Press.
Chen, S.; Dodd, J. L. & James, L. (2001). Operating income,
residual income and EVA(TM): which metric is more value
relevant? Journal of Managerial Issues, 13: 65-86.
Chen, L. & Qiao, Z. (2008). Measuring Human Capital with
Activity Based-costing and Economic Value Added,
International Journal of Business and Management.
Cohen, D. & Soto, M. (2001). Growth and human capital: good
data, good results, OECD Development Centre Technical
Papers, 179.
Dagum, C. & Slottje, D. J. (2000). A new method to estimate the
level and distribution of household human capital with
application, Structural Change and Economic Dynamics, 11 (2):
67-94.
De la Fuente, A. & Domenech, R. (2000). Human capital in growth
regressions: how much difference does data quality make?
OECD Working Paper, 262.
Dodd, J. L. & Chen, S. (1996). EVA: A new panacea? Business and
Economic Review, 42: 26-28.
Dodd, J. L. & Johns, J. (1999). EVA revisited, Business &
Economic Review, 45: 13-18.
Dutta, S. & Reichelstein, S. (1999). Asset valuation and
performance measurement in a dynamic agency setting, Review
of Accounting Studies, 4: 235-258.
Eisner, R. (1989). The Total Incomes System of Accounts, Chicago,
I. L: University of Chicago Press.
Graham, J. W. & Webb, R. H. (1979). Stocks and depreciation of
human capital: New evidence from a present – value perspective,
Review of Income and Wealth, 25 (2): 209-224.

83

...رویکردها و روشهای اساسی در خصوص محاسبه سرمایة انسانی

Graham, J. W. & Webb, R. H. (1979). Stocks and depreciation of
human capital: New evidence from a present – value perspective,
Review of Income and Wealth, 25 (2): 209-224.
Jacob, M. (1958). Investment in human capital and personal income
distribution, Journal of Political Economy, 66: 281-302.
Jecong, B. (2002). Measurement of human capital input across
countries: a method based on the laborer,s income, Journal of
Development Economics, 67 (2): 33-349.
Jorgenson, D. W. & Fraumeni, B. M. (1992). The output of the
education sector, In Z. Griliches (Ed.), output Measurement in
the Services Sector (pp. 303-338). Chicago, I. L.: The University
of Chicago Press.
Kendrick, J. (1976). The Formation and Stocks of Total Capital.
New York, N.Y.: Columbia University Press for NBER.
Koman, R. & Marin, D. (1997). Human capital and macroeconomic
growth: Austria and Germany. 1960-1992 Centre for Economic
Policy Research Discussion Paper No. 1551. London.
krouger, A. B. & Lindahl, M. (2001). Education for growth: why
and for whom? Journal of Economic Literature, 39: 1101-1135.
Kyriaco, G. (1991). Level and growth effects of human capital: a
cross-country study of the convergence hypothesis, New York
University Economic Research Reports, No. 91-26.
Laroche, M.; Merene, M. & Ruggeri, G. C. (1999). On the concept
and dimensions of human capital in a knowledge – based
economy context, Canadian Public Policy – Analyze de
Politiques, 25 (1): 87-100.
Lau, L. J.; Jamision, D. T. & Louat, F. (1991). Education and
productivity in developing countries: an aggregate production
function approach, Policy Research, and External Affairs
Working Paper WPS 612. Washington D.C: World Bank.
Li, Z. (1999). Human Capital. Beijing: Economics Science Press.
Lokanandha, R. I. & Raghunatha, R. (2006). Performance
evaluation, economic value added and managerial behavior, PES
Business Review, 1: 1-7.
Macklem, R. T. (1997). Aggregate wealth in Canada, Canadian
Journal of Economics, 30 (1): 152-169.
Mankiw, N. G.; Romer. D. & Weil, D. N. (1992) .A contribution to
the empirics of economic growth, Quarterly Journal of
Economics, 107 (2): 407-437.
Muligan, C. B. & Sala-i-Martin, X. (1997). A Labor income-based
measure of the value of human capital: an application to the
states of the United States, Japan and the World Economy, 9 (2):
159-191.
Nehru, V.; Swanson, E. & Dubey, A. (1995). A new database in
human capital stock in developing industrial countries: sources,
methodology and results.
O’byrne, S. (1996). EVA® and market value, Journal of Applied
Corporate Finance, 9: 116-125.

نامة آموزش عالی

84

Oxley, L.; Le, T. & Gibson, J. (2008). Measuring Human Capital:
Alternative Methods and International Evidence.
Reichelstein, S. (1997). Investment decisions and managerial
performance evaluation, Review of Accounting Studies, 2: 157180.
Romer, P. M. (1989); Human Capital and growth: theory and
evidence. National Bureau of Economic Research Working
Paper No. 3173.
Schultz, T. W. (1961a). Investment in human capital, American
Economic Review, 51 (1): 1-17.
Schultz, T. W. (1961b); Investment in human capital: Reply,
American Economic Review, 51 (5): 1033-1039.
Stewart, G. B., (1995). EVA works - but not if you make these
common mistakes, Fortune, 131: 117.
Stroombergen, A.; Rose, D. & Nana, G. (2002). Review of the
Statistical Measurement of Human Capital. Statistics New
Zealand, Business and Economic Research.
Tao, H. L. & Stinson, T. F. (1997). An alternative measure of
human capital stock, University of Minesota Economic
Development Center Bulletin: 97/01.
Wang, P., (2001). Research on Theory and Application of ActivityBased Costing. Dalian: Dongbei University of Finance &
Economics Press.
Wang, P.; Jin, Q. & D. Ke (2000). Activity-based costing and its
application in Chinese enterprises, China Accounting and
Finance Review, 2: 121-155.
Wei, H. (2003) . Measuring the stock of human capital for
Australia, Working paper, Australian Bureau of Statistics,
Canberra.
Weisbrod, B. A. (1961). The valuation of human capital, Journal of
Political Economy, 69 (5): 425-436.
Yan, S. & Duan, X. (2001). The comparative analysis on the human
capital storage in the west China, Soft science of China, 6, 100103.
Yoram, B. P. (1967). The production of human capital and the life
cycle earnings, Journal of Political Economy, 75: 352-365.

