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چکیده
طور  . بهاست 1384-1393هاي  طی سال سرمایه انسانی در ایران در هدف این مقاله برآورد ارزش موجودي

اي و درآمدي براي برآورد موجودي سرمایه انسانی وجود دارد.  کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه
زند که ارزش موجودي سرمایه انسانی  اي، سرمایه انسانی را بر مبناي این فرض تخمین می رویکرد هزینه
گذاري در سرمایه  عنوان سرمایه شده براي اقالمی که به شده مقدار پول هزینه ا ارزش مستهلکبرابر است ب

طریق تجمیع کل  بر درآمد ارزش موجودي سرمایه انسانی را از . رویکرد مبتنی اند انسانی تعریف شده
مرشان کسب کنند رود افراد مورد نظر در طول ع هاي درآمدي آینده که انتظار می شدة جریان مقادیر تنزیل
فرائومنی تدوین شده است. در  ـ اساس مدل یورگنسون کند. الگوي تحلیلی در تحقیق حاضر بر برآورد می

این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف براي محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف 
هاي درآمد ساالنه ناشی از کار افراد شاغل معادله  تحصیلی استفاده شده است. همچنین، براي تکمیل داده

 کار گرفته شده است.  دستمزد مینسر به
 1393هاي جاري در سال  دهد ارزش موجودي سرمایه انسانی در ایران به قیمت تحقیق نشان میهاي  یافته

میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال  31,7صورت سرانه  تریلیون ریال و یا به 244370حدود 
موجودي  رغم افزایش ارزش میلیارد ریال بوده است. علی 9,7تریلیون ریال و  63769ترتیب  به 1384

 F_Dejpasand@sbu.ac.irالکترونیکی:  دانشیار گروه اقتصاد نظري، دانشگاه شهید بهشتی، پست-1
 a-arabmazar@sbu.ac.irالکترونیکی:  دانشیار گروه اقتصاد نظري، دانشگاه شهید بهشتی، پست -2
 sh_sayfi@yahoo.comالکترونیکی:  دکتري اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، (نویسنده مسئول)، پست -3



)1384-1393( برآورد ارزش موجودي سرمایه انسانی در ایران با رویکرد درآمدي   116

طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال  هاي جاري در سرمایه انسانی به قیمت
ارزش  1393حال، در سال  هر تریلیون ریال کاهش یافته است. به 45937به حدود  53359) از رقم 1383

برابر  58مایه فیزیکی و برابر ارزش موجودي سر 13موجودي سرمایه انسانی برآوردشده براي ایران حدود 
 ) است. GDPتولید ناخالص داخلی (
مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودي سرمایه انسانی   دهد که در ده سال همچنین، نتایج نشان می

آمده حاکی از آن است که  دست این، نتایج به در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. عالوه بر
سهم شاغالن مرد داراي تحصیالت دیپلم و کمتر از ارزش موجودي سرمایه انسانی مردان طور متوسط،  به

حالی است که زنان  درصد است. این در 15درصد و سهم مردان داراي تحصیالت عالی حدود  85حدود 
درصد از ارزش موجودي سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم  62داراي تحصیالت دیپلم و کمتر حدود 

 درصد است. 38دیپلم به باال) حدود  شاغلی که تحصیالت عالی دارند (فوق زنان
مـاتریس مـارکف، معادلـه دسـتمزد مینسـر، رویکـرد درآمـدي؛ مـدلسرمایه انسـانی،   واژگان کلیدي:

 فرائومنی - یورگنسون
 JEL :C130 ،J240 ،J390بندي  طبقه

 مقدمه -1
حداکثر تولید در سطح جامعـه بـراي    رشد اقتصادي هدف اصلی رسیدن بهنظریات اولیه در 

عنـوان   عنوان عامـل تولیـد در کنـار انسـان بـه      افزایش سطح رفاه بوده و در این بین سرمایه به
 یک ابزار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در نظریات اولیه رشـد و توسـعه اقتصـادي،   

ابـزار   است که فقطروح  ) همانند موجودي بیLabor force کار ( انسان تحت عنوان نیروي
اسـتفاده از واژه  افـزایش  تـدریج بـا    بودن عامل کـار بـه   انسان جنبه .بوده استدست کارفرما 
. )1388(محمـودي،  توجـه شـد   بیشـتر   ،کـار  جاي نیروي ) بهHuman force نیروي انسانی (

و  اسـت دانسته شده انباشت سرمایه ناشی از کار اضافی  ،مارکس »رزش کارا«نظریه مثالً در 
در کینـز و طرفـداران وي نیـز     اي کـرد.  ن توجـه ویـژه  اشومپیتر به نقش نوآوران و مبتکـر یا 

الزم و ضـروري   اقتصـادي  رشـد و توسـعه  بـراي  را  آن انباشـت و  سرمایه وجودهاي بعدي،  دوره
در کشـورهاي   نورکس وجود بیکاري پنهان را منبعی براي انباشـت سـرمایه  . همچنین، دانستند می

شـود کـه آنچـه     ها مشاهده مییدگاهاین دبا مرور به هر حال،  دانست. نیافته می و توسعه پرجمعیت
 اهمیت دارد سرمایه مادي و فیزیکی و نقش آن در تولید و رشد اقتصادي است.
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عنـوان   ) را بـه Human capital( تئودور شـولتز اهمیـت سـرمایه انسـانی    ، 1950در دهه 
. در )1958(شـولتز،   طبیعی و سرمایه فیزیکی معرفی کـرد عامل تولید معادل اهمیت سرمایه 

کـار نامحـدود    لـوئیس عرضـه نیـروي    هاي گذشته همچون نظرات آرتـور  بسیاري از دیدگاه
مهـارت و آمـوزش بیشـتر    «هاي علمی و فنی انسان و تعبیر  اما تأکید بر توانایی ،شد فرض می

 .  قرار دادی همسنگ با سرمایه تدریج انسان را در جایگاه به »به معناي سرمایه بیشتر
 »توسـعه انسـانی  «با گسترش تأکیدات بر نقش و اهمیت انسان در گذار توسعه، مفهوم 

در سـال   )UNDP( متحـد  در گزارش توسعه انسانی توسـط برنامـه توسـعه سـازمان ملـل      
سـن و   آمارتیـا  کـه توسـط اقتصـاددانی چـون     ،کار گرفته شـد. در ایـن گـزارش    به 1990

هـاي توسـعه معرفـی شـده      عنوان مرکز ثقل برنامه تحریر شده است، انسان به الحق محبوب
  بـه  خاطر مردم، براي مردم و توسط مردم تحقق یابـد.  توسعه باید به ،است. در این دیدگاه

بار در جایگـاه یـک تئـوري     محوري براي اولین  عبارت دیگر، با طرح این رویکرد، انسان
. قرار گرفتتوسعه 
، 1986( 1بسـیاري از نهادهـا و نویسـندگان اقتصـادي مشـهور ماننـد رومـر        طور کلـی،  به
ــت1988( 2)؛ لوکــاس1989 ــون و هاوی ــانی (1998( 3)؛ آقی ــازمان 2006)؛ بانــک جه ) و س

) بر نقش مهـم سـرمایه انسـانی در تحریـک رشـد      2011( 4المللی هاي بین توسعه و همکاري
تنهـا بایـد    ف معتقدنـد رفـاه مـادي افـراد نـه     عالوه، محققان مختل اند. به اقتصادي تأکید کرده

هاي تحت تملک آنان نیز باشد،  گیرندة داراییبر شامل درآمد جاري آنها بوده، بلکه باید در
شـوند، بلکـه سـرمایه     هاي فیزیکی و ابـزار مـالی را شـامل مـی     تنها دارایی ها نه که این دارایی
و همکاران وي در بیان اهمیت  5انت اسکوبی). گر2011یو،  گیرند (لی بر می انسانی را نیز در

هاي تجـاري و   اند: از آنجا که سرمایه حاصل از وام سرمایه انسانی نیز چنین استداللی آورده
شـود، سـرمایه انسـانی     عنوان دارایی در ترازنامه ثبـت مـی   هاي رهنی امالك، به زراعی و وام

1  - Romer 
2  - Lucas 
3  - Aghion and Howitt 
4  - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
5- Grant Scobie
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عنـوان   شود) نیـز بایـد بـه    یی حاصل میهاي دانشجو (یعنی، نوعی از سرمایه که معموالً با وام
). به هر حال، امـروزه در بسـیاري از   2005و همکاران،  1یک دارایی در نظر گرفته شود (لی

) بـر نقـش و   1384جمله ایران (دژپسند،  مطالعات نظري و تجربی در کشورهاي مختلف از
) R&D( طریـق آمـوزش و تحقیـق و توسـعه     گـذاري در سـرمایه انسـانی از   اهمیت سـرمایه 

ترین عوامل رشد اقتصادي تأکید شده است. در مطالعات مربوط بـه رابطـه بـین     عنوان مهم به
رشد اقتصادي و سرمایه انسانی نتـایج متفـاوتی از چگـونگی تـأثیر سـرمایه انسـانی بـر رشـد

انـد (ماننـد متوسـط    هایی دانسـته دست آمده و دلیل این نتایج متفاوت را پراکسی اقتصادي به
رود و بـه همـین   کـار مـی   جاي ارزش سـرمایه انسـانی بـه    کار) که به ي تحصیل نیرويها سال

خاطر بر اهمیت برآورد ارزش سرمایه انسانی با یک روش علمی تأکیـد شـده اسـت (لـی و     
 ).2005همکاران، 

گران اقتصادي به سرمایه انسـانی دارنـد و    با وجود عالقۀ فراوانی که نویسندگان و تحلیل
کنند، ولی در مورد چگونگی بـرآورد   عنوان یک عامل تولید مهم تأکید می بهبر اهمیت آن 

ارزش موجودي آن اجماعی وجود ندارد. براي داشتن معیـاري از سـرمایه انسـانی بعضـی از     
در   شـده  التحصـیل  هاي تحصیل، نسبت افراد فـارغ  هایی مانند متوسط سالمحققان بر شاخص

کنند. بعضی دیگـر بـر    هاي افراد تکیه می از شایستگیمقاطع مختلف تحصیلی، و معیارهایی 
اند، و افـراد دیگـري نیـز بـر معیـار موجـودي سـرمایه هاي نظام آموزشی تمرکز کرده هزینه

هاي در طول عمـر تأکیـد دارنـد. ایـن رویکردهـاي بـرآورد        اساس مفهوم دریافتی انسانی بر
هـر کـدام از آنهـا موافقـان و      موجودي سرمایه انسانی داراي جوانب مثبـت و منفـی بـوده و   

 مخالفانی نیز دارند.
عنـوان مبـانی نظـري و ادبیـات      ساختار مباحث مقاله بـه ایـن صـورت اسـت: نخسـت بـه      

موضوع، رویکردهاي مختلف برآورد موجودي سرمایه انسانی مرور شده و به اختصار مزایا 
وي تحلیلـی مـورد   شـود. قسـمت سـوم بـه متـدولوژي و الگـ      هاي آنها نیز اشاره میو کاستی

هـاي آمـاري بـراي بـرآورد الگـو در قسـمت استفاده در تحقیق اختصاص یافتـه اسـت. داده  

1- Le
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چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در قسمت پنجم، نتایج بـرآورد الگـو ارائـه    
 پردازد.گیري میبندي و نتیجه شود و باالخره قسمت آخر نیز به جمع می

نظري و ادبیات موضوعمروري بر مبانی  -2
در ایــن قســمت رویکردهــاي مختلــف بــراي بــرآورد ارزش موجــودي ســرمایه انســانی 

طور مختصر مزایا و معایب هر کدام از آنهـا   عنوان مبانی نظري موضوع بیان شده و به به
هـاي متعـارف بـراي تخمـین موجـودي سـرمایه انسـانی نیز مرور خواهد شـد. رویکـرد  

بـر   ؛ رویکـرد مبتنـی  2بـر درآمـد   ؛ رویکرد مبتنـی 1بر هزینه بتنیاز رویکرد م اند عبارت
تـوان  ). اما این رویکردها را می2005(لی و همکاران،  4؛ و رویکرد ترکیبی3تحصیالت

بـر تحصـیالت    بندي کرد. در مطالعـاتی کـه از رویکـرد مبتنـی    تر تقسیمصورت کلی به
شود (نه  سرمایه انسانی ارائه می کنند صرفاً یک متغیر ابزاري جایگزین براي استفاده می

الواقـع  دیگـر، رویکـرد ترکیبـی نیـز فـی      سـوي  برآوردي از ارزش سـرمایه انسـانی). از  
اي توسط برخی نویسندگان مورد صورت سلیقه ها بوده و تنها بهاي از سایر روشآمیخته

را  شـود آن  ) و نمـی 2000؛ داگوم و اسـلوتی،  1997توجه بوده است (تائو و استینسون، 
عنوان یک رویکرد عام و مجزا براي برآورد سرمایه انسانی تلقی کـرد، لـذا فقـط دو     به

توان براي برآورد ارزش موجودي بر درآمد را می بر هزینه و مبتنی رویکرد کلی مبتنی
). به همین خاطر، در این مقالـه  2010سرمایه انسانی مورد توجه قرار داد (گو و وانگ، 

شود.  صلی اشاره میبه این دو رویکرد ا
 بر هزینه رویکرد مبتنی -الف

) اسـت.  1883گرفته از رویکرد هزینه تولید ارنست انگـل (  بر هزینه نشئت رویکرد مبتنی
زنـد کـه موجـودي سـرمایه      این رویکرد، سرمایه انسانی را بر مبناي ایـن فـرض تخمـین مـی    

ــه   ــول هزین ــا ارزش حــال مقــدار پ ــر اســت ب ــراي  انســانی براب ــهشــده ب ــوان  اقالمــی کــه ب عن

1- The Cost-Based Approach
2- The Income-Based Approach
3- The Education-Based Approach
4- The Integrated Approach
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) و ایزنـر  1976. مطالعـات کنـدریک (   انـد  گـذاري در سـرمایه انسـانی تعریـف شـده      سرمایه
هاي اصلی و اولیه برآورد موجودي سرمایه انسانی با رویکـرد   جمله نمونه ) از1989، 1985(

نـاملموس  گذاري در سرمایه انسانی را به دو گروه ملمـوس و   اند. کندریک سرمایه بر هزینه مبتنی
هـاي   گـذاري  هاي الزم براي پرورش جسم انسان و سـرمایه  تقسیم کرد. جزء ملموس شامل هزینه

 کار هستند. وري نیروي هاي مربوط به افزایش کیفیت یا بهره ناملموس، هزینه
خـاطر تمرکـز صـرف بـر      بر هزینـه آن اسـت کـه بـه     یکی از نقاط ضعف رویکرد مبتنی

گیرد. براي مثـال، یـک بچـه کـه      ي ذاتی افراد را در نظر نمیها هاي گذشته، توانمندي هزینه
بـر هزینـه ارزش    طور ذاتی از توانایی و سالمت کمتري برخوردار است در رویکرد مبتنی به

گونـه افـراد چـون از قـدرت      سرمایه انسانی او بیش از حد برآورد خواهد شد؛ چرا کـه ایـن  
اي بیشتري براي درك مطالـب و موضـوعات   ه تري برخوردارند نیاز به هزینه فراگیري پایین

بـرآوردي در مـورد میـزان     واقع بـیش  هاي تربیتی دارند. بنابراین، در آموزشی و دیگر هزینه
 سرمایه انسانی این دسته از افراد صورت خواهد گرفت. 

گـذاري در   هـاي سـرمایه   بر هزینه مشکل تمـایز بـین هزینـه    ایراد دیگر در رویکرد مبتنی
شود محقق مجبـور بـه    هاي مصرفی مربوطه است که این امر سبب می ی و هزینهسرمایه انسان

هـاي   عنوان مثـال، در یـک آموزشـگاه هزینـه     گونه موارد شود. به اعمال نظر شخصی در این
گـذاري در بخـش آمـوزش    هـاي سـرمایه   عنوان هزینه توان بهمربوط به کادر آموزشی را می

بنـدي کـرد    راحتی نتوان تقسیم آموزان ممکن است به دانست، ولی درباره هزینه تغذیه دانش
گـذاري بایـد در نظـر گرفـت یـا مصـرفی. همچنـین، در ایـنعنوان سـرمایه  که آیا آنها را به

گذاري نیز  هاي نهایی سرمایه انسانی از انواع مختلف سرمایه رویکرد، در رابطه با تعیین سهم
گـذاري و   اي که محقق ممکن است مجبـور شـود سـهم سـرمایه     مشکل وجود دارد، به گونه

 ین کند.  طور کامالً اختیاري تعی مصرف از مخارج خانوار را به
تـوان بـراي رویکـرد     چگونگی برخورد با موضوع استهالك ایراد دیگري است که مـی 

گیـري  اي که برخی محققان از روش مستقیم براي اندازه بر هزینه مطرح کرد، به گونه مبتنی
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و ایـن امـر    1کننـد و برخـی دیگـر از روش تـراز کاهنـدگی مضـاعف       استهالك استفاده می
اي که درباره سرمایه انسانی بایـد بـه    عالوه نکته کند. بهی ایجاد میمشکالتی از نظر محاسبات

یافته و سـپس در   2آن توجه کرد این است که سرمایه انسانی در سنین جوانی افزایش ارزش
هـاي   ). در مـدل 2005شود (لی و همکاران،  یابد و مستهلک می سنین بعدي عمر کاهش می

 افزایش ارزش دارایی نادیده گرفته شده است. ،بر هزینه، اغلب مربوط به رویکرد مبتنی
توان وارد دانست آن است کـه   بر هزینه می باالخره، آخرین ایرادي که به رویکرد مبتنی

گـذاري در سـرمایه    عنوان سرمایه ها و مخارج عمومی و خصوصی که به اي از هزینه قسمت عمده
شود که سـرمایه انسـانی در آنهـا     می شوند صرف افراد مشغول به تحصیل انسانی در نظر گرفته می

گذاري عاید جامعه نشده است.   تجسم نیافته و هنوز منفعتی از آن مخارج سرمایه
 بر درآمد رویکرد مبتنی -ب

بـر   دومین رویکرد کلی براي بـرآورد ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی رویکـرد مبتنـی      
هاي درآمدي آینـده   شدة جریان طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل درآمد است. این رویکرد از

موجـودي سـرمایه     نظر در طول عمر کاري خـود کسـب کننـد    رود افراد مورد که انتظار می
مـورد    اسـت؛ زیـرا بـر بـازدهی     3»نگر آینده«واقع، این رویکرد  کند. درانسانی را برآورد می

هـاي   ینـه کـه بـر هز   4»نگـر  گذشـته «کند، برخالف رویکـرد   گذاري تمرکز می انتظار سرمایه
هـاي بـازار    بر درآمد سـرمایه انسـانی را بـا قیمـت     تاریخی تولید تمرکز دارد. رویکرد مبتنی

کند؛ چرا که بازار کار در یک چارچوب فعـل و انفعـالی عرضـه و تقاضـا      گذاري می ارزش
وري،  براي سرمایه انسانی، به عوامل متعدد مشخصی ماننـد توانـایی، سـالمت، تـالش، بهـره     

کنـد. اگـر    طـور سـاختارهاي نهـادي و تکنولـوژیکی اقتصـاد توجـه مـی        همینتحصیالت، و 
امـا چنـد    کنـد.  هاي الزم در دسترس باشند این رویکرد معنادارترین نتایج را ایجـاد مـی   داده

 بر درآمد وارد دانست: توان بر رویکرد مبتنی را می زیرو یا ایراد   مالحظه
داشت توجه چندانی نشده است و از این رو هاي نگه اوالً، در رویکرد درآمدي به هزینه

1- The (modified) Double Declining Balance Method
2- Appreciation 
3- Forward-Looking (Prospective)
4- Backward-Looking (Retrospective) 
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شود. به هـر حـال،    توان گفت در این رویکرد سرمایه انسانی بیش از حد واقع برآورد می می
هـاي نگهداشـت بایـد از کـل موجـودي       شده این امـر کـه هزینـه    در مطالعات مختلف انجام

؛ گراهـام  1961د، ؛ ویزبور1905سرمایه انسانی کسر شود یا خیر جاي بحث دارد (دفوویل، 
). ثانیاً، رویکرد درآمـدي فـرض   1992؛ یورگنسون و فرائومنی، 1988؛ ایزنر، 1979و وب، 

وري اسـت. ایـن در    کنندة تفاوت در بهـره  کند که تفاوت در دستمزدها در واقع منعکس می
وري، دستمزها تغییر کننـد (لـی و    حالی است که شاید به دالیل دیگري غیر از تغییر در بهره

بر درآمد نسبت به نـرخ تنزیـل و سـن     ). ثالثاً، معیارهاي مبتنی2013؛ باتی، 2005همکاران، 
هـا   هاي مربـوط بـه دریـافتی    ). رابعاً، داده2014بازنشستگی کامالً حساسیت دارند (فندر و کالوِر، 

ي در طور خاص، دربـاره کشـورها   گذاري در دسترس نیستند. این امر به هاي سرمایه به اندازه داده
 که نرخ دستمزد غالباً قابل مشاهده نیست.      حال توسعه مصداق دارد، یعنی جایی

هـاي مربـوط بـه بـرآورد سـرمایه انسـانی بـا ترین مـدل  ترین و کاربردي یکی از معروف
رویکرد درآمدي مدل یورگنسون و فرائومنی است. در مدل آنها فرض شده است که تـأثیر  

اسـاس ایـن    غت بر روي سرمایه انسانی یکسـان اسـت و بـر   شده براي کار و فرا زمان صرف
هاي غیربازاري نیز لحـاظ   فرض براي برآورد ارزش موجودي سرمایه انسانی، ارزش فعالیت

توان بر مدل یورگنسـون   ). یکی از ایراداتی که می1992شده است (یورگنسون و فرائومنی، 
اي غیربـازاري اسـت. ایـن امـر سـبب      هـ  و فرائومنی وارد دانست نحوة برخورد آنها با فعالیت

شده است که آنها موجودي سرمایه انسانی را بیشتر از حد واقعی برآورد کننـد. توضـیحات   
 باره در قسمت بعد ارائه خواهد شد.بیشتر در این

 متدولوژي و الگوي تحلیلی تحقیق -3
طریـق فکـر   توان به سه  طور کلی، در مورد ارزش موجودي سرمایه انسانی یک کشور می به

که سرمایه انسانی تمام افراد است، حتی شامل کسانی کـه   1کرد. اول، سرمایه انسانی بالقوه،
به لحاظ جسمی یا روحی قادر به کار نیستند. بدیهی است که بخشی از سرمایه انسانی بالقوه 

1- Potential Human Capital 



 123    1396 تابستان/ 71ودوم/ شماره  هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

کـه بخشـی از    1شـوند. دوم، سـرمایه انسـانی قابـل دسـترس      هرگز در بـازار کـار فعـال نمـی    
ي سرمایه انسانی منسوب به افرادي است کـه در بـازار کـار یـا در حـال کـار کـردنموجود

وجوي کار بوده و یا منتظـر اشـتغال موّلـد هسـتند. سـوم، سـرمایه انسـانی هستند یا در جست
کار گرفتـه شـده اسـت (یعنـی      تنها قابل دسترس است، بلکه همچنین در تولید به که نه 2مؤثر

 افراد شاغل).  
بر روي سـرمایه انسـانی مـؤثر (یعنـی، سـرمایه انسـانی افـراد شـاغل) متمرکـز این مقاله،

شود؛ چرا کـه ایـن نـوع از سـرمایه انسـانی بـراي موضـوعات رشـد اقتصـادي و اهـداف می
ایـن   3کنـد.  تر است. بنابراین، مطالعه حاضر بر روي افراد شاغل تمرکز مـی  اي مناسب مقایسه

المللی توسعه معیارهـاي سـرمایه انسـانی     سیوم بینیک قرارداد است که توسط اعضاي کنسر
هـاي   توان از آن عبور کرده و گروه اتخاذ شده و تا حدودي یک گزینه دلخواه است که می

 ).2013دیگري را نیز مشمول بررسی قرار داد (فندر، 
متدولوژي تحقیق در دو بخـش توصـیف خواهـد شـد. در بخـش اول چگـونگی ایجـاد

زم براي برآورد موجـودي سـرمایه انسـانی توصـیف شـده و چگـونگی       هاي ال مجموعه داده
طـور   گیـرد. بـه   ها در بخش دوم مورد بحث و بررسـی قـرار مـی    استفاده از این مجموعه داده

فرائـومنی اسـت. ایـن     ــ  اسـاس مـدل یورگنسـون    خالصه، الگوي تحلیلی تحقیق حاضر بـر 
ودي ســرمایه انســانی در در مطالعــات خــود ارزش موجــ 1992و  1989هــاي  محققــان ســال

). در حال حاضر ایـن  2005اند (لی و همکاران، آمریکا را با رویکرد درآمدي برآورد کرده
مدل کاربرد فراوانی در بسیاري از کشورها پیدا کرده اسـت. در مقالـه حاضـر ضـمن آنکـه      

 سـازي و شاکله اصلی الگوي تحلیلی بر مبانی مدل مذکور است، برخی تغییرات براي بـومی 
 وجود آورده شده است. تطبیق آن با شرایط ایران به

1- Available Human Capital 
2- Effective Human Capital

به بعد بر اساس توصیه مشاوران مربوطه، عالوه بر برآورد ارزش  2013البته در برخی کشورها مانند انگلستان از سال  3-
موجودي سرمایه انسانی افراد شاغل، ارزش موجودي سرمایه انسانی مجموع افراد شاغل و بیکار (یعنـی سـرمایه انسـانی    

 ).2013ندر، اند (ف جمعیت فعال) را نیز برآورد و منتشر کرده
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 مرحله اول: ایجاد بانک اطالعات -3-1
هـاي بـازار    اولین مرحله ایجاد یک بانک اطالعات است که شامل ارزش اقتصـادي فعالیـت  

هـایی در   هاي مختلف از افراد شاغل است. این بانـک اطالعـات شـامل داده    کار براي گروه
درآمد آنها (هنگام اشتغال)، احتمال حرکـت افـراد بـین سـطوح مختلـف      مورد تعداد افراد، 
هاي بقاست. تحقیـق حاضـر بـر روي سـرمایه انسـانی مـؤثر (یعنـی، سـرمایه تحصیلی و نرخ

شود. به عبارت دیگر، این مطالعه بر روي افراد شاغل تمرکز  انسانی افراد شاغل) متمرکز می
المللـی توسـعه معیارهـاي     عضاي کنسرسیوم بـین این یک قرارداد است که توسط ا 1کند. می

تـوان از آن عبـور    سرمایه انسانی اتخاذ شده و تا حدودي یک گزینه اختیاري است کـه مـی  
 ). 2013هاي دیگري را نیز مشمول بررسی قرار داد (فندر،  کرده و گروه

ح کـار و طـر   شـده در ایـن مقالـه، طـرح آمـارگیري نیـروي       هاي استفاده منابع اصلی داده
گیـري   صـورت نمونـه   بـه   هـا آمارگیري از هزینه و درآمد خانوار است. هر یک از این طـرح 

بوده و توسط مرکز آمار ایران انجام شـده و پوشـش جامعـه آمـاري آنهـا منـاطق شـهري و
هاي تعداد و درآمد ساالنه ناشی از کار شاغالن به کمک روستایی سراسر کشور است. داده

تفصـیل   آیند. در الگوي تحلیلی مطالعه، که در بخـش بعـدي بـه   یدست م دو طرح مذکور به
 درباره آن بحث خواهد شد، میزان تحصیالت افراد داراي اهمیت است.

کار و هزینه و درآمد خـانوار   هاي آمارگیري نیرويشده به سؤاالت طرح هاي داده پاسخ
ولـی در اینجـا    بنـدي شـده اسـت،    گـروه طبقـه   11در مورد سطح میزان تحصیالت افراد در 

سـواد؛ ابتـدایی؛    از بـی  انـد  اند که عبارت تر فشرده شده سطوح تحصیلی در هفت گروه وسیع
لیسـانس و بـاالتر. در ایـن تحقیـق بـراي محاسـبه        دیپلم؛ لیسانس؛ فـوق  راهنمایی؛ دیپلم؛ فوق

اسـتفاده شـده    2احتمال حرکت افراد بین سطوح مختلف تحصیلی از ماتریس انتقال مارکف

به بعد، عـالوه بـر بـرآورد سـرمایه      2013البته برخی کشورها مانند انگلستان بر اساس توصیه مشاوران مربوطه از سال  1-
انسانی افراد شاغل، سرمایه انسانی مجموع افراد شاغل و بیکار (یعنی سرمایه انسانی جمعیت فعال) نیـز بـرآورد و منتشـر    

 ).2013شده است (فندر، 
2- Transition Probability Matrix
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شود.   هاي مقاله حاضر محسوب میعنوان یکی از نوآوري ین امر بهکه ا
زنده بوده است  tیک احتمال شرطی است بدین معنا که فردي که در سال  1نرخ بقا

بـه    هـاي بقـا   نیز زنده خواهد بود. اطالعات مربـوط بـه نـرخ    t+1با چه احتمالی در سال 
پژوهشکده آمار وابسته به مرکـز  شده در  تفکیک جنس و سن فرد، از جداول عمر تهیه

گرفته  » 1420تا  1375میر در ایران،  بینی مرگ و سازي و پیش مدل«آمار ایران با عنوان 
 خواهد شد.

 مرحله دوم: استفاده از بانک اطالعات -3-2
هـــاي  در مرحلـــه دوم، بـــراي بـــرآورد موجـــودي ســـرمایه انســـانی از مجموعـــه داده 

طـور کلـی تحـت     شـود. بـه   اسـتفاده مـی   زیره شرح شده در بانک اطالعات ب گردآوري
اي دارد کـه   شرایط بازار رقابتی، قیمت بازاري یـک دارایـی بسـتگی بـه درآمـد اجـاره      

دسـت آورد (ارزش اسـقاطی نادیـده     ) بـه زیرطریق معادله  رود آن دارایی (از انتظار می
 گرفته شده است):
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= درآمـد ناشـی از    yام؛  t= ارزش فعلی بازاري یک دارایی در ابتـداي سـال    tVکه در آن، 
 = نرخ تنزیل است. rو  T,...,3,2,1= عمر مفید یک دارایی؛  Tدر هر دوره؛  اجاره

ــدازه مدر  ــراي ان ــه مشــابه ب فــرد، از کــل گیــري ارزش حــال ســرمایه انســانی یــک  عادل
جـاي عمـر مفیـد     و از عمر کـاري بـه    جاي درآمد ناشی از اجاره هاي ناشی از کار به دریافتی

تـوان  را مـی  tکند. بنابراین، ارزش ریالی سرمایه انسانی یک فرد در ابتداي سـال   استفاده می
ر معادل با ارزش فعلی درآمد ناشی از کار در طول عمر فرد تصور کرد. درآمد ناشی از کـا 

ام در هر گروه بـا جنسـیت، سـن و سـطح تحصـیالت مشـخص محاسـبه iدر طول عمر فرد 
براي ایـن فـرد برابـر    )t+nشود که درآمد ناشی از کار سال ( خواهد شد. در اینجا فرض می

فـردي بـا مشخصـات یکسـان (از نظـر جنسـیت و سـطح tاست با درآمد ناشی از کار سـال  
1- Survival Rate 
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عنوان مثال، اگر فهرست درآمد سـاالنه   تر است. به سال از وي بزرگ nتحصیالت) که فقط 
در اختیـار   1385ناشی از کار افراد به تفکیـک جنسـیت و سـطح تحصـیالت را بـراي سـال       

ساله لیسـانس مشـخص شـود، آنگـاه      42اساس آن درآمد ساالنه یک مرد  داشته باشیم و بر
میـزان درآمـد یـک مـرد     سال بعد همین فـرد را خواسـته باشـیم، بـه      5چنانچه درآمد ساالنه 

 کنیم.) در همان فهرست نگاه می5+42ساله ( 47لیسانس 
 محاسبه خواهد شد: زیرصورت  آمد ناشی از کار در طول عمر براي یک فرد به در

ساله و باالتر (یعنـی سـن بازنشسـتگی مـردان و      55ساله و بیشتر و زنان  60براي مردان -
شـود ایـن    ل عمر صفر است؛ زیرا فرض مـی زنان در ایران) درآمد ناشی از کار در طو

افراد بعد از خروج از بازار کار درآمد جدیدي دریافت نخواهند کرد.
سالگی بـراي زنـان)    54تا  18سالگی براي مردان و  59تا  18براي افراد در سنین کار (-

برآورد خواهد شد: زیرصورت  درآمد ناشی از کار در طول عمر آنها به
 لیسانس و باالتر: مدرك تحصیلی فوقبراي افراد داراي 
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 دیپلم و لیسانس: سواد یا داراي مدرك تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، فوق براي افراد بی
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 براي افراد داراي مدرك دیپلم:
)4( 

))
1

1
)(1)(()1(( 2

1
1

11 r

g
MORTLLIsLLIpLLIspINCLLI i

j
ii

j
ii

j
iii

j
i

j
i

درآمـد جـاري    INCدرآمـد در طـول عمـر ناشـی از کـار؛       LLIکه در روابط فوق، 
احتمـال انتقـال    p؛  x+1تـا   xاحتمال فوت فرد بـین سـنین    MORTساالنه ناشی از کار؛ 

احتمال انتقال فرد به دو سطح تحصیلی باالتر (از دیـپلم   sفرد به یک سطح باالتر تحصیلی؛ 
ترتیـب   بـه  jو iهاي نرخ تنزیل؛ و اندیس rوري)؛  نرخ رشد درآمد (بهره gبه لیسانس)؛ 

نشانگر سن و سطح تحصیالت فرد هستند.
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تواننـد ادامـه    افـراد داراي بـاالترین سـطح تحصـیلی نمـی      -1، فرض شده است: همچنین
تواننـد ادامـه تحصـیلی     دیپلم یا لیسانس می افراد دیپلم در دو مقطع فوق -2تحصیلی بدهند؛ 

سواد یا داراي سایر سطوح تحصیلی در دوره کـاري خـود تنهـا در یـک      افراد بی -3بدهند؛ 
 حصیل داشته باشند.توانند ادامه ت سطح باالتر می

ماند یا فوت خواهد کـرد. اگـر    طور روشن و ساده، یک فرد در سال آینده یا زنده می به
ماندن وي  باشد آنگاه احتمال زنده MORTاحتمال آن که در سال آینده فوت کند برابر با 

 ) خواهد بود.MORT - 1در سال آینده برابر با (
است. مثالً براي مردان، درآمـد   1اساس روش بازگشت رو به عقب محاسبه روابط باال بر

سـال قبـل از سـن بازنشسـتگی)      یـک   سـاله (یعنـی   59ناشی از کار در طول عمـر یـک فـرد    
سادگی برابر است با درآمد سال جاري ناشی از کار وي؛ چرا که درآمد ناشی از کـار در   به

طور مشابه درآمد ناشـی از کـار    طبق فرض برابر صفر است. بهسالگی  60طول عمر او براي 
ساله برابر است با درآمد سال جاري ناشـی از کـار وي بـه اضـافه      58در طول عمر یک مرد 

 .ساله، و به همین ترتیب الی آخر 59ارزش فعلی درآمد ناشی از کار در طول عمر یک مرد 
انـد   ) بـرآورد شـده  4) و (3) و (2ابط (مقادیر درآمد ناشی از کار در طول عمر که از رو

تحصیلی مورد استفاده قرار گرفته تا موجودي سـرمایه انسـانی     -  براي همه افراد در هر گروه سن
هــاي  هــاي انســانی مربــوط بــه همــه گــروه زدن ســرمایه بــراي هــر گــروه محاســبه شــود. بــا جمــع

 آید. دست می ) بهHCکشور (شده، برآوردي از ارزش کل موجودي سرمایه انسانی  بندي طبقه

i j

j
i

j
i NLLIHC )5(  

jارزش پولی موجودي سرمایه انسانی و  HCکه در آن، 
iN    تعداد افـراد گـروه سـن-

تواند براي برآورد موجودي سرمایه انسانی مـردان و زنـان    ) می5تحصیالت هستند. معادله (
تـوان بـرآوردي از کـل موجـودي      سپس با تجمیع آنهـا مـی   کار گرفته شود و طور مجزا به به

 دست آورد. سرمایه انسانی یک کشور به

1- Backwards Recursion 
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 هاي آماري مورد استفادهنگاهی به داده -3
فرائومنی براي برآورد ارزش موجودي سرمایه انسانی یک  ـ اصوالً کاربرد مدل یورگنسون

است و به همین خاطر ایجـاد   هاي آماري فراوانی کشور مستلزم دسترسی به اطالعات و داده
طور کلی براي  عنوان یک مرحلۀ جداگانه از الگوي تحلیلی مطرح شد. به بانک اطالعاتی به

 نیاز داریم: زیرهاي آماري  تحقیق حاضر به داده
هـاي   تعداد افراد شاغل به تفکیک جنسیت، سن و هفت سـطح تحصـیلی بـراي سـال     -1
؛1393تا  1384
هـاي   به تفکیک جنسیت، سن و هفت سطح تحصیلی بـراي سـال   درآمد ساالنۀ افراد -2
؛1393تا  1384
احتمال انتقال افراد شاغل بـا سـن، جنسـیت و سـطح تحصـیالت مشـخص بـه سـطح -3

 تحصیلی باالتر؛
نرخ بقا (یا نرخ فوت در سن ویژه). -4

هـا و ایجـاد بانـک     در ادامه به توضیحاتی درباره چگونگی گـردآوري هـر یـک از داده   
 شود. طالعاتی براي استفاده در برآورد ارزش موجودي سرمایه انسانی کشور پرداخته میا

 تعداد افراد شاغل -4-1
هـاي مـورد    کـار مرکـز آمـار ایـران بـراي سـال       تعداد افراد شاغل از طرح آمارگیري نیـروي 

 36هزار خـانوار (حـدود    60بررسی استخراج شده است. تعداد نمونه این طرح شامل حدود 
هزار خانوار در مناطق روستایی) اسـت. آمـارگیري ایـن     24ار خانوار در مناطق شهري و هز

صورت فصلی انجام شده و نتایج آن در قالب دو نوع نشریه (فصلی و ساالنه) منتشـر   طرح به
هاي مختلف مالحظـه شـد کـه     کار در سال شود. با مراجعه به نشریات ساالنه طرح نیروي می

و برآورد سرمایه انسانی کل کشور با استفاده از الگویی که مد نظـر   براي هدف مقاله حاضر
کـار   توان از این نشریات استفاده کرد. اوالً، در نشریات ساالنه نیـروي  است به چند دلیل نمی

سـاله و بیشـتر) بـه تفکیـک      15سـاله و بیشـتر (و همچنـین     10مرکز آمار ایران کل جمعیت 
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ارائه شده است. این در حالی است کـه   1ت اقتصاديسطح تحصیالت، جنسیت و وضع فعالی
بایست تعداد افـراد شـاغل    در تحقیق حاضر براي برآورد ارزش موجودي سرمایه انسانی می

بنـدي سـطح سـواد در نشـریات      هاي سنی. ثانیاً، طبقـه  را به تفکیک سن داشته باشیم نه گروه
تـا   1384هـاي   راد باسـواد در سـال  بندي افـ  اي که طبقه ساالنه مربوطه متفاوت است، به گونه

فرق داشته و این امر براي ایجاد یـک سـري    1387-93هاي  بندي آنها در سال با طبقه 1386
هـایی   ) از ارزش موجودي سـرمایه انسـانی موجـب محـدودیت    1384-1393ساله ( زمانی ده

بررسـی،  سـاله مـورد    بنـدي افـراد باسـواد در دوره ده    سـازي طبقـه   شود. بنابراین، همگون می
 ضروري است.

هاي آماري  به داده 1393تا  1384هاي  گفته، براي هر یک از سال با توجه به نکات پیش
هـاي اطالعـاتی ایـن     کار مراجعه شد و با اسـتفاده از فایـل   خام ساالنه طرح آمارگیري نیروي

سـال بـراي دو    10، تعداد بیست جـدول ( SASافزار آماري  هاي آماري و به کمک نرم داده
 59تـا   18سـن مختلـف (   42تهیـه شـد. بـراي مـردان      EXCELافـزار   جنسیت) در قالب نرم

 سالگی) در نظر گرفته شده است. 54تا  18سن مختلف ( 37سالگی) و براي زنان نیز 

 درآمد ساالنه ناشی از کار افراد شاغل -4-2
دي درآمد ساالنه یک فرد نوعی یکی از متغیرهاي کلیدي بـراي بـرآورد ارزش موجـو   

فرائــومنی بــوده و چگـونگی دسترســی بــه ایــن   ـــ سـرمایه انســانی در مــدل یورگنسـون  
ترین موضوعات  جمله مهم تحصیالت از -جنسیت -هاي سن  اطالعات براي تمام گروه

در تحقیق حاضر بود. اهمیت این موضوع از آنجا نشـئت گرفـت کـه در برخـی مـوارد      
ر از طـرح هزینـه و درآمـد خـانوار     هـاي مـورد نظـ    دستیابی به اطالعات درآمدي گـروه 

یــابی یــا اســتفاده از  هــاي آمــاري دیگــري از قبیــل درون پــذیر نشــد و بــه ناچــار از روشامکــان
هـاي   بندي افراد در گـروه هاي معادالت رگرسیون استفاده شد. در این مقاله بعد از دسته بینی پیش
عنـوان   سـبه شـد و از آن بـه   تحصیلی متوسط درآمد ساالنه ناشـی از کـار آنهـا محا    -جنس -سن 

درآمد ساالنه ناشی از کار یک فرد نوعی براي برآورد ارزش موجودي سـرمایه انسـانی اسـتفاده    
یعنی فعال یا غیرفعال از نظر اقتصادي و همچنین شاغل یا بیکار بودن افراد. 1-
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هاي فاقـد داده، معادلـه دسـتمزد مینسـر مـورد اسـتفاده        بینی درآمد گروه شد. همچنین، براي پیش
ه نحوي که متغیـر وابسـته   لگاریتمی است ب قرار گرفته است. این معادله یک معادله رگرسیون نیمه

هاي تحصیل فرد، و نیز تجربـه   آن لگاریتم درآمد ساالنه ناشی از کار فرد نوعی بوده و تعداد سال
 1و توان دوم تجربه، متغیرهاي مستقل آن هستند.

گونه که در قسمت قبل درباره تعـداد افـراد شـاغل گفتـه شـد، بـراي بـرآورد همان
فرائـومنی، بـه    ــ  با استفاده از الگوي یورگنسـون  ارزش موجودي سرمایه انسانی کشور

شده طرح هزینه و درآمد خانوار بهره گرفت.  توان مستقیماً از نشریات منتشر دالیلی نمی
صـورت دو   از اوالً نتایج طرح هزینه و درآمد خـانوار بـه   اند برخی از این دالیل عبارت

این در حالی است که تحقیق شود،  نشریه مجزا براي مناطق شهري و روستایی منتشر می
دنبال برآورد ارزش موجودي سرمایه انسانی در کل کشور است نه به تفکیک  حاضر به

مناطق؛ ثانیاً جداول نشریات مورد اشاره حاوي ارقام درآمدي مربوط به خانوار بوده که 
 هـاي درآمـدي بیـان شـده اسـت، ولـی داده       بر حسب وضعیت سرپرست خانوار، دهک

م در مطالعه حاضر متوسط درآمد ساالنه یک فرد نوعی با سن، جنسـیت و  درآمدي الز
سطح تحصیالت مشخص است؛ ثالثاً با بررسـی نشـریات سـاالنه طـرح هزینـه و درآمـد       

بنـدي   ) مشخص شد که طبقـه 1384-1393هاي  طی دوره مورد بررسی (سال خانوار در
بندي افراد باسواد  دن طبقهکر سطح سواد در این نشریات متفاوت است. بنابراین، یکسان

گفته، براي هر یک  ساله مورد بررسی ضرورت دارد. با توجه به نکات پیش در دوره ده
هاي خام آماري ساالنه طرح هزینه و درآمـد خـانوار    به داده 1393تا  1384هاي  از سال

مـاري  افـزار آ  ها و به کمک نـرم  هاي اطالعاتی این داده مراجعه شد و با استفاده از فایل
SAS هاي درآمدي الزم استخراج شد.داده 

 تصریح معادله رگرسیون دستمزد مینسر به این صورت است: 1-
UerereduINC 2

21 )(exp)(exp)(ln  کــه در آن متغیرهــايINC ،edu  وexper 
لگـاریتم طبیعـی متغیرهـا را نشـان      lnترتیب نشانگر درآمد ساالنه، سطح تحصیالت و تجربه یک فرد نـوعی بـوده و    هب

 نیز جمله اختالل است.  Uدهد و  می
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 احتمال انتقال افراد شاغل به سطح تحصیلی باالتر -4-3
احتمال انتقال افراد شاغل به سطح تحصـیلی بـاالتر متغیـر دیگـري اسـت کـه بـراي محاسـبه

فرائـومنی تـأثیر تغییـر سـطح      ــ  ، یورگنسـون 1989روابط فوق الزم اسـت. در مطالعـه سـال    
راد بر جریان درآمد در طول عمر آنها در نظر گرفته شد. براي این کار آنهـا از  تحصیالت اف

دلیـل   ). در تحقیق حاضـر بـه  2013نام در آموزشگاه استفاده کردند (فندر و کالوِر،  نرخ ثبت
نام از متغیر دیگري براي این منظور استفاده شـد. اصـوالً    عدم دسترسی به اطالعات نرخ ثبت

طی زمان از نظر سطح تحصیالت فرایندي تصادفی اسـت. یکـی از    ر درتوزیع شاغالن کشو
مباحث مهم در فرایندهاي تصادفی مربوط به زنجیره و ماتریس انتقـال مـارکف اسـت. ایـن     

دهـد   هـاي مختلـف نشـان مـی    ماتریس احتمال حرکت یک متغیر در طی زمان را بین گزینه
ــه حاضــر احتمــال حرکــت ا  ). 1394(پورکــاظمی،  ــراد شــاغل داراي یــک ســطح  در مقال ف

تحصیلی معین به سطح تحصیلی باالتر با استفاده از مبحث زنجیره مارکف محاسبه شد. ایـن  
 1) نشان داده شده است.1محاسبات در جداول (

 نرخ بقا (یا نرخ فوت در سن ویژه) -4-4
مانـدن یـک فـرد بـا      طور که در الگوي تحلیلی تحقیق بیان شد، نرخ بقاي احتمال زندههمان

سن مشخص در سال آینده است. به هر حال، این متغیر متـأثر از وضـعیت سـالمت در یـک     
دهد کـه یـک    این نرخ که حاصل تفریق عدد یک از نرخ فوت است نشان میکشور است. 

آل آن است کـه ایـن نـرخ بـه      ه فرد با چه احتمالی در سال آینده زنده خواهد بود. حالت اید
حصیلی نیز در دسترس باشد، امـا معمـوالً نـرخ فـوت کـه از جـداول عمـرتفکیک سطوح ت

 شود. آید براي سنین ویژه به تفکیک جنسیت محاسبه می دست می به

توانیـد بـه رسـاله دکتـري      ) مـی 1براي آشنایی بیشتر با ماتریس احتمال مارکف و چگونگی محاسبه ارقام جـدول ( 1 - 
 ذیل مراجعه کنید:

)، برآورد ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران و بررسـی عوامـل مـؤثر بـر آن (بـا تأکیـد بـر مـدل         1395اپور سیفی (ش«
 ».فرائومنی)، دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی -یورگنسون 
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 به مقاطع باالتر تحصیلی با یک سطح تحصیلی مشخص احتمال انتقال ساالنه شاغالن -1جدول 

هاي  گروه
*سنی

به یک مقطع باالتر  احتمال انتقال
نتقال از احتمال ا

دیپلم به لیسانس لیسانسدیپلم فوقدیپلمراهنماییابتداییسواد بی

زنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمرد





 




























در نظـر   55تـا   18سـال و بـراي شـاغالن زن     60تـا   18ستگی در ایران، براي شاغالن مـرد دامنـه    اساس سن بازنش *بر
 گرفته شده است.

 مأخذ: نتایج تحقیق 

 مأخذ: محاسبات تحقیق   
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 )r) و نرخ تنزیل (gنرخ رشد درآمد ( -4-5
نیز وجـود دارد کـه بـراي     rو  g) قسمت الگوي تحلیلی دو پارامتر 4) و (3و (  )2در روابط (

این دو متغیر سناریوهاي مختلفی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق براي رشـد سـاالنه   
درآمد ناشی از کار یک فرد نوعی دو سناریو در نظر گرفتـه شـده اسـت: یکـی نـرخ رشـد       
ساالنه ضریب حقوق کارکنان دولت و دیگري نرخ رشـد متوسـط درآمـد سـاالنه ناشـی از      

دسـت   هـاي مختلـف بـه    ک فرد شاغل که از نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سالکار ی
ترتیب مربوط به ضریب حقوق و متوسط درآمـد هـر فـرد     به )3(و  )2(آمده است. جداول 

 هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی هستند. از طرح شده شاغل استخراج
متوسـط رشـد سـاالنه     1384-1393دوره طـی   دهـد کـه در   ) نشـان مـی  2ارقام جـدول ( 

) نشانگر آن است کـه  3% بوده است. همچنین، جدول (13,9ضریب حقوق کارکنان دولت 
% اسـت. بنـابراین،   17,2طی همان دوره نیز  متوسط رشد درآمد ساالنه ناشی از کار افراد در

ي درآمـد  رشـد سـاالنه  درصـدي بـراي    17,2و  13,9طور خالصه در این مقاله دو سناریو  به
 ) لحاظ شده است.gناشی از کار یک فرد (
  1384-1393هاي  ضریب حقوق کارکنان دولت در سال -2جدول 

سال
ضریب حقوق
7/131/59/74/2261/10152520 نرخ رشد

هاي مختلف هیئت دولت در ارتباط با ضریب حقوق کارکنان دولت مصوبات سال مأخذ:

 1384-1393هاي  متوسط درآمد ساالنه ناشی از کار یک فرد شاغل در سال -3جدول 
سال

هزار ریال

1/218/157/67/11125/147/175/327/22 نرخ رشد
 هاي مختلف، مرکز آمار ایران هاي هزینه و درآمد خانوار سالاساس نتایج طرح شده بر مأخذ: استخراج

) در این مطالعه چهار سناریو در نظر گرفته شده است که سه مـورد از  rبراي نرخ تنزیل (
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گردد و یکی از آنهـا میـانگین مـوزون نـرخ تسـهیالت در       برمی 1اجتماعیآنها به نرخ تنزیل 
هاي مختلف اقتصادي است. این نرخ توسط بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران      بخش

شود. برخی از موضـوعات علـم اقتصـاد ایـن ویژگـی را دارنـد کـه محاسبه شده و اعالم می
ورد آنها وجود دارد که یکـی از آنهـا   هم ناآگاهی زیادي در م طور همزمان هم آگاهی و  به

طریق هزینـه فرصـت تعویـق منـافع حاصـل از یـک        نرخ تنزیل اجتماعی است. این متغیر از
دهنـدة ایـن رقـم نیـز      شود. در مـورد اجـزاي تشـکیل    گیري می گذاري عمومی اندازه سرمایه

مصـرف یـا   خـاطر عـدم    اي اسـت کـه بـه    توافق نظر وجود دارد که عمدتاً رفاه از دست رفته
هـاي تنزیـل    اي که در زمینه محاسبه نرخ شود. افراد برجسته گذاري مجدد حاصل می سرمایه

درصـد   9تـا   4,5اي از  اند برآوردهایی از نرخ تنزیل اجتماعی دارند کـه در دامنـه   کار کرده
درصـد یـا    3هـاي زیـر    قرار دارد. برخی محاسبات توسط ادارات دولتی یا دیگران حتی نرخ

معتقد اسـت نـرخ تنزیـل مناسـب بـراي       2). ویلیام بامول1968اند (بامول،  کار برده بهصفر را 
گیـرد. او   درسـتی انـدازه مـی    هاي عمومی نرخی است که هزینه فرصت اجتماعی را به پروژه
گوید که نرخ تنزیل اجتماعی باید به نحوي انتخاب شود که عدد مثبتی را براي ارزیـابی   می

 ).1968عمومی ایجاد کند (بامول، منافع خالص یک پروژه 
شـود. یکـی از آنهـا     در اینجا به سه تحقیق درباره نرخ تنزیل اجتماعی در ایران اشاره می

هـاي بخـش    است. ایـن تحقیـق بـراي ارزیـابی پـروژه      1388در سال  دلمربوط به رامین شیر
رشـد  دهنـده آن، نـرخ    عمومی، یک نرخ تنزیل اجتماعی برآورد کرده کـه اجـزاي تشـکیل   

مصرف حقیقی، کشش نهایی مصرف (درآمد) و نرخ تنزیـل بـر مبنـاي مـرگ و میـر بـوده       
» شـواهد رفتـاري  «و » هاي آشکارشده در جامعـه  ارزش«است. در این مطالعه از رویکردهاي 

اسـاس آن و اسـتفاده    گیرد که دومی مالك قابل اعتمادتري است که بـر استفاده شده و نتیجه می
 ).1389، دل% را برآورد کرده است (شیر4,1نی، نرخ تنزیل اجتماعی هاي سري زما از داده

تحقیق بعدي در مورد نرخ تنزیل اجتماعی مربـوط بـه قهرمـان عبـدلی اسـت کـه در آن       
هـاي   هزینـه پـروژه   -محاسبه نرخ تنزیل اجتمـاعی بـراي ارزیـابی اقتصـادي و تحلیـل فایـده       

1- The Social Rate of Discount 
2- William J. Baumol
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طـور جداگانـه    تصریح شده) استفاده شد. این معادله براي مردان و زنان به 24پاورقی شماره 
هاي مورد استفاده در مقاله برآورد شـد. نتـایج   با استفاده از داده 1384-1393هاي  و در سال

) ضمیمه نشان داده شده است. تمام ضرایب 2) و (ض1شده در جداول (ض ضرایب برآورد
نیـز   Fنظر آماري معنادار و عالمـت جبـري آنهـا نیـز مـورد انتظارنـد. آمـاره        شده از  برآورد

شده  مقادیر ضریب تعیین تعدیلحکایت از معناداري کلی تمام معادالت برآورد شده است. 
درصـد   80تا  64بین  1384-1393هاي  طی سال دهد در ) ضمیمه نشان می1در جدول (ض
هاي درآمد ساالنه ناشی از کار مـردان شـاغل توسـط متغیرهـاي تحصـیالت و      از پراکندگی

) ضـمیمه  2هـا در جـدول (ض  2Rشود. همچنـین،   تجربه (و توان دوم آن) توضیح داده می
درصـد از تغییـرات درآمـد سـاالنه      85تـا   64اند که در دوره مورد بررسی بین  حاکی از آن

ل توسط متغیرهاي تحصیالت و تجربه (و توان دوم آن) توضـیح داده  ناشی از کار زنان شاغ
هـا تـأثیر    دهـد کـه در اغلـب سـال     شده معادالت مذکور نشـان مـی   شود. ضرایب برآورد می

عالوه، در تمام معادالت  تحصیالت بر درآمد ناشی از کار بیشتر از تأثیر تجربه بوده است. به
تغیر توان دوم تجربه منفی بوده که نشـان از سـهمی   شده براي مردان و زنان عالمت م برآورد
توان توجیـه  این امر را به این صورت می سن براي افراد دارد. -هاي درآمد بودن نمایه شکل

 -هاي تحصیل  تعداد سال -6رابطه مستقیم با سن دارد (کرد: از آنجا که تجربه طبق تعریف 
درآمد ساالنۀ ناشی از کـار  د آن است که سن = تجربه). بنابراین، رگرسیون برآوردشده مؤی

یک فرد تا سن مشخصی باال رفته، به اوج رسیده و سپس همـراه بـا افـزایش عمـر فـرد ایـن       
 درآمد کاهش خواهد یافت.

ارائـه   زیـر هـاي  و اما نتـایج بـرآورد ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی ایـران در قسـمت       
)، ارزش 1-5قیمـت جـاري در بخـش (   شود. در ادامه ارزش موجودي سرمایه انسانی بـه   می

)، سـرانه ارزش موجـودي سـرمایه    2-5موجودي سرمایه انسانی به قیمـت ثابـت در بخـش (   
) و بــاالخره مقایســه ارزش موجــودي ســرمایه انســانی و فیزیکــی بــا 3-5انســانی در بخــش (

 ) ارائه خواهد شد.4-5در بخش ( GDPیکدیگر و با 
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 ان به قیمت جاريارزش موجودي سرمایه انسانی ایر -5-1
با  1384-1393هاي  ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران با سناریوهاي مختلف در سال

ها سناریو پـنجم (یعنـی    ) آورده شده است. در تمام سال4هاي جاري در جدول (قیمت
رقم بیشتري را نسبت بـه  فرض شده است)  r% = 4,1و   g% = 17,2در حالتی که در آن 

دهـد. سـتون ماقبـل آخـرین ایـن جـدول میـانگین سـناریوهاي نشان مـی سایر سناریوها 
مختلف را نشان داده و آخرین ستون نیز رشد ساالنه ستون ماقبـل آخـر اسـت. آخـرین     

در  1393دهد که ارزش موجودي سرمایه انسـانی در سـال    سطر این جدول نیز نشان می
توجه به ستون ماقبل آخـرین   چند برابر شده است. با 1384مقایسه با رقم مشابه در سال 

تریلیون ریـال در سـال    63769این جدول، ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران از رقم 
تریلیــون ریــال افــزایش یافتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، ارزش  244370بــه رقــم  1384

برابر شـده   3,8طی ده سال حدود  هاي جاري درموجودي سرمایه انسانی ایران با قیمت
) 4درصد رشد کرده است. آخرین ستون جـدول (  16,6متوسط ساالنه حدود طور  و به

 1392دهد ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی ایـران بـه قیمـت جـاري در سـال          نشان می
درصد  5,3حتی با  1387باالترین رشد ساالنه را داشته و این در حالی است که در سال 

 رشد منفی مواجه بوده است.
 (تریلیون ریال) هاي جاري به قیمت 1384-1393هاي  سرمایه انسانی در ایران در سالارزش موجودي  -4جدول 

سال
سناریو

میانگین
درصد رشد

ساالنه 
میانگین هشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماول
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سال نسبت 
84به  93



 مأخذ: نتایج تحقیق

 1383ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران به قیمت ثابت سال  -5-2
ارزش موجـودي سـرمایه   GDP1کننـده   با در نظر گرفتن شـاخص قیمـت تعـدیل   

 2) آمده اسـت. 5تبدیل شده و در جدول ( 1383 هاي ثابت سالانسانی ایران به قیمت
شـود، ارزش موجـودي    ) مالحظـه مـی  5طور که از سـتون ماقبـل آخـر جـدول (    همان

تریلیـون   53359از رقمـی حـدود    1383هاي ثابت سـال  سرمایه انسانی ایران به قیمت
کاهش یافته است که نشان  1393تریلیون ریال در سال  45937به  1384ریال در سال 

درصد رشد منفی داشته اسـت.   1,2طور متوسط ساالنه حدود  دهد در این مدت به می
ي سـرمایه انسـانی در ایـران بـه قیمـت      طی دوره مورد بررسی ارزش پولی موجود در

داراي رشد منفی بوده است، که این رشد  91و  90، 89، 87، 86هاي  ثابت براي سال
درصـد   3,5درصد رشد مثبت در این سـال و   0,9متوقف شده و به  92منفی در سال 

 رسیده است. 93رشد مثبت در سال 

1- GDP Deflator
تولیـد ناخـالص داخلـی      )1383= سـال   100بـر اسـاس ارقـام جـاري و ثابـت (      GDPکننـده   شاخص قیمـت تعـدیل   -2
صورت ذیل است:  به

سال

شاخص
اسالمی ایرانمأخذ: بانک مرکزي جمهوري 
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 )تریلیون ریالمبالغ به ( 1383اي ثابت سال ه ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران به قیمت -5جدول 

سال
سناریو

میانگین
رشد 
ساالنه 
(درصد) هشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماول





















 93سال 
84به 

 مأخذ: نتایج تحقیق

 )3مأخذ جدول ( )2مأخذ جداول (
) ترسـیم  3و ( )2ترتیب نمودارهاي ( ) به5) و (4هاي ماقبل آخر جداول (اساس ستون بر
طـی   ) ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی ایـران در    2( اساس نمـودار  حالی که بر اند. درشده



)1384-1393( برآورد ارزش موجودي سرمایه انسانی در ایران با رویکرد درآمدي   140

طـور کـه از   طـی کـرده اسـت، ولـی همـان      یـک رونـد صـعودي را    1384-1393هـاي   سال
بـه بعـد رشـد     85شود ارزش واقعی موجودي سرمایه انسانی از سـال   ) مشاهده می3( نمودار

% رشـد  20این رقم به شدت کـاهش یافتـه اسـت (    1387ي که در سال امنفی داشته، به گونه
رونـد   93و  92این روند منفی همچنان ادامه یافتـه و در سـال    91تا سال  88منفی) و از سال 

) ناشـی از دو  3) و (2تفاوت بین نمودارهاي ( آرامی شروع به افزایش کرده است. مذکور به
 86و  85هـاي   تعدیل ضریب حقوق در سال عامل تورم و سیاست دولت وقت در چگونگی

صورت پلکانی باال رفت و این امـر   بوده است، به نحوي که در این دو سال ضریب حقوق به
ضرر افزایش حقوق افراد تحصیلکرده بود و سـبب شـد درصـد افـزایش حقـوق افـراد بـا به

تـر شـود.   ینتحصیالت باالتر کمتر از درصد افزایش حقوق افراد داراي سطح تحصـیلی پـای  
بـوده اسـت (تـورم     88و  86هـاي   بیشتر از سـال  1387طی دوره مورد بررسی، تورم سال  در
درصـد) و نیـز موضـوع     10,8و  25,4، 18,4ترتیب برابر اسـت بـا    به 88و  87، 86هاي  سال

سـبب تشـدید کـاهش ارزش واقعـی      86و  85هـاي   افزایش پلکانی ضریب حقـوق در سـال  
 ). 3به قیمت ثابت شد (نمودار  1387سال موجودي سرمایه انسانی 

 سرانه و سهم مردان و زنان از ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران -5-3
نشــان  1393تــا  1384هــاي  ) ارزش موجــودي ســرمایه انســانی ســرانه را در ســال6جــدول (

هـاي جـاري   شده در این جدول بـه قیمـت   داده دهد. ارزش موجودي سرمایه انسانی نشان می
) نوشته شـده اسـت. ارزش موجـودي    r% = 4,1  و  g% = 17,2اساس سناریو پنجم ( ه و بربود

هاي مربوطه به تفکیک مرد و زن نوشته شده است. سه ستون بعـدي   سرمایه انسانی در ستون
دهـد. ایـن تعـداد کـه از طـرح آمـارگیري        این جدول تعداد شاغالن مرد و زن را نشـان مـی  

 18هاي مختلف استخراج شده است شامل مردان شـاغل   کار مرکز آمار ایران در سال نیروي
ی تعداد شاغالن تـا یـک سـال قبـل از سـن      ساله است (یعن 54تا  18ساله و زنان شاغل  59تا 

بازنشستگی قانونی در نظر گرفته شده است). سه ستون بعدي سرانه ارزش موجودي سـرمایه  
دهد. باالخره، سهم زنان و مردان از کل ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی     انسانی را نشان می

 ) آمده است. 6در سه ستون آخر جدول (
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ارزش موجـودي سـرمایه    1384شـود، در سـال    حظه مـی ) مال6طور که از جدول (همان
بـه حـدود    1393تریلیـون ریـال بـوده کـه ایـن رقـم در سـال         154464انسانی مردان شـاغل  

برابـر شـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، ارزش        3,8تریلیون ریال افزایش یافته؛ یعنی  581451
ور متوسط سـاالنه  ط به 1384-1393طی ده سال  موجودي سرمایه انسانی به قیمت جاري در

) ارزش موجودي سرمایه انسانی زنان 6( درصد رشد یافته است. همچنین، طبق جدول 16,5
تریلیـون ریـال    45195به حدود  1393تریلیون ریال بوده که این رقم در سال  19265شاغل 

طـور   طی ده سال مورد نظـر بـه   دهد در برابر شده است، که نشان می 2,3افزایش یافته، یعنی 
 درصد رشد داشته است. 10,5وسط ساالنه مت

سـهم مـردان از کـل     1384) در سـال  6اساس ارقام مندرج در سه ستون آخر جدول ( بر
درصـد بـوده اسـت.     11درصد و سهم زنـان   89ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران حدود 

مردان سهم  1393طی دوره مورد بررسی، روند این سهم داراي نوساناتی بوده و در سال  در
اسـاس   درصد کاهش پیدا کرده است. بر 7درصد افزایش یافته و سهم زنان به  93به حدود 
) دلیل افزایش و کـاهش سـهم مربـوط بـه تغییـرات تعـداد شـاغالن مـرد و زن در6جدول (

تعـداد مـردان    1384شـود در سـال    است. از این جدول مالحظـه مـی   1384-1393هاي  سال
هزار نفر بـوده اسـت کـه ایـن تعـداد در سـال        515میلیون و  14ساله حدود  59تا  18شاغل 
درصـد افـزایش).    17هزار نفر افزایش یافته است (حـدود   960میلیون و  16به حدود  1393

هـزار   412میلیـون و   3ساله حدود  54تا  18تعداد زنان شاغل  1384دیگر، در سال  سوي از
هـزار نفـر کـاهش پیـدا کـرده       824یون و میل 2به حدود  1393نفر بوده که این رقم در سال 

 درصد کاهش).   17است (بیش از 
دهد کـه سـرانه ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی ایـران بـه ) نشان می6باالخره، جدول (
طـی ده سـال    میلیارد ریال بوده است که این رقم در 9,7بالغ بر  1384قیمت جاري در سال 

میلیـارد ریـال    31,7بـه حـدود    1393ال طی کرده و در سـ  مورد بررسی روندي صعودي را
دهـد   برابـر شـده اسـت، کـه نشـان مـی       3,3طی ده سال سرانه مذکور  رسیده است، یعنی در

درصد رشد داشته اسـت. البتـه رونـد تغییـرات      14,5طور متوسط ساالنه  طی این مدت به در
اي که سرانه  سرانه ارزش موجودي سرمایه انسانی براي مردان و زنان متفاوت است. به گونه
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میلیارد ریـال بـوده و    10,6حدود  1384ارزش موجودي سرمایه انسانی براي مردان در سال 
برابـر شـده)    3,2میلیـارد ریـال افـزایش یافتـه (تقریبـاً       34,3به حدود  1393این رقم در سال 

یـال  میلیارد ر 16,0و  5,6ترتیب  به 93و  84هاي  که ارقام مشابه براي زنان در سال حالی در
طی دوره مورد بررسـی، سـرانه ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی       دهد در است که نشان می

 برابر شده است. 2,8زنان 
 سرانه ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران -6جدول 

سال

ارزش موجودي سرمایه 
انسانی ایران (تریلیون 

ریال)

تعداد شاغالن (هزار 
نفر)*

سرانه (میلیارد 
 سهم (درصد)ریال)

کلزنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمرد

 



















نسبت 
93سال 
84به 



هاي مختلف مرکـز آمـار ایـران اسـتخراج شـده       کار سال طرح آمارگیري نیروي مأخذ: تعداد شاغالن مرد و زن از نتایج
 است و ارزش موجودي سرمایه انسانی برگرفته از نتایج تحقیق است.
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 GDPمقایسه ارزش موجودي سرمایه انسانی و فیزیکی با یکدیگر و با  -5-4
تولیـد ناخـالص   ) بین ارزش موجودي سرمایه انسـانی و فیزیکـی و همچنـین    7در جدول (

هـاي  کـه بـا قیمـت    اي صورت گرفته است. این اقالم عالوه بر آن) مقایسهGDPداخلی (
بـه قیمـت ثابـت سـال      GDPکننـده   توسط شاخص قیمت تعدیل  اندجاري نشان داده شده

انـد. دو سـطر آخـر ایـن جـدول نیـز نسـبت ارزشنمـایش درآمـده   تبدیل شده و به 1383
فیزیکی و همچنین نسبت ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی بـه      موجودي سرمایه انسانی به

اسـاس سـناریو    دهند. ارزش موجودي سرمایه انسانی بـر تولید ناخالص داخلی را نشان می
داخلـی، بـه    ). تولیـد ناخـالص  4) در نظر گرفته شده است (جدول r% = 4,1  و  g% = 17,2(پنجم 
و ارزش موجـودي سـرمایه فیزیکـی بـه      GDPکننـدة   هاي جاري و ثابت، شاخص تعـدیل قیمت

قیمت جاري از سایت رسمی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اقتباس شده است.  
شود، ارزش موجودي سرمایه فیزیکی بـه قیمـت    ) مالحظه می7طور که از جدول (همان

تریلیـون ریـال در سـال     48779به حدود  1384تریلیون ریال در سال  6344جاري از حدود 
ارزش موجــودي ســرمایه  1384-1393طــی ده ســال  افــزایش یافتــه اســت، یعنــی در 1393

برابر شده است و این در حالی است که ارزش موجودي سـرمایه انسـانی    7,7فیزیکی ایران 
برابر شـده اسـت. بـه هـر      3,6طی مدت مشابه  رغم اهمیتی که دارد، در به قیمت جاري علی

ی به ارزش موجودي سرمایه فیزیکی (ستون ماقبل حال، نسبت ارزش موجودي سرمایه انسان
کاهش یافتـه اسـت.    1393در سال  12,8به عدد  1384در سال  27,4) از عدد 7آخر جدول 
گـذاري در کشـور    سـرمایه  1384-1393هـاي   طـی سـال   اي از آن است که در این امر نشانه

ن در حـالی اسـت کـه    بیشتر بر روي سرمایه فیزیکی انجام شده است تا سـرمایه انسـانی و ایـ   
هـاي فیزیکـی    دیده و سالم، از سـرمایه  هاي انسانی تحصیلکرده، آموزش بدون وجود سرمایه

گذاري در کشـور سـاز و    توان به میزان کافی بهره گرفت. هر چند بررسی میزان سرمایه نمی
طلبد و هدف نوشتار حاضر نیست، اما مقایسه سـاده ارزش موجـودي    کار خاص خود را می

گرفتـه در کشـور در    ) نیز شاهدي بر کوتاهی صـورت 7ه انسانی و فیزیکی در جدول (سرمای
هاي مورد بررسی است. آخـرین سـتون    طی سال زمینه عدم توجه کافی به سرمایه انسانی در
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گونـه کـه   دهد. همـان  نشان می GDP) نسبت ارزش موجودي سرمایه انسانی را به 7جدول (
کـاهش   1393در سـال   58به عـدد   1384در سال  87,1 شود، این نسبت از عدد مشاهده می

 دهند. هاي مذکور را نشان می ) روند حرکت نسبت5) و (4پیدا کرده است. نمودارهاي (
هاي  سالموجودي سرمایه انسانی، فیزیکی و تولید ناخالص داخلی ایران در ارزش مقایسه  -7جدول 

 )مبالغ به تریلیون ریال( 1393-1384

سال

جاريبه قیمت 
شاخص 
قیمت
کننده  تعدیل

GDP

نسبت1383به قیمت ثابت سال 
ارزش 

موجودي 
سرمایه 

انسانی به 
سرمایه 
فیزیکی

نسبت
ارزش 

موجودي 
سرمایه 

انسانی به 
GDP

ارزش 
موجودي 
سرمایه 

انسانی با 
سناریو پنجم

ارزش 
موجودي 
سرمایه 
فیزیکی

تولید 
ناخالص 
داخلی 

)GDP(

ارزش 
موجودي 
سرمایه 

انسانی با 
سناریو پنجم

ارزش 
موجودي 
سرمایه 
فیزیکی

تولید 
ناخالص 
داخلی 

)GDP(





















و ارزش موجـودي سـرمایه فیزیکـی و نیـز      GDP) اسـت.  4مأخذ: ارزش موجودي سرمایه انسانی برگرفته از جـدول ( 
ارزش  93و  92هـاي   تولیـد ناخـالص داخلـی مربـوط بـه بانـک مرکـزي اسـت، البتـه سـال          کننـده  شاخص قیمت تعدیل

 هاي قبل آن محاسبه شده است.  اساس رشد سال فیزیکی برموجودي سرمایه 
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هاي مورد مطالعه  ) مشهود است، در تمام سال7طور که از جدول ( به هر حال، همان
اسـت   GDPارزش موجودي سرمایه انسانی بیشتر از ارزش موجودي سرمایه فیزیکی و 

کشـورهاي دیگـر    آمـده از مطالعـات مشـابه در    دسـت  که این نتیجه هماهنگ با نتایج به
عالوه، سیر نزولی نسبت ارزش موجودي سرمایه انسانی به فیزیکی در مطالعات  است. به

توان این مطالعات را دید: لی و همکاران،  شود (براي مثال می سایر کشورها نیز دیده می
ــالور،  2009 ــدر و ک ــدر، 20014؛ فن ــدر،  2013؛ فن ــونز و فن ــون و 2011؛ ج ؛ یورگنس

. )1998فرائومنی، 

 )7مأخذ: جدول ( )7مأخذ: جدول (

 هاي تحصیلی از ارزش موجودي سرمایه انسانی سهم گروه -5-5
هـاي   گانه تحصیلی از ارزش موجودي انسانی ایران در سالهاي هفت ) سهم گروه8جدول (

هـا در  ن سـهم دهد. در ایـن جـدول میـانگین ایـ     را براي مردان و زنان نشان می 1393-1384
طور کـه از سـطر مربـوط بـه     دوره مذکور براي زنان و مردان نیز نشان داده شده است. همان

شود، براي افراد شـاغل مـرد، متوسـط سـهم هـر یـک از سـطوح میانگین مردان مالحظه می
از ارزش  1384-1393هـاي   طـی سـال   گانـه مـورد بررسـی در ایـن مقالـه در      تحصیلی هفت

؛ 21,6؛ ابتـدایی،  2,4سـواد،   نی مربوطه به این صورت بـوده اسـت: بـی   موجودي سرمایه انسا
 1,5لیسـانس و بـاالتر،    و فـوق  8,5، لیسـانس،  5,3دیپلم،  ؛ فوق30,5؛ دیپلم، 30,1راهنمایی، 

طی ده سـال مـورد بررسـی تغییراتـی      هاي تحصیلی در درصد بوده است. اما سهم این گروه
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در  1393سـواد، ابتـدایی و راهنمـایی سـال      مرد بی اي که سهم شاغالن گونه داشته است، به
سـهم افـراد داراي تحصـیالت دیـپلم و      ،عکـس  کاهش داشته، ولـی بـر   1384مقایسه با سال 

 دهد.   باالتر در همین مدت افزایش نشان می
شـود، بـراي زنـان     ) مالحظه مـی 7طور که از آخرین سطر جدول (از طرف دیگر، همان

سطوح تحصیلی از ارزش موجودي سـرمایه انسـانی مربوطـه     شاغل، متوسط سهم هر یک از
؛ 26,4؛ دیـپلم،  13,6؛ راهنمـایی،  18,7؛ ابتـدایی،  3,3سـواد،   به این صورت بوده اسـت: بـی  

درصـد بـوده اسـت. سـهم ایـن       4لیسـانس و بـاالتر،    و فـوق  24,9، لیسـانس،  8,9دیپلم،  فوق
اي  یراتی همراه بوده است، به گونهطی ده سال مورد بررسی با تغی هاي تحصیلی نیز در گروه

در  1393دیـپلم در سـال    سـواد، ابتـدایی، راهنمـایی، دیـپلم و فـوق      که سهم شـاغالن زن بـی  
سـهم زنـان داراي تحصـیالت لیسـانس و      ،عکس کاهش داشته، ولی بر 1384مقایسه با سال 

 دهد. باالتر در همین مدت افزایش زیادي نشان می
هاي تحصیلی از کل ارزش موجودي سرمایه انسـانی،   نکته آخر در مورد سهم گروه

تفاوتی است کـه بـین مـردان و زنـان در ایـن زمینـه وجـود دارد. ایـن تفـاوت در تمـام
که از سطرهاي مربوط به میـانگین   طور همان وجود داشته است. 1384-1393هاي  سال

 85حـدود  شود، شاغالن مرد داراي تحصیالت دیپلم و کمتر  ) مالحظه می7در جدول (
که سهم مردان   حالی درصد از ارزش موجودي سرمایه انسانی مردان را تشکیل داده در

داراي حـالی اسـت کـه زنـان      درصـد اسـت. ایـن در    15داراي تحصیالت عالی حـدود  
درصد از ارزش موجودي سرمایه انسانی زنان سـهم   62تحصیالت دیپلم و کمتر حدود 

دیپلم به باال) حدود  تحصیالت عالی دارند (فوق حالی که سهم زنان شاغلی که برده در
 درصد است. 38
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 گیريبندي و نتیجه جمع -6
طـور مختصـر مـرور شـد.      در این مقاله بعد از ارائه برخی مطالب مقدماتی ادبیات موضوع به

اي و درآمدي براي بـرآورد ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی      طور کلی دو رویکرد هزینه به
هـاي ذاتـی    نگـرفتن توانمنـدي   نظـر  دروجود دارد که هر کدام از آنها نیز ایراداتـی دارنـد.   

هـاي مصـرفی در سـرمایه     گـذاري و هزینـه   هـاي سـرمایه   تشخیص بـین هزینـه  افراد، ابهام در 
گذاري و مصـرف از مخـارج خـانوار،     بودن دست محقق براي تعیین سهم سرمایه انسانی، باز

نیافتن سریع سرمایه انسانی در افـراد   چگونگی برخورد با موضوع استهالك و باالخره تجسم
انـد. ایراداتـی کـه     بـر هزینـه   بـه رویکـرد مبتنـی    جمله ایرادات مربـوط  مشغول به تحصیل از

 بر درآمد برشمرد: توان براي رویکرد مبتنی می
شدن تفاوت در دسـتمزدها صـرفاً    هاي نگهداشت؛ فرض ناشی عدم توجه کامل به هزینه 

وري؛ حساسـیت زیـاد نسـبت بـه نـرخ تنزیـل و سـن بازنشسـتگی و عـدم از تفاوت در بهـره 
هـاي بـا    تـرین مـدل   تـرین و کـاربردي   آمـاري. یکـی از معـروف    هاي دسترسی کافی به داده

 فرائومنی است.   ـ رویکرد درآمدي، مدل یورگنسون
فرائـومنی قـرار دارد.    ــ  الگوي تحلیلی مقاله حاضر عمـدتاً بـر مبنـاي مـدل یورگنسـون     

کـار و   هـاي آمـارگیري نیـروي    شده در تحقیق تجربی حاضـر از طـرح   کار گرفته هاي به داده
و  60و درآمد خانوار استفاده شده است. در این مطالعه سن بازنشستگی بـراي مـردان   هزینه 

سالگی لحاظ شده است. همچنین، این تحقیـق کـل کشـور را پوشـش داده و      55براي زنان 
عـالوه، در الگـوي تحلیلـی تحقیـق هفـت گـروه        شود. به را شامل می 1384-1393هاي  سال

هاي مطالعـه حاضـر محاسـبه احتمـال      یکی از نوآوري تحصیلی نیز در نظر گرفته شده است.
هـاي تحصـیلی اسـت کـه بـا اسـتفاده از مباحـث آمـاري زنجیـره و حرکت افراد بین گـروه 

فرائـومنی اسـتفاده    ــ  ماتریس مارکف این احتماالت محاسبه و از آنها در مـدل یورگنسـون  
 شده است.

آمـد سـاالنه ناشـی از کـار     هـاي در  یکی از مشکالت موجود در مطالعه حاضر فقدان داد
تحصیالت بود. براي رفع این نقیصه بـا بـرآورد    -جنسیت  -هاي سن  افراد براي برخی گروه
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هـاي مـورد بررسـی، درآمـد سـاالنه ناشـی از چنـین یـک از سـال   معادله دسـتمزد مینسـر در هـر   
است: یرزآمده در تحقیق حاضر به شرح  دست بینی شد. و اما خالصۀ نتایج به هایی پیش گروه

سناریوي مختلف برآورد و ارائـه شـد (چهـار     8ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران در 
و دو سناریو هـم بـراي پـارامتر     gسناریو براي پارامتر رشد درآمد ساالنه ناشی از کار افراد، 

دهد که ارزش موجودي سرمایه انسانی  ). میانگین سناریوهاي مختلف نشان میrنرخ تنزیل، 
تریلیون ریال بوده است، که ایـن رقـم در    63769حدود  1384هاي جاري در سال  به قیمتایران 
طـی ده سـال مـورد     تریلیـون ریـال افـزایش یافتـه اسـت، یعنـی در       244370به حدود  1393سال 

 برابر شده است. 3,8هاي جاري حدود  بررسی ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران به قیمت
رشـد سـاالنه میـانگین در سـناریوهاي مختلـف بـراي ارزش       طی دوره مورد بررسـی   در

موجودي سرمایه انسانی ایران به قیمت جاري بـا نوسـانات شـدیدي مواجـه بـوده اسـت (از       
، میانگین سناریوهاي مختلف ارزش موجودي سـرمایه  1387درصد). در سال  35,5تا  -5,3

طـی   سـت. بـه هـر حـال، در    درصد مواجه بـوده ا  -5,3انسانی به قیمت جاري با رشد ساالنه 
درصد) و بیشـترین   4,8( 1389دوره مورد بررسی کمترین رشد ساالنه مثبت مربوط به سال 

 درصد) بوده است. 35,5( 1392رشد ساالنۀ آن مربوط به سال 
طـی ده سـال    در 1383هـاي ثابـت سـال     ارزش موجودي سرمایه انسانی ایران بـا قیمـت  

درصد رشد منفی داشته است. در دوره مورد  1,2ود طور متوسط ساالنه حد به 1393-1384
 1387بررسی ارزش واقعی موجودي سـرمایه انسـانی ابتـدا افـزایش یافتـه و سـپس تـا سـال         

با کنترل نرخ تورم، ارزش واقعـی   1393و  1392هاي  سال دهد. در شدت کاهش نشان می به
 موجودي سرمایه انسانی باال رفته است. 

طـی ده سـال مـورد     هـاي جـاري در   ایه انسانی ایران به قیمتسرانه ارزش موجودي سرم
برابـر شـده اسـت. در دوره مـورد      3,3و  2,8، 3,2ترتیب  بررسی براي مردان، زنان و کل به

تواند  بررسی ارزش موجودي سرمایه انسانی سرانه براي زنان صعودي بوده است. این امر می
ا بـه سـطوح عـالی، افـزایش مشـارکت      خاطر افزایش سطح تحصیالت زنان و گرایش آنهـ  به

طـی   ویـژه در مـورد زنـان در    هـاي سـالمت بـه    آنها در بازار کار و همچنـین بهبـود شـاخص   
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 باشد.  1384-1393هاي  سال
طـی   دهـد در  بررسی سهم مردان و زنـان از ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی نشـان مـی      

انی ایـران افـزایش و   سهم مردان از کل ارزش موجودي سـرمایه انسـ   1384-1393هاي  سال
 سهم زنان کاهش یافته است.

مقایسـه ارزش موجــودي ســرمایه انسـانی بــا ارزش موجــودي سـرمایه فیزیکــی و تولیــد    
ارزش موجـودي   1384ناخالص داخلـی در دوره مـورد بررسـی نیـز نشـان داد کـه در سـال        

به بـا یـک   برابر ارزش موجودي سرمایه فیزیکی است که رقم مشا 27سرمایه انسانی بیش از 
ارزش  1384برابـر رسـیده اسـت. همچنـین، در سـال       13سیر نزولی بعد از ده سال به حدود 

برابر تولید ناخالص داخلی بوده که ایـن نسـبت بـا     87موجودي سرمایه انسانی کشور حدود 
طور خالصه، در  کاهش یافته است. به 58طی دوره مورد بررسی به عدد  یک سیر نزولی در

ارزش موجودي سرمایه انسانی بیشتر از ارزش موجودي سرمایه  1384-1393هاي  تمام سال
آمـده از مطالعـات    دسـت  فیزیکی و تولید ناخالص داخلی است و این نتیجه مشابه با نتایج بـه 

 مشابه در کشورهاي دیگر است. 
دهـد کـه سـهم شـاغالن مـرد داراي تحصـیالت        آمده نشان مـی  دست نهایت، نتایج به در

درصـد و سـهم مـردان     85تر از ارزش موجـودي سـرمایه انسـانی مـردان حـدود      دیپلم و کم
ــان   درصــد اســت. ایــن در 15داراي تحصــیالت عــالی حــدود  داراي حــالی اســت کــه زن
درصد از ارزش موجودي سرمایه انسانی زنان سهم برده  62تحصیالت دیپلم و کمتر حدود 

درصد است. 38به باال) حدود  دیپلم و سهم زنان شاغلی که تحصیالت عالی دارند (فوق



    /      /71 / 1396   151

  )1394-   (            
.    

)  1395 (»         
     )    («   

.       
)  1389 (»     « 

 .   :  
)  1392 (              

       .   .   
)  1388 (»     «   

 .   
)  1384 (»     « .   
 18 48-13.  

 )  1388 (»    «      
  260-259  132-124.

)  1389 (»          
     «  :( )    

.    
          1384  1393.

              1384  1393.
     .  

 )      1384 (»    
   «  .      23 



152             )1393-1384(

 219-193.
Acemoglu, D. (2001). "Human Capital Policies and the Distribution of 

Income: A Framework for Analysis and Literature Review". 
Working Paper 01/03, New Zealand Treasury, Wellington. 

Baumol, William J. (1968). "On the Social Rate of Discount", The American 
Economic Review, Vol. 58, No. 4, pp. 788-802 

Bhatti, S. H. (2013), "Estimation of the Mincerian Wage Model Addressing 
its Specification and Different Econometric Issues", THÈSE, 
Universit_e de Bourgogne. 

Cook, L. (2000). Looking Past the 20th Century: A Selection of Long-Term 
Statistical Trends that Influence and Shape Public Policy in New 
Zealand. Statistics New Zealand, Wellington. 

Coremberg, A. (2010), The Economic Value of Human Capital and
Education in an Unstable Economy: the Case of Argentina , Paper
Presented at the 31st General Conference of The International
Association for Research in Income and Wealth, St. Gallen, 
Switzerland, August 22-28.

Dagum, C. and 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 Foville, A. (1905). "Ce que c’est la richesse d’un people". Bulletin de 
l’Institut International de Statistique, 14(3):62–74. Cited in Kiker 
(1966).

Engel, E. (1883). Der Werth des Menschen. Verlag von Leonhard Simion, 
Berlin. Cited in Kiker (1966). 

Ervik, A. O., E. Holmøy and T. Hægeland (2003), A Theory-Based
Measure of the Output of the Education Sector , Discussion Paper
No. 353, Statistics Norway. 

Eisner, R. (1988). "Extended Accounts for National Income and Product", 
Journal of Economic Literature, 26(4):1611–1684. 

Graham, J. W. and 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. 

Gu, W. and A. Wong (2010a), Estimates of Human Capital in Canada: The
Lifetime Income Approach , Economic Analysis Research Paper
Series, No. 062, Statistics Canada. 

Gundimeda, H., S. Sanyal, R. Sinha, and P. Sukhdev (2006), Estimating the
Value of Educational Capital Formation in India,  Monograph 5,
GAISP (Green Accounting for Indian States Project), TERI Press, 
New Delhi, India, March. 

Fender, V. and Calver, J. (2014), Human Capital Estimates, 2013 , UK



 153    1396 تابستان/ 71ودوم/ شماره  هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

Office for National Statistics. 
Fender, V. (2013), “Measuring the UK’s Human Capital Stock”, UK Office 

for National Statistics, Des. 2013. 
Fraumeni, B. M. (2009), "A Measurement Specialist’s Perspective on 

Human Capital", Presentation at China Centre for Human Capital 
and Labour Market Research, Central University of Finance and
Economics, Beijing, China, June 11.

Fraumeni, B. M. (2011), "Human Capital Accounts: Choice Of Rates and 
Construction Of Volume Indices", Working Paper 16895, National 
Bureau Of Economic Research, Cambridge, MA 02138.

Istat (2013), "Il valore dello stock di capitale umano in Italia", Paper 
Presented at the Conference " Misurare il capitale umano. 
Esperienze e prospettive" in Rome, Italy, 18 January 2013.

Jones, R. and B. Chiripanhura (2010), "Measuring the UK’s Human Capital 
Stock", Economic & Labour Market Review, UK Office for National 
Statistics, Nov. 2010, 36-63.

Jones R., Fender V., ONS (2011), Human Capital Estimates,2010. Office for 
National Statistics. UK.

Jorgenson, D.W. and Fraumeni, B. M. (1992). The Output of the Education 
Sector. In Griliches, Z., Editor, Output Measurement in the Services 
Sector, pages 303–338.

Kokkinen, A. (2010), "Assessing Human Capital in the National Accounts –
Is there a Feedback to Theory", Paper Presented at the 31st General 
Conference of the International Association for Research in Income 
and Wealth (IARIW), Session 8C, August 22–28, St. Gallen, 
Switzerland.

Krueger, A. B. and Lindahl, M. (2001). "Education for Growth: Why and for 
Whom?", Journal of Economic Literature, 39(4):1101–1136.

Le, T., J. Gibson, and L. Oxley (2003), "Cost- and Income-based Measures 
of Human Capital", Journal of Economic Surveys, 17(3), 271-307.

Le, T. , Gibson J. and Oxley L.(2005) , "Measures of Human Capital: A 
Review of the Literature, New Zealand Treasury", Working Paper 
05/10. 

Le, T., J. Gibson, and L. Oxley (2006): "A Forward-Looking Measure of the 
Stock of Human Capital in New Zealand", The Manchester School,
Vol.74, No.5, 593-609.

Li, H., Y. Liang, B. M. Fraumeni, Z. Liu, and X. Wang (2010), "Human 
Capital in China", Paper Presented at the 31st General Conference of 
The International Association for Research in Income and Wealth, 
St. Gallen, Switzerland, August 22-28.

Liu, G. (2011), "Measuring the Stock of Human Capital for Comparative 
Analysis: An Application of the Lifetime Income Approach to 



)1384-1393( برآورد ارزش موجودي سرمایه انسانی در ایران با رویکرد درآمدي   154

Selected Countries", OECD Statistics Working Papers, 2011/06, 
OECD Publishing.

Liu, G. and M. Greaker (2009), "Measuring the Stock of Human Capital for 
Norway – A Lifetime labour Income Approach", Documents,
2009/12, Statistics Norway.

Markov, A.A. "Extension of the Limit Theorems of Probability Theory to a 
Sum of Variables Connected in a Chain". Reprinted in Appendix B 
of: R. Howard. Dynamic Probabilistic Systems, volume 1: Markov 
Chains. John Wiley and Sons, 1971. 

Meyn S. P. and Tweedie R. L., Markov Chains and Stochastic Stability.
London: Springer-Verlag, 1993. 

Schultz W. T. (1961a). "Investment in Human Capital", The American 
Economic Review, Vol. 51, No. 1. 

Nummelin E.. "General Irreducible Markov Chains and Non-Negative 
Operators". Cambridge University Press, 1984, 2004.  

Scobie, G. M., Gibson, J. K., and Le, T. V. T. (2005). Household Wealth in 
New Zealand. Institute of Policy Studies, Wellington.

Tao, H.-L. and Stinson, T. F. (1997). "An Alternative Measure of Human 
Capital Stock", Development Center Bulletin 97/01, University of 
Minnesota.

Tapsell, S. (1998). Making Money from Brainpower – the New Wealth of 
Nations. Management, July:36. Venter, N. (2002). Social Compacts 
Catch Government’s eye. The Dominion Post, September(12,edition 
2):4.

TrivedK.S. i and .Sahner R.A(2009), "SHARPE at the Age of Twenty-Two", 
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, vol. 36, no. 4, 
pp.-52-57. 

Wei, H. (2004), "Measuring the Stock of Human Capital for Australia",
Working Paper No. 2004/1, Australian Bureau of Statistics.

Wei, H. (2008), "Measuring Human Capital Flows for Australia", Working 
Paper No. 1351.0.55.023, Australian Bureau of Statistics.

Weisbrod, B. A. (1961). "The Valuation of Human Capital", Journal of 
Political Economy, 69(5):425–436.



    /      /71 / 1396   155

     :
 1-          

EDUEXPER2)(EXPER2R
F

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

   :



156             )1393-1384(

 2-            

EDUEXPER2)(EXPER2R
F

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

   :


