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مقدمه
مفهوم س��رمایه انس��انی بیانگر س��رمایه گذاری انس��انها برای پرورش قابلیتهای خودش��ان اس��ت. این کار به کمک ابزاری چون 
آم��وزش، کارآموزی ی��ا فعالیتهایی که بازده آینده فرد را از راه افزایش درامد همیش��گیش باال می برد، صورت می گیرد. در واقع، 
سرمایه  انسانی آمیزه ای از ویژگیهای ژنتیک، توانمندی های به دست آمده، مهارتها و تجربه های کسب شده به وسیله فرد در طول 

زندگی است.
مهمترین اختالف بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای کم درامد، ناشی از سرمایه  انسانی است )متوسلی و آهنچیان، 
1381(. کمبود س��رمایه گذاری در سرمایه های انسانی عامل اصلی پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 
است. در واقع، می توان گفت که سرمایه های فیزیکی تنها زمانی بیشتر مولد خواهند شد که کشور دارای مقدارهای الزم سرمایه 

انسانی باشد )مهدوی و نادریان، 1389(.
سرمایه انسانی گویای »موجودی دانش افراد یک سازمان« است (Bontis, 1999). مفهوم سرمایه انسانی حاکی از این است 
که ویژگیهای کیفی انس��ان نوعی سرمایه اس��ت؛ زیرا این ویژگیها می تواند به صورت منبع درامدهای بیشتر و یا رضایت بیشتر در 

آینده درآید. چنین سرمایه ای »انسانی« است، چرا که جزئی از انسان را تشکیل می دهد )عمادزاده، 1375(.
چن و همکاران (Chen et al., 2004) بر این اعتقادند که سرمایه انسانی مانند مبنای سرمایه فکری، اشاره به عواملی مانند 

دانش، مهارت، اس��تعداد و ط��رز تلقی کارکنان 
دارد که موجب بهبود عملکرد، جذب مشتریان 
و افزایش س��ود شرکت می ش��ود. این دانش و 
مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنی 

که ذهن آنها دارای دانش و مهارت است. 
با وجود اهمیت روزافزون س��رمایه انسانی، 
بیشتر سازمانها هنوز طبق روش سنتی پولی را 
که برای توس��عه منابع انس��انی صرف می کنند، 
در صورتحس��ابهای مالی به عن��وان هزینه و نه 
 (Roselender, سرمایه گذاری گزارش می کنند
(1977. در یک تعریف س��اده، هر آنچه باعث 

می شود بازدهی کار بشر با افزایش مهارتهایش 
بیشتر شود، سرمایه انسانی نامیده می شود.

سجاد امیریان  

بررسی تاثیرپذیری رشد اقتصادی از
آموزش سرمایه انسانی در ایران
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مروری بر مطالعات پیشین
 (Schultz, در آغ��از ده��ه 1960، ش�ولتز
 (Denison, 1967) دنیس�ون  و   1961)

ب��رای اولین بار موضوع س��رمایه انس��انی را 
در ادبی��ات اقتص��ادی مطرح کردن��د و از آن 
در کنار س��ایر عوامل تولی��د به عنوان یکی از 
عوامل تولید نام بردند. الگوهای اولیه رش��د 
اقتص��ادی به ه�ارود (Harrod, 1948) و 
دومار (Domar, 1946) منس��وب اس��ت. 
ب��ه عقیده آنها، نرخ رش��د جمعیت از عوامل 
مهم رش��د است، بدون آنکه سرمایه انسانی 
مط��رح باش��د. این الگوها به وس��یله س�ولو 
(Solow, 1956) براساس سرمایه فیزیکی 

و ب��ا وارد ک��ردن فناوری و تاب��ع تولید جدید 
کاملتر شدند.

اولین مطالعه ای که به رابطه علت ومعلولی 
س��رمایه انس��انی و رش��د اقتص��اد پرداخته، 
 (Cheng & هس�و  و  چن�گ  مطالع��ه 
(Hsu, 1977 ب��رای کش��ور ژاپ��ن اس��ت. 

نتیج��ه مطالع��ه آنها نش��ان داد ک��ه در ژاپن 
س��رمایه انس��انی عام��ل رش��د اقتص��ادی و 
رشد اقتصادی، عامل رش��د سرمایه انسانی 

محسوب می شود.
و  )وحی��دی  س��اخاروپولوس  عقی��ده  ب��ه 
س��هرابی 1373(، مباح��ث مرب��وط به نقش 
آموزش در رش��د، با کار س��ولو آغاز می شود؛ 
هرچند او س��هم آموزش و پروش در رش��د را 
اندازه نگرفت. سولو با استفاده از تابع تولید، 
دریک دوره 40 س��اله نش��ان داد ک��ه تقریبا 
90 درص��د افزایش تولید س��رانه، با عواملی 
غیر از س��رمایه فیزیکی و نی��روی کار تعیین 
ش��ده اس��ت. وی این عوام��ل را »تغییرهای 

فناورانه« نامیده است.
گریلیچ�ز (Griliches, 1964) آموزش 
را به ص��ورت متغی��ر وارد تابع تولی��د کرد و به 

ای��ن نتیجه رس��ید که آم��وزش متغیری مهم 
برای رسیدن به رشد است.

 (Walters رابینس�ون  و  والت�رز 
(Rubinson, 1983 &، ب��ا 3 متغی��ر 

ب��ا  نی��روی کار و آم��وزش و  س��رمایه، 
اس��تفاده از تابع تولیدی به ش��کل کاپ- 
داگالس نش��ان دادند که آموزش، عامل 

مهمی برای تولید است.
پژوهشهای بارو (Barro, 2002) نشان 
می دهد که تعداد س��الهای آم��وزش در دوره 
متوس��طه و س��طوح باالتر برای م��ردان 25 
س��ال به باال، اثر معنیداری بر رشد اقتصادی 

دارد.
 (Pritchett, براس��اس مطالعات پریچت
 (Ben اس�پیگل  و  ب�ن حبی�ب  و   1996)

بی��ن   ،Habib & Spiegel, 1994)

س��رمایه انس��انی و رش��د رابطه ای مس��تقیم 
وجود دارد و کش��ورهایی که س��رمایه انسانی 
باالتری داشته اند، از نرخ رشد سریعتری هم 

برخوردار بوده اند.
 (Gylfason & زوئی�گا  و  گیلفاس�ون 
(Zoega, 2001 در مطالعه ای با به کارگیری 

الگوی رش��د س��ولو، نش��ان دادند که هر چه 
نسبت س��رمایه طبیعی به س��رمایه فیزیکی 
بیشتر باشد، کمیت و کیفیت سرمایه گذاری و 
پس انداز کاهش می یابد، وابس��تگی به منابع 
طبیعی را بیش��تر، توس��عه نهاده��ای مالی را 
کمت��ر و به این ترتیب از رش��د اقتصادی آنها 

جلوگیری می کند.
فیلیپ (Philippe, 2006) در مطالعه ای 
جامع، به بررس��ی رابطه بین انباشت سرمایه 
انسانی و فراوانی منابع طبیعی در 102 کشور 
جهان پرداخت. نتایج مطالعه یادش��ده نشان 
داد که منابع طبیعی اثر مثبتی روی انباش��ت 
سرمایه انس��انی دارد، ولی عکس آن برقرار 

بین سرمایه انسانی و

رشد

رابطه مستقیمی

 وجود دارد و

کشورهایی که

سرمایه انسانی

باالتری داشته اند

نرخ رشد سریعتری هم

داشته اند
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نیست؛ یعنی س��رمایه انسانی تاثیری 
بر منابع طبیعی ندارد.

عم��ادزاده و هم��کاران )1382( در 
مطالعه ای براساس تابع کاپ- داگالس 
به بررس��ی نقش س��رمایه انس��انی در 
تولید ناخالص داخلی پرداختند و نشان 
دادند هر کشور برای دستیابی به رشد 
اقتصادی، افزون بر سرمایه فیزیکی، 

نیاز به سرمایه انسانی دارد.
یاوری و سعادت )1381( نیز رابطه 
عّلی بین متغیر سرمایه انسانی و متغیر 
رش��د اقتص��ادی در ایران را بررس��ی 
کردن��د. در ای��ن نوش��تار از ش��اخص 
ب��ه  دانش آموخت��گان  تع��داد  نس��بت 
نیروی کار به عنوان ش��اخص سرمایه 
انس��انی اس��تفاده ش��ده اس��ت. نتایج 
آزمون علیت هش��یائو نش��ان می دهد 
که رابطه ای عّلی دوطرفه بین سرمایه 
انس��انی و رش��د اقتصادی بدون نفت 
ط��ی س��ال های 1380-1338 برقرار 

بوده است.
و   )1386( جمش��یدنژاد  و  علم��ی 
نیز علوی راد و نصی��ری زاده )1380( 
به بررسی اثر س��رمایه انسانی بر رشد 
اقتص��ادی پرداختن��د و به ای��ن نتیجه 
رسیدند که متغیرهای سرمایه انسانی، 
رابط��ه مس��تقیم و معنیداری با رش��د 

اقتصادی داشته است.

تصریح و تخمین الگوها 
هدف این تحقیق، بررسی اثرگذاری 
آم��وزش س��رمایه انس��انی بر رش��د 
اقتص��ادی اس��ت. در ادبیات معاصر 
علم اقتصاد از برخورداری آموزش��ی 

به عنوان یکی از جنبه های آموزشی 
س��رمایه انس��انی ی��اد می ش��ود. از 
آنج��ا ک��ه در ای��ن مطالع��ه مح��ور 
اصلی مورد نظر از س��رمایه انس��انی 
همان برخورداری آموزش��ی اس��ت، 
مختل��ف  ش��اخصهای  شناس��ایی 
ارائه ش��ده در ای��ن م��ورد و انتخاب 
مناس��بترین ش��اخص نی��ز اهمی��ت 

فراوانی دارد.
ش��اخص دقی��ق و واح��دی برای 
اندازه گی��ری س��رمایه انس��انی وجود 
ن��دارد. ش��اخصهای مختلف��ی برای 
بی��ان برخ��ورداری آموزش��ی ب��ه کار 
می روند که معمولتری��ن آنها عبارتند 
از: ن��رخ ثبت ن��ام، ن��رخ باس��وادی، 
و  مهندس��ان  متخصص��ان،  تع��داد 
تکنیس��ین ها، هزینه های آموزشی و 
متوسط سالهای تحصیل. در مطالعه 
حاضر، از ش��اخص متوسط سالهای 
تحصی��ل به��ره گرفته ش��ده اس��ت. 
متوسط س��الهای تحصیل، افزون بر 
آنکه ش��اخصی از نوع ستانده است، 
نسبت به ش��اخصهای همگروه خود 
از کفای��ت بس��یار بیش��تری برخوردار 
مانن��د  اول  درج��ه  در  زی��را  اس��ت؛ 
ن��رخ باس��وادی تنها اولی��ن مرحله از 
تحصی��ل را مدنظر قرار نمی دهد و از 
س��وی دیگر، یک شاخص موجودی 
یا س��طح اس��ت. متغیر وابسته، نرخ 
رش��د اقتصادی است. آمارهای مورد 
نی��از ای��ن تحقی��ق، از مناب��ع بانک 
مرک��زی ای��ران و مرک��ز آم��ار ایران 

استخراج شده است.
معادل��ه کل��ی به ص��ورت زیر اس��ت 

آموزش

تجربه و سالمت

سه بعد سرمایه انسانی 

هستند و

در این میان

آموزش مهمترین 

آنهاست
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)اعداد داخل پرانتز معرف آماره t است(:
Growth = a0+ a1 ln AYS + a2 ln AYS (-1) + a3 ln 

AYS (-2) + a4 Opennes + a5 Export oil + a6 Plan1 

+ a7 Plan2

آزمونه��ای تش��خیصی برای بررس��ی برق��راری فرضهای 
کالسیک رگرسیون، انجام گرفت و مشاهده شد که فرضهای 
ناهمبس��تگی جمله های اخ��الل، فرم تبع��ی صحیح، نرمال 

بودن و واریانس همسانی برقرار است.

متغیرهای الگو
تولی�د ناخالص داخلی (Growth): لگاریتم تولید ناخالص 
داخلی واقعی. در این تحقیق از رش��د تولی��د ناخالص داخلی 

واقعی به قیمت پایه سال 1376 استفاده شده است.
س�رمایه انس�انی (ln AYS): آموزش،تجربه و سالمت، 
س��ه بعد س��رمایه انس��انی هس��تند و در این می��ان، آموزش 
مهمتری��ن آنه��ا اس��ت. درای��ن تحقی��ق، لگاریتم متوس��ط 
س��الهای تحصیل به عنوان شاخص س��رمایه انسانی در نظر 

گرفته شده است.
درج�ه باز بودن (Openness):  نس��بت مجموع صادرات و 
واردات، به عنوان شاخص نشان دهنده درجه باز بودن اقتصاد.

(Export oil) صادرات نفتی
برنام�ه اول (PLAN1): متغیر مجازی برنامه اول توس��عه 

اس��ت که ب��ه آن دوران س��ازندگی می گویند. مق��دار آن طی 
سالهای 1372-1368 یک و برای بقیه سالها صفر است.

برنامه دوم (PLAN2):  متغیر مجازی برنامه دوم توس��عه 
اس��ت که ب��ه آن دوران س��ازندگی می گویند. مق��دار آن طی 

سالهای 1378-1374 یک و برای بقیه سالها صفر است.
برنامه سوم (PLAN3): متغیر مجازی برنامه سوم توسعه 
اس��ت که ب��ه آن دوران س��ازندگی می گویند. مق��دار آن طی 

سالهای 1379-1383 یک و برای بقیه سالها صفر است.

تشریح نتایج حاصل از تخمین الگو
تخمین الگوی ارائه شده به شرح زیر است: 

Growth= - 21.14 - 0.39 ln AYS – 0.5 ln AYS (-1) 

+ 0.35 ln AYS (-2) + 8.41 Opennes + 0.031 Export 

oil + 6.87 Plan1 + 3.51 Plan2 + 4.61 Plan3

ب��ا دو وقفه لگاریتم، متوس��ط س��الهای تحصیل به عنوان   •
ش��اخص س��رمایه انس��انی، از لحاظ آماری رابطه مستقیم و 
معنیداری با رشد اقتصادی داشته و این بیانگر آن است که با 
افزایش سرمایه انسانی، رشد اقتصادی هم افزایش می یابد. 
توجیه حضور وقفه نیز این اس��ت که رشد شاخصهای معرف 
س��رمایه انسانی پس از گذش��ت یک دوره )در اینجا  2سال( 
روی رش��د تولی��د اثر دارد؛ زیرا رش��د ش��اخصهای س��رمایه 
انس��انی، باگذش��ت زمان تاثی��ر مثبت خود را بر تولید نش��ان 

می دهد.

نهاده ها:

هزینه های آموزشی دولتی

هزینه های آموزشی خصوصی

هزینه فرصت محصالن

ستانده:

برخورداری آموزشی تابع تولید آموزش

شکل 1- فرایند تولید برخورداری آموزشی
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ش��اخص درجه ب��از ب��ودن، رابطه   •
مستقیم و معنیداری با رشد اقتصادی 
داشته است؛ زیرا هر اندازه که اقتصاد 
ی��ک کش��ور بازت��ر باش��د، فرصتهای 
س��رمایه گذاری بیشتر و در نتیجه رشد 

اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود.
از لح��اظ آم��اری، درام��د صادرات   •
نفتی رابطه مستقیم و معنیداری با رشد 
اقتصادی داشته اس��ت؛ زیرا می توان 
از درام��د نفتی ب��رای س��رمایه گذاری 
اس��تفاده ک��رد. بنابرای��ن ب��ا افزایش 
افزای��ش  نتیج��ه  در  و  نفت��ی  درام��د 
س��رمایه گذاری، رش��د اقتص��ادی هم 

افزایش خواهد یافت.
برنام��ه اول و برنام��ه دوم و برنامه   •
س��وم نی��ز از لح��اظ آم��اری رابط��ه 
مستقیم و معنیداری با رشد اقتصادی 
داشته است.عالمت مثبت ضریبهای 
این متغیرها نش��ان دهنده این اس��ت 
و  دقی��ق  برنامه ری��زی  به عل��ت  ک��ه 
اهمیت بیش��تر ب��رای تربی��ت نیروی 
آموزش دی��ده و متخصص، با ش��روع 
برنامه های توس��عه رشد اقتصادی نیز 

بیشتر شده است.

نتیجه گیری
نتایج پژوهش��ی ک��ه انجمن آموزش و 
توس��عه امریکا در س��ال 2000 انجام 
داد، نشان می دهد که بین هزینه هایی 
که باب��ت آموزش هر ی��ک از کارکنان 
نگه��داری  ن��رخ  و  می گی��رد  انج��ام 
مش��تریان، همبس��تگی ق��وی وجود 

دارد.
روش��ن اس��ت ک��ه در هر س��ازمان، 
اف��راد از ت��وان عظیم��ی برخوردارن��د. 

هیچ رهبری به تنهایی نمی تواند باعث 
اثربخشی سازمان شود. افراد و نیروی 
انسانی سازمان با هم موفقیت سازمان 
را تضمین می کنند و یا باعث شکس��ت 
(ISR, 2008). نتای��ج  آن می  ش��وند 
براورد الگوی تحقیق حاضر نیز گویای 
این است که عامل سرمایه انسانی، یک 
عام��ل معنیدار و ضری��ب آن نیز مثبت 
اس��ت. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری 
در کیفیت نیروی انس��انی موجب بارور 
ش��دن اس��تعدادها و افزای��ش مهارتها 
ش��ده، ظرفیت و قابلیت تولیدی فرد را 
در جامعه باال می ب��رد. از طرف دیگر، 
تشکیل س��رمایه انس��انی و اختصاص 
مطلوبت��ر آن، امروزه به ص��ورت عامل 
جوام��ع  اقتص��ادی  رش��د  در  مهم��ی 

گوناگون قلمداد می شود.
به تازگ��ی س��رمایه گذاری در فرایند 
آموزش سرمایه انسانی و شاخصهای 
مختلف آن، از جمله متوسط سالهای 
تحصیل در کشور ما، روندی رو به رشد 
داش��ته اس��ت و همان گونه که در این 
تحقیق نیز تایید شد، رشد این شاخص 
رابط��ه مس��تقیم و معنیداری ب��ا تولید 
ناخالص داخلی کش��ور دارد. بنابراین 
آم��وزش س��رمایه  انس��انی در محقق 
س��اختن س��رمایه های بالقوه انس��انی 
افراد جامعه، سهمی درخورتوجه دارد 
که امید اس��ت مس��ئوالن برای توسعه 
اقتص��ادی و اجتماع��ی کش��ور، توجه 

بیشتری به آن نشان دهند.
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