
  

  

  ارزیابی سهم دانشگاه آزاد اسالمی

  در تولید ناخالص داخلی

  انباشت سرمایه انسانی  از دیدگاه
  محمد باقر نوبخت

  رضا مجیدزاده

   سعید غالمی نتاج

  چکیده 

دانشـگاه آزاد از دیـدگاه انباشـت سـرمایه انسـانی در تولیـد       این تحقیق به تخمین سهم سرمایه انسانی 

داگـالس   -اي تـابع تولیـد کـاب   ناخالص داخلی اختصاص دارد. از این روي تخمین ایـن سـهم بـر مبنـ    

سهم مقاطع مختلـف تحصـیلی ایـن دانشـگاه و سـهم آن بـا        ،پذیرد. عالوه بر اینیافته صورت می تعمیم

گیرد. با وجود محـدودیت  ل رگرسیون و آنالیز واریانس نیز انجام میدانشگاه سراسري نیز بر مبناي تحلی

ه داد. طبق نتایج تخمین سهم تخمینی مقدماتی بر این مبنا ارائ توانسري زمانی و کم بودن واریانس می

بیشـتر بـوده و سـهم سـرمایه انسـانی دانشـگاه        سرمایه انسانی مقاطع کارشناسی از دوره تکمیلی نسبتاً

فاصله معناداري با سهم دانشگاه آزاد دارد. اگرچه در صورت احتساب هزینه پرورش سرمایه  سراسري نیز

یی انباشته سرمایه انسانی دانشگاه آزاد هفت برابر دانشگاه آزاد است، کارآانسانی در دانشگاه سراسري که 

ی حداکثر ثابـت بـه   بازدهی تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه انسان ،بیشتر خواهد بود. با وجود این

   مقیاس است.

  واژگان کلیدي 

   سرمایه انسانی، تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه انسانی از تولید، سرمایه انسانی دانشگاه آزاد اسالمی

                                       
  واحد علوم تحقیقات استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی استاد پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک و  

Email: nobakht@csr.ir 
 پژوهشگر مسایل توسعه ایران                                                             Email: rezamadjidzadeh@erict.ac.ir 
 مرکز تحقیقات استراتژیک                                                               ضو هیأت علمیعEmail: nataj78@csr.ir  
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   مقدمه

ــد   ــات جدی ــاديدر ادبی ــرمایه  ،اقتص س

انسانی یا مهارت و آموزش به عنوان چهارمین 

شــود کــه هنــر عامــل تولیــدي شــناخته مــی

گیرد. البتـه در کنـار   مدیریت را نیز در بر می

سرمایه انسانی، سـرمایه فکـري یـا معنـوي و     

اند کـه اولـی   سرمایه اجتماعی نیز مطرح شده

ــابع     ــه من ــی ب ــات و دوم ــاوري اطالع ــه فن ب

سـاز کـنش   قبیـل اعتمـاد زمینـه    اجتماعی از

 اجتماعی یـا فعالیـت اقتصـادي اشـاره دارنـد     

(Goodwin etal, 2005, p.124). هـاي  تحلیل

اي محسـوس،  امروزي بین کاالهـاي سـرمایه  

اي غیرانسـانی و  فیزیکی یا کاالهـاي سـرمایه  

شوند. سـرمایه  ل میئسرمایه انسانی تفاوت قا

از  آیـد. انسانی از طریق آموزش به دست مـی 

این روي آموزش، عنصـر کلیـدي در انباشـت    

سرمایه انسـانی و رشـد اقتصـادي بـه شـمار      

بنیــان، دانــش بــه در اقتصــاد دانــشرود.  مــی

هاي مهـم تولیـدي تلقـی    عنوان یکی از نهاده

عبارت است مجموعه  یانسان هیسرماشود. می

 يرویــشـده در ن  جمـع  يهــا دانـش و مهـارت  

مسـتلزم   یانسـان  هیسرما .سازمان کی یانسان

 کیـ  یانسـان  يروهـا ین يبر رو يگذار هیسرما

. آنهاست یمجموعه به منظور باال بردن بازده

از بعد اقتصاد کالن، اثربخشی نهاده دانش در 

میزان سهم نهـاده دانـش در تولیـد ناخـالص     

یابد. به عبـارت دیگـر اگـر    داخلی انعکاس می

سهم نهاده دانش در تولید ناخالص داخلی رو 

باشـد، نشـانگر اسـتقرار تـدریجی      به افـزایش 

بنیان در یک کشـور   شیوه تولید اقتصاد دانش

تــرین مراکــز تولیــد  هــا مهــماســت. دانشــگاه

سرمایه انسانی و انباشـت دانـش هسـتند. در    

ــانی،    ــرمایه انس ــت س ــرورش و انباش ــع پ واق

ــرین کــارکرد هــر دانشــگاه اســت. در   مهــم ت

صــورتی کــه انباشــته ســرمایه انســانی یــک  

ثر در رشـد تولیـد   ؤبتواند سـهمی مـ  دانشگاه 

ناخالص داخلی کشـور داشـته باشـد، اهـداف     

آموزشی محقق شده اسـت. از منظـر اقتصـاد    

کالن، سـهم دانشـگاه آزاد از تولیـد ناخـالص     

داخلی، معیاري براي اثربخشی آن در انباشت 

ــود. گرچــه ســهم   ســرمایه انســانی خواهــد ب

سرمایه انسانی به صورت کلی در رشد تولیـد  

توان با تجزیـه  اما می ،ی ارزیابی شده استمل

سرمایه انسـانی بـه سـرمایه انسـانی انباشـته      

دانشـــگاه آزاد اســـالمی و ســـرمایه انســـانی 

دانشگاه سراسـري بـه مقایسـه سـهم دانـش      

انباشته هـر یـک از ایـن دو نـوع دانشـگاه در      

تولید ملی پرداخـت و از ایـن روي اثربخشـی    

بــه طــور نهــاده دانشــی را ارزیــابی کــرد کــه 

مشخص، برونداد یک دانشگاه خاص به شـمار  

رود. از ایــن روي در ایــن تحقیــق تــالش مـی 

شود تا میزان سهم سرمایه انسانی حاصـل   می
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از سیســتم دانشــگاه آزاد در تولیــد ناخــالص  

   داخلی کشور تعیین شود.

بـه ایـن شـرح     سازماندهی مقاله حاضـر 

تشـریح نقـش سـرمایه    اول بـه   قسمت :است

ــدل   انســانی در ــی م رشــد اقتصــادي و معرف

 قسـمت دوم، ارزیـابی  پـردازد. در  مـی  تحقیق

ــانی    ــرمایه انس ــت س ــد انباش ــالی از رون اجم

 قسـمت  و دانشگاه آزاد صـورت گرفتـه اسـت   

به تخمین سهم سرمایه انسانی دانشـگاه   سوم

و مقایســه آن بــا ســهم ســرمایه انســانی آزاد 

  اختصاص دارد.  دانشگاه سراسري 

ــان  .1  ــرمایه انس ــد س ی و رش

  اقتصادي 

هـا،  سـرمایه انسـانی بـه ذخیـره قابلیـت     

هـاي فـردي در تولیـد ارزش    دانش و توانـایی 

اقتصادي اشـاره دارد کـه از طریـق تجربـه و     

 Sullivan and) آیـد آمـوزش بـه دسـت مـی    

Sheffrin,2003,p.5).  امـــا ایـــن مفهـــوم در

ــاریخ مــدل ســازي رشــد اقتصــادي  ابتــداي ت

ــه نبــود.     تصــاددانان قاچنــدان مــورد توج

مارشال در کتـاب   آلفرد چونهمنئوکالسیک 

مدل رشد خـود را    )1890اصول علم اقتصاد (

کننده توزیع درآمد و با تأکید بر عوامل تعیین

نرخ افزایش کمیت و  ،انداز متغیرهاي نرخ پس

. هـارود  کردنـد مـی کارآیی نیروي کار بررسی 

تـالش نمودنـد تــا     )1946و دومـار (   )1939(

را بـا عوامـل رشـد اقتصـادي      ینـزي کتحلیل 

تلفیق کنند. آنها از تابع تولید بدون جانشـین  

این تابع به شکل ها استفاده کردند. میان داده

min{ , }Q L K    است و عکس تـابع تولیـد

داگالس، امکان جانشینی میان  -متداول کاب

هاي تولید در آن وجـود نـدارد. در تـابع    نهاده

تولید مورد نظر هارود و دومار، متغیر مستقل 

L      به نیروي کـار اشـاره دارد و تفکیکـی بـین

نیروي متخصص یا نیروي غیـر متخصـص یـا    

  پذیرد. نوع دانش نیروي کار صورت نمی

تحقیــق بــر روي   1980  هاواســط دهــ از

 یک پیشرفت جدید را تجربـه  ،رشد اقتصادي

و   )1986کرد که توسـط کارهـایی از رومـر (   

اصلی ایـن    هشروع شد. انگیز  )1988وکاس (ل

ــ تحقیقــات مشــاهده ــرؤعوامــل م رشــد  ثر ب

بلندمــدت اقتصــادي کــه نتــایج و پیامــدهاي 

ادوار  مســکانیتــري نســبت بــه م بســیار مهــم

هاي پولی  تجاري یا اثرات ضد ادواري سیاست

(رشـد   د، بـود. بـراي درك بیشـتر   و مـالی دار 

هـاي    بلندمدت اقتصادي) بایـد از محـدودیت  

آن نـرخ   درهاي رشد نئوکالسـیک، کـه    مدل

ــران ــد س ــد  بلند هرش ــرخ رش ــدت توســط ن م

مانـد،   تکنولوژي برونزا تعیین شده و ثابت می

یا چنـد مقالـه    کرد. بنابراین در یک دوري می

مدت در درون مدل یا الگو اخیر نرخ رشد بلند
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هـاي   رو به آنهـا مـدل   گردد، از این تعیین می

   گویند. رشد درونزا می

هـایی کـه نظریـه رشـد      یکی از پرسـش 

 یجـواب  یـافتن  و در پـی  مطـرح کـرده  درونزا 

ایـن اسـت کـه چـرا      ،کنـد تالش میبراي آن 

آهنگ رشد و توسعه میان کشـورها متفـاوت   

ــن تفــاوت در رشــد چــه   ــل ای اســت؟ و دالی

 هیکی از فـروض اصـلی نظریـ    تواند باشد؟ می

  اً. اساساستفزاینده  بازده   هرشد درونزا، فرضی

هـاي   گذاشتن فـرض بـازده   با کنار هاین نظری

فزاینـده و    فـروض بـازده   گرایش بهو  هکاهند

آغـاز   1980  هثابت نسبت به مقیـاس در دهـ  

اسمیت موانع بر سر از طرف دیگر آدام شدند. 

بـازار   به عنوان عامل تحدیدراه تجارت آزاد را 

کار و در نتیجه باعث از بـین رفـتن    و تقسیم

  داند.   می گراییتخصص سودهاي ناشی از

ــارت ــ ،آزاد تج ــال افن ــی از انتق وري ناش

گذاري و نیز افزایش مهارت و تخصص  سرمایه

ی یکـی  گذاري خارج نیروي کار در اثر سرمایه

که توسط آن  سترشد دورنزا  هاز فروض نظری

نمایند  پیشرفت فنی و تکنولوژي را درونزا می

و  . تجــارت آزاد)1991، (گراســمن و هلــپمن

قال دانش یکی گسترش ابعاد بازار همراه با انت

ــی   ــترك فرض ــوه مش ــمیت و   هاز وج آدام اس

بـه خـوبی   باشد.  پردازان رشد درونزا می یهنظر

افزایش  روشن است که اهمیت تجارت آزاد یا

وري و اابعاد بازار و اهمیـت آن بـه ایجـاد فنـ    

تخصصی نیروي کار در سـخن  افزایش مهارت 

  هدهند اشاره شده است که خود نشان اسمیت

وجه مشترك نظریات اسمیت و الگوهاي رشد 

    .ستدرونزا

با انجام تقسیم کـار مهـارت و تخصـص    

یادآور سـاختار  که یابد  نیروي کار افزایش می

یــادگیري در حــین « يالگــوي رشــد درونــزا

 مهــارت و شی) اســت. افــزا1962 ( ارو  1»کــار

توسـط   ياختراع و نوآور کار و يرویتخصص ن

 يمتخصص به ساختار دوم الگوهـا  کار يروین

درونـزا   يورافنـ  رییـ بـر تغ  یرشد درونزا مبتن

کـه   یتوسط محققان ياز اختراع و نوآور یناش

به  لیتما زیو ن دیجد يها دهیا یبا هدف معرف

را  يورااز اختراعات خود، توسعه فن يسودآور

ــزا مــ ــاشــاره دارد. ا ،کننــد یدرون الگــو را  نی

ــر( ــونز( )،1990روم ــمن و  و )1995ج گراس

  توسعه دادند. )1994هلپمن(

اثـرات بیرونـی ناشـی از      )1988لوکاس(

را  انسـانی   هگـذاري و انباشـت سـرمای    سرمایه

کند که همان منافع ناشـی از درونـزا    بیان می

کردن پیشرفت فنی و روند تکنولوژي توسـط  

ــرمای  ــت س ــت.  هانباش ــانی اس ــین  انس همچن

خصوصیت اصلی الگوهـاي رشـد درونـزا ایـن     

است که بدون دخالت هرگونه پیشرفت فنـی  

                                       
1. Learning by doing 
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ی ایجاد ئصورت نامر همنافع را ب این نوع برونزا،

  نماید. می

عالوه بر ادبیات نظـري رشـد اقتصـادي،    

مباحث توسعه اقتصادي نیز از مفهوم سرمایه 

ــانی تــ  ــه أانس ــادي پذیرفت ــن ثیر زی ــد. ای  ان

کیـد بـر   أثیرپذیري هم به واسطه گـذار از ت أت

ابعاد فیزیکی و مادي توسعه به ابعاد انسانی و 

اجتماعی و هم از بعد اهمیت توسعه پایـدار و  

درونزا بوده است. به ویژه در طـی چنـد دهـه    

توسـعه   أرا مبـد » انسـان «، اخیر، اقتصاددانان

شد متکـی  نوین ر اتمعرفی می کنند و نظری

گذاري  . به این معنا که سرمایههاست بر انسان

ــان را    ــري انسـ ــمی و فکـ ــاد جسـ روي ابعـ

ت بـه سـمت توسـعه    معتبرترین شرط حرکـ 

جـوامعی کـه بـر    د. داننـ  بهینه اقتصـادي مـی  

از نظـر   ،اند کید کردهأتشکیل سرمایه انسانی ت

رشد اقتصادي، اشتغال، کاهش فقـر و توزیـع   

البتـه   .اند ي داشتهعادالنه درآمد عملکرد بهتر

فهوم توسعه انسانی با توسعه منـابع انسـانی   م

وسعه انسانی مفهـومی  تفاوت دارد. در واقع، ت

که توسعه منابع انسانی  تر است عام و گسترده

توســعه انســانی، انســان  د. درگیــر را دربرمــی

در توسـعه   در حالی که نه وسیله ،هدف است

منابع انسانی، انسان ابـزاري اسـت کـه بـراي     

ها و خـدمات مـورد توجـه    االافزایش تولید ک

ی در الگوهـاي  گیـرد. عناصـر اساسـ    قرار مـی 

و  ، پایـایی وري، برابـري  توسعه انسـانی، بهـره  

ــتوانمند ــو،   س ــن الگ ــب ای ــت. در قال ازي اس

د وري مشــارکت فعــال مــردم در فرآینــ بهــره

برابـري،   .آید درآمدزایی و اشتغال به شمار می

ها و فرصت بـه   تبه امکان مساوي کسب قابلی

شـود. پایـایی بـه     کارگیري آنهـا مربـوط مـی   

وع سـرمایه  مفهوم امکان ذخیره و جبران هر ن

ــت  ــانی و زیس ــی، انس ــت فیزیک ــی اس  .محیط

توانمندسازي نیز به این معنی بـه کـار رفتـه    

د. است که توسعه توسط مـردم صـورت پـذیر   

توسعه انسانی و توسعه منابع انسـانی هـر دو   

د جامعـه  بر مبناي بهبود کیفیت زنـدگی افـرا  

اگرچه توسعه انسانی و توسـعه   .یابندمعنا می

هر دو اهدافی جداگانه را مطرح منابع انسانی 

اما به نتیجه مشابه که همـان رفـاه    ،کنند می

 .کید دارندأت ،کلی جامعه است

) با احتساب آمـوزش  1988رابرت سولو (

هـاي اولیـه   داگالس، گام -در تابع تولید کاب

ت. به این ترتیب تابع چنین تخمینی را برداش

  داگالس به صورت زیر در آمد:  -کاب

Y A K H L     1
  

 Kوري کـل،  ضریب بهرهAدر رابطه باال، 

معـرف سـرمایه    Hنشانگر سـرمایه فیزیکـی،   

نمایانگر نیروي کار غیرمتخصـص   Lانسانی و 

است. سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی سرانه 

ا وقتـی گسـترش   نیروي کار اثربخش تنهـا تـ  
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گـذاري از میـزان   یابد کـه میـزان سـرمایه   می

جبران الزم براي تجهیز نیروي کـار جدیـد و   

پوشش استهالك به اندازه کافی بیشتر باشـد  

ــی از    ــی ناش ــرفت فن ــزایش پیش ــرخ اف و از ن

 -افزایش کـار پیشـی گیـرد. اگـر تـابع کـاب      

داگالس تولید ناخالص داخلـی را بـه صـورت    

تـوان بـر   آنگاه می ،بگیریم یافته در نظرتعمیم

مبناي دیدگاه رابرت سولو بـه تخمـین سـهم    

سرمایه انسانی دانشگاه آزاد در تولید ناخالص 

ایـــن روي تعـــداد   داخلـــی پرداخـــت. از 

آموختگان مقاطع مختلـف تحصـیلی در    دانش

سـاله بـه عنـوان شـاخص      15طی یـک دوره  

کمکی از انباشت سرمایه انسانی این دانشـگاه  

    آیند.یبه حساب م

) در ارزیـابی نقــش  1995جیمـز ریمــو ( 

ــن،    ــادي ژاپ ــد اقتص ــانی در رش ــرمایه انس س

ــاخص    ــورت دو ش ــه ص ــانی را ب ــرمایه انس س

هـاي تحصـیل در   حاصل ضرب متوسط سـال 

ــوع    ــاغالن و مجم ــداد ش ــالی و تع ــطوح ع س

مخارج آموزشی تفکیک کرده است. مطالعات 

مربــوط بــه نقــش ســرمایه انســانی در رشــد  

تولید ملـی بـه تفکیـک سـرمایه     اقتصادي یا 

ها معطوف نبوده است. انسانی انباشته دانشگاه

تـوان بــا  الن نیــز مـی در واقـع در رویکـرد کـ   

سـنجی و تجزیـه واریـانس بـه     تکنیک اقتصاد

تجزیه و تحلیل سرمایه انسـانی انباشـته یـک    

دانشـگاه پرداخـت تـا ارزیـابی رونـد انباشــت      

 .سرمایه انسانی در سطح میـانی، میسـر شـود   

آموختگـان و رونـد دانـش    چون تعداد دانـش 

آمــوختگی آنهــا بــه عنــوان شــاخص کمکــی  

انباشت سرمایه انسانی دانشـگاه آزاد در نظـر   

ــابی ســهم ســرمایه   گرفتــه شــده اســت، ارزی

انسانی انباشته دانشگاه آزاد از طریق تفکیـک  

سهم سرمایه انسانی دانشـگاه آزاد و دانشـگاه   

ــري از یــ  ــه  سراس ــرف و مقایس ــهم ک ط س

آموختگان مقـاطع تحصـیلی مختلـف و     دانش

هاي مختلـف تحصـیلی صـورت    انباشته رشته

پـذیرد. بـه ایـن ترتیـب سـرمایه انسـانی       می

ــگاه    ــانی دانش ــرمایه انس ــا س ــگاه آزاد ب دانش

سراسري مقایسه شده و آزمون برابر میـانگین  

ایــن دو دانشــگاه در تولیــد ناخــالص داخلــی 

مختلـف   گیرد. تفکیک سهم مقـاطع انجام می

تحصیلی دانشگاه آزاد از ایـن جهـت اهمیـت    

از دارد که سهم نسبی مقاطع به عنوان یکـی  

بنیـان بـه    نماگرهاي شکاف با اقتصـاد دانـش  

تـر  رود. به عبارت دیگر سطوح پایینشمار می

خط تولید و بخـش صـف    تحصیلی، بیشتر در

ــه   ــار گرفت ــه ک ــاالتر در    ب ــطوح ب ــده و س ش

سعه و تزریـق  هاي ستادي، تحقیق و تو بخش

شوند. از ایـن  دانش به فرایند تولید جذب می

روي هر چـه سـهم نسـبی مقـاطع تحصـیلی      

ــا   کارشناســی ارشــد و دکتــري در مقایســه ب
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مقاطع تحصیلی کارشناسی و کاردانی بیشـتر  

فـت کـه شـکاف کمتـري بـا      توان گمی ،باشد

بنیان وجـود دارد. البتـه اقتصـاد     اقتصاد دانش

ختارهاي نهـادي و  بنیان متکـی بـه سـا    شدان

هاي دیگري است که ارزیـابی آنهـا   زیرساخت

  به تحقیق دیگري نیاز دارند.  

چون هدف از این تحقیق سنجش سـهم  

سرمایه انسانی دانشگاه آزاد اسالمی در تولیـد  

ــا ــهم آن از  ناخـ ــی و تفکیـــک سـ لص داخلـ

ــش ــان دانشــگاه سراســري اســت   دان آموختگ

 -یافتـه تـابع کـاب   تـوان از شـکل تعمـیم    می

داگالس براي بـیش از دو نهـاده تولیـد بـراي     

   این منظور استفاده کرد:

)1:(
i

n

i

i

Y A X 



 
1 

. . . ut
t t t tY AK L L e  31 2

1 2  
) بـه صـورت   1شکل لگـاریتمی رابطـه (  

    ) خواهد بود:2معادله (

 )2:(  

���� = ��� + ������ + �������

+ ������� + �� 

نشانگر سرمایه فیزیکی،  Kدر رابطه باال، 

L1   ــانی دانشـــگاهی ــرمایه انسـ ــانگر سـ نشـ

معـرف نیـروي    L2(دانشگاه آزاد و سراسري)، 

جمله اخالل اسـت.   Uکار غیرآموزش دیده و 

ــراي پیشــگیري از   طبــق بحــث فصــل اول، ب

خطی بین متغیرهاي تورش نتایج به علت هم

دانــش آموختگــان دانشــگاه سراســري و آزاد  

ر یک ضریب در نظر گرفتـه  براي این دو متغی

شد تا با ضرب تعداد آنها در کشش به دسـت  

  میزان سهم آنها مشخص شود.  ،آمده

سطح آموزش با سـرمایه انسـانی    معموالً

شـود. بـا   به صورت یکسان در نظر گرفته مـی 

آموزش و سرمایه انسانی بایکدیگر  ،این وجود

چون سرمایه انسانی از طریق  ،یکسان نیستند

آیـد.  اري اعم از آموزش به دست میابزار بسی

هـاي  از طرف دیگر تمامی کشورها یا سازمان

ـ دانشگاهی کیفیـت یکسـانی از آمـوزش ارا    ه ئ

هـاي  اما آموزش، یکـی از شـاخص   ،دهندنمی

ــه    ــت ک ــاددانان اس ــار اقتص ــی در اختی کمک

تقریبــی از رونــد انباشــت ســرمایه انســانی را 

سـنجش خـود    ،سازد. عالوه بر اینممکن می

موزش با ابزارهاي کمکـی مختلفـی صـورت    آ

ثر از هدف تحقیـق هسـتند.   أپذیرد که متمی

له تحقیق به نرخ بـازدهی  ئدر مواردي که مس

گذاري در آموزش یا مقایسـه سـرمایه   سرمایه

انسـانی بـا ســرمایه فیزیکـی معطـوف باشــد،     

گذاري در احتساب مخارج آموزشی یا سرمایه

حقیـق روي  اما وقتی ت ،آیدآموزش به کار می

هـا یـا   مقایسه سرمایه انسانی انباشته سازمان

آنگاه بایـد بـه    ،کشورهاي مختلف تمرکز یابد

میزان انباشت و اثربخشی انباشته توجه کـرد.  

چـون در ایـن تحقیــق هـدف مقایسـه ســهم     
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سرمایه انسانی دانشگاه آزاد در تولید ناخالص 

داخلـی بــا دانشــگاه سراســري و نیــز مقــاطع  

عــالی درون آن دنبــال  مختلــف تحصــیلی  

آزاد بــه   شــود، ســرمایه انســانی دانشــگاه مــی

آزاد در   آموختگان دانشگاهصورت تعداد دانش

هاي مختلف تحصیلی سـنجیده خواهـد    رشته

شد. به این ترتیب، تخمینی مقدماتی از سهم 

سرمایه انسانی دانشگاه آزاد اسالمی در تولیـد  

 1370-1385ناخالص داخلی کشـور در دوره  

  آید.  دست می به

ــد  2  ــالی از رون ــابی اجم . ارزی

انباشت سرمایه انسانی دانشگاه 

   آزاد

روند فارغ التحصیلی در مقـاطع مختلـف   

هاي تحصیلی دانشگاه آزاد دور از نوسان رشته

واردي نوسان شـدیدي در  نبود و به ویژه در م

هاي مختلف به آموختگان در سال تعداد دانش

ناشی از دالیل زیـر   خورد که عمدتاًچشم می

  هستند: 

تغییر شرایط بازار کار و اثـر آن بـر    .1

بر میـزان  انتخاب گرایش تحصیلی که 

آمــوختگی از  ورود و در نتیجــه دانــش

 ثر است.  ؤدانشگاه م

ــاره  .2 ــجویان پ ــب دانش ــت و  ترکی وق

بـودن دوره  تـر   وقـت کـه بـزرگ    تمام

ــاره وقــت بــه  تحصــیلی دانشــجویان پ

در آموختگــان  افــزایش شــدید دانــش

 انجامد. ها میبرخی دوره

هـا  مشترك بودن متقاضیان رشـته  .3

ــه    ــه ب ــی ک ــاطع تکمیل ــی در مق حت

جایی دانشجو از دانشگاه آزاد بـه   هجاب

دانشــگاه سراســري و بــرعکس منجــر 

 شود.  می

 روند انباشت و پرورش سرمایه انسانیدر 

ــم    ــه چش ــان ب ــز نوس ــري نی ــگاه سراس دانش

یـز در  خورد. به ویـژه در گـروه پزشـکی ن    می

یک روند افزایش و سپس  1379-1380سال 

شـود. هـر چنـد کـه شـدت      کاهش دیده می

نوسان در دانشـگاه سراسـري از دانشـگاه آزاد    

کمتــر اســت. دانشــگاه آزاد اســالمی در طــی 

هــایی دوران فعالیــت خــود بــه عرضــه رشــته

هــاي پرداختــه اســت کــه در فهرســت رشــته

دانشگاهی جهان و دانشـگاه سراسـري وجـود    

ــ ــه  تهداشـ ــی مقایسـ ــد. بررسـ ــار انـ اي آمـ

دهد کـه بیشـترین   آموختگان نشان می دانش

هـاي  میزان انباشته سرمایه انسـانی در رشـته  

به طوري کـه   ؛علوم انسانی تحقق یافته است

هــاي مقطـع دکتـري تخصصـی ایـن گـرایش     

آموختـه را  مختلف آن، بیشترین تعداد دانـش 

هــاي پزشــکی اي رشــتهدارد. دکتــري حرفــه

ثابت دارد که بیشتر از بیکـاري   تقریباًروندي 

ــارغ ــرف ف ــیالن آن (ص ــع  التحص ــر از توزی نظ
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امــا رونــد  ،گیــرداي) سرچشــمه مــیمنطقــه

آموختگی در مقطـع دکتـري تخصصـی    دانش

با نرخی ثابت رو بـه افـزایش    علوم پایه تقریباً

هـاي  البته روند کند انباشـت در رشـته   است.

لـی  مهندسی و کشاورزي با وضـعیت ک  -فنی

 هاي متناسب همخوانی دارد.اشتغال در بخش

هاي علـوم انسـانی بـه    تراکم انباشت در رشته

طور عمده از حجم تغییـر گـرایش داوطلبـان    

هاي ریاضی و تجربی متوسط به سـمت  رشته

شـود. البتـه همخـوانی    ها ناشی مـی این رشته

هـاي علـوم پایـه بـه     تقریبی انباشت در رشته

ریـزي  الزم براي پیمعناي فراهم بودن بنیان 

ــش  ــانی اقتصــاد دان ــا  مب ــه ب ــان اســت ک بنی

گــذاري بیشــتر در انباشــت ســرمایه   ســرمایه

انسانی در بخش دانش کاربردي یعنی مقطـع  

ــته   ــی در رش ــري تخصص ــی دکت  -هــاي فن

  شود.  مهندسی تکمیل می

نسانی بـا  از نظر کیفیت انباشت سرمایه ا

آمـده از دانشـگاه    توجه به اطالعات به دسـت 

هاي درون دانشگاه اسالمی در مورد پروژه آزاد

یکـی   آنها هایی که کارفرمايآزاد، یعنی پروژه

از واحدهاي دانشگاه آزاد است، سهم هر یـک  

از انواع تحقیقات کاربردي، محض، ساماندهی 

و بیربط با مسایل صنایع تعیـین شـده اسـت.    

ــروژه ــاتی   پ ــه مطالع ــاربردي مجموع ــاي ک ه

تقیم صـنایع  هستند کـه بـه علـت نیـاز مسـ     

له در زمینـه  ئشوند و حل یک مسـ تعریف می

کســب و کــار محــور اصــلی آنهــا را تشــکیل  

دهد. این نوع تحقیقات در قالـب فعالیـت    می

تحقیق و توسعه، سـازماندهی و حـل مشـکل    

پذیرند. فعالیت تحقیـق و  خط تولید انجام می

یافتـه و   هـاي نظـام  توسعه به مجموعه فعالیت

شود که پیرامـون  گفته میاي شده ریزيبرنامه

ارتقــاي تکنولــوژي، دسترســی بــه بــازار،     

ــد   ــایی خــط تولی ســازماندهی و محصــول نه

گیرد. سـازماندهی طراحـی پـالت    صورت می

 فرم تولید، تشکیالت انسانی، تعریـف گـردش  

کــار ســازمانی، ارتباطــات و طراحــی اجــزاي  

دهــد و حــل سیســتم تولیــد را پوشــش مــی

ــه حــل م   ــز ب ــد نی ســایل مشــکل خــط تولی

ــانگیر زیرمجموعــه صــف در ســازمان     گریب

تولیدي و تجهیزات تولیـدي اختصـاص دارد.   

تحقیقات محض با هـدف گسـترش مرزهـاي    

دانــش و انباشــت دانــش بنیــادین انجــام     

شوند. تحقیقـات سـاماندهی معطـوف بـه      می

ــام    ــال انتظ ــت در قب ــاکمیتی دول ــایف ح وظ

هاي صنایع و انجام وظـایف کالسـیک   فعالیت

ربط به صنایع نیز به  تحقیقات بی دولت است.

هـاي فـوق اختصـاص    مواردي غیـر از شـاخه  

، سهم هر یک از ایـن  )1شماره (دارند. نمودار 

هـاي درونـی و   گونه تحقیقات را از کـل پـروژ  

   دهد.بین دانشگاهی نشان می
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سهم هر یک از انواع  -) 1شماره (نمودار 

 درونی دانشگاه آزاد هاي هتحقیقات از پروژ

22.05

16.18
60.29

1.47

اربردي   تحقیق ک

تحقیق محض

بی ربط

ساماندهی

  

دانشـگاه   اطالعات و ارتباطات ياداره کل فناورخذ: أم

  آزاد اسالمی

 )1شماره ( گونه که از ارقام نمودار همان

هاي تحقیقاتی درونـی،  پیداست، از کل پروژه

درصد آنها بـه تحقیقـات محـض     18/16تنها 

درصـد از   05/22کـه   اختصاص دارد. در حالی

صورت پـروژه کـاربردي بـوده    ها به این پروژه

وجـود تقاضـا بـراي     ،است. نکته جالب توجـه 

ــروژه  ــب پ ــاي تحقیقــات ســاماندهی در قال ه

ــه از     ــن گون ــت. ای ــگاه آزاد اس ــی دانش درون

درصد از کل تحقیقات درونی  47/1تحقیقات 

درصـد از   29/60دهند. دانشگاه را تشکیل می

ها نیز ارتباطی با صنایع و یـا تحقیقـات   پروژه

در زمینه گسـترش دانـش ندارنـد. بـه      محض

شـود کـه تحقیقـات    این ترتیب، مشاهده مـی 

محض سهم بسیار کمی از تحقیقـات درونـی   

ــه خــود  ــد. در اختصــاص دادهدانشــگاه را ب ان

محور، هر چه میزان تولید دانش  اقتصاد دانش

محض و بنیادین کمتر باشد، ارتباط با صنایع 

خواهـد   و توانایی حل مشکالت آنها نیز کمتر

نظـر از سـاختار    بود. به عبـارت دیگـر، صـرف   

ر بازارهاي یک کشور و شدت رقابت یا انحصـا 

گذاري دانشـگاه در تحقیقـات    در آنها، سرمایه

کننـده   محض و بنیادي عامل اساسی و تعیین

در استفاده از سرمایه دانش انباشـته دانشـگاه   

ــور    ــش مح ــاد دان در صــنایع اســت. در اقتص

ها در دانـش محـض و   دانشگاهگذاري  سرمایه

ترتبیت متخصصـان ایـن زمینـه بـه افـزایش      

درآمــد آنهــا از ناحیــه افــزایش تــوان جــذب  

انجامــد. هــاي تحقیقــاتی صــنایع مــی پــروژه

ارزیابی موشکافانه ارقـام فـوق حـاکی از ایـن     

است که سـازماندهی تحقیقـات کـاربردي در    

هـاي اصـلی ایـن    دانشگاه آزاد یکی از برنامـه 

  وده است.  سازمان ب

ــات    ــوع تحقیق ــه در ن ــل توج ــه قاب نکت

ــه بیســت درصــد   ــک ب ــاربردي رشــد نزدی ک

تحقیقات معطـوف بـه حـل مسـایل تولیـدي      

ــهم    ــاربردي س ــات ک ــان تحقیق ــت. از می اس

هـاي  هاي تحقیق و توسعه از کل پـروژه  پروژه

درصد اسـت. بـا وجـود     98/0درونی دانشگاه 

هاي مزبور پروژه مربـوط  اینکه در میان پروژه

به سازمان تولیـدي وجـود نـدارد، امـا سـهم      

درصدي تحقیقـات معطـوف بـه حـل      08/21

اي مسایل تولید با کارفرماي دانشگاهی نکتـه 

است که با فراینـد مطلـوب تولیـد دانـش در     
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دانشگاه همخوانی ندارد. به عبارت دیگر حـل  

مسایل تولیدي براي کارفرمـایی کـه بـه امـر     

زایش فاصـله  تولید اشتغال ندارد، به معناي اف

با نیازهاي واقعی و روز صـنایع اسـت. نسـبت    

تحقیقات کاربردي به تحقیقات محض درونی 

است، یعنی ضریب تکاثر تولیـد دانـش    38/1

کاربردي بـدون احتسـاب کارفرمـاي بیرونـی     

باشد. به بیان دیگر، با انجام هر کمتر از دو می

واحد اضافی تحقیق محـض تنهـا دو تحقیـق    

گیـرد کـه رقـم مناسـبی     کاربردي صورت می

المللـی انباشـت سـرمایه از    نیست. آمـار بـین  

آزاد در   پتانسیل باالي سرمایه انسانی دانشگاه

شود. بـه  بنیان ناشی میپیشبرد اقتصاد دانش

اي در رسد که جـذب چنـین سـرمایه   نظر می

داخل کشور به تحوالت ساختاري نیاز داشـته  

اشته باشد. آزمون تجربی سهم این سرمایه انب

در تولید ناخالص داخلـی تـا حـدي ظرفیـت     

جذب و نیـاز بـه تحـول سـاختاري را آشـکار      

  خواهد ساخت.  

. تخمین سهم سرمایه انسانی 3

   دانشگاه آزاد

به علت رایگان بودن تحصیل در دانشگاه 

توان ضریب یکسانی بـراي هـر   سراسري، نمی

 ،در واقع ایـن کـار   .دو دانشگاه در نظر گرفت

کنـد. از طـرف   را تشدید میخطی مشکل هم

دیگــر بــه واســطه اشــتراك شــدید مجموعــه 

متقاضی هر دو دانشگاه، اگر مدل بـه صـورت   

نـش  رابطه تابعی متشـکل از هـر دو دسـته دا   

خطی به  شد مشکل همآموختگان تشکیل می

ــی  ــود م ــین   وج ــراي تخم ــابراین ب ــد. بن آم

ــگاه آزاد و   ــانی دانش ــرمایه انس ــاي س متغیره

(در شکل  و کشش آنهاسراسري ترکیب شده 

آیـد) تخمـین    لگاریتمی کشش به دست مـی 

شود تا بـا مراجعـه بـه مقـدار مطلـق      زده می

دانش آموختگی، سهم آنها از تولیـد تفکیـک   

  شود.  

در صورتی که بـین چنـد سـري زمـانی     

 ،انباشـتگی وجـود داشـته باشـد    غیرایستا هـم 

ــی ــوط بــه     م تــوان از روابــط پیچیــده مرب

تناب و به نتایج آزمون هاي متغیرها اج تفاضل

t  وF  اعتمــاد کــرد. در واقــع ایــن یافتــه کــه

هاي زمانی کالن از یک ریشه بسیاري از سري

ــل    ــه تحلی ــعه نظری ــد، توس ــد برخوردارن واح

هاي زمانی غیرایستا را برانگیخت. انگـل   سري

) خاطرنشان کردند کـه یـک   1987و گرنجر (

ترکیب خطی از دو یا چنـد سـري غیرایسـتا    

ت ایستا باشد. اگـر چنـین ترکیـب    ممکن اس

آنگاه گفتـه   ،خطی ایستایی وجود داشته باشد

هــاي زمــانی غیرایســتا، شــود کــه ســري مــی

انباشته هستند. ترکیب خطی ایستا معادله  هم

انباشته نام گرفته و به مثابه رابطه تعـادلی  هم

شود. به این بلندمدت بین متغیرها تفسیر می
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بـه ترتیـب    2و  1 هاي شماره نگارهترتیب در 

اي تحقیـق بـا   انباشـتگی متغیرهـ  آزمون هـم 

ــش   ــداد دان ــاخص تع ــود ش ــان و  وج آموختگ

شاخص کمکی سرمایه انسانی یعنی سـنجش  

سهم سرمایه انسـانی انباشـته دانشـگاه آزاد و    

هاي متعـارف آنهـا یعنـی    سراسري از شاخص

ــان در   حاصــل ــش آموختگ ــداد دان ضــرب تع

. مخارج متوسـط تحصـیل انجـام شـده اسـت     

انباشتگی، تعیین گروهی از هدف از آزمون هم

  هاي زمانی غیرایستا است.  سري

دهد نشان می 2و  1شماره  هاي نگارهنتایج 

انباشتگی که بین متغیرهاي تحقیق، هم

توان از وجود دارد. به این ترتیب می

گیري از متغیرها پرهیز هاي تفاضل چیدگیپی

مبناي کرد. در بخش بعدي ابتدا تخمین بر 

پراکسی از انباشت سرمایه انسانی یعنی 

خارج متوسط تحصیلی در تعداد ضریب م

آموختگان و رگرسیون بر مبناي معادله  دانش

نتایج  )3پذیرد. نگاره شماره (صورت می 2

تخمین سهم سرمایه انسانی دانشگاه آزاد در 

را به  2معادله تولید ناخالص داخلی بر مبناي 

   کشد.تصویر می

معرف تولید  GDP، )3( نگاره شمارهدر  

معرف موجودي سـرمایه   CSناخالص داخلی، 

ــور،  ــداد    HKAکشـ ــوع تعـ ــانگر مجمـ نشـ

ــش ــگاه    دان ــگاه آزاد و دانش ــان دانش آموختگ

بیانگر تعداد نیروي کار بدون  WBسراسري و 

تحصیالت دانشگاهی است. در اینجـا انباشـت   

ســرمایه انســانی دانشــگاه آزاد و دانشــگاه     

ــري  ــداد   سراسـ ــوع تعـ ــورت مجمـ ــه صـ بـ

هــا در طــی آموختگــان ایــن دانشــگاه دانــش

 یعنی متغیر سرمایه انسـانی  هاي مختلف سال

، 3 نگاره شـماره در  در نظر گرفته شده است.

آموختگی  به عنوان کشش دانش 34/0ضریب 

شود. به عبارت تولید ناخالص داخلی تلقی می

یـک درصـد تغییـر مجمـوع تعـداد       دیگر هر

ان دانشـگاه آزاد و سراسـري بـه    آموختگ دانش

در میزان تولید ناخـالص داخلـی    34/0تغییر 

توان انجامد. با اتکا به مقدار این کشش میمی

سهم دانشـگاه آزاد و سراسـري را از یکـدیگر    

در واقـع   LHKAتفکیک کرد. چـون ضـریب   

ــه   ــی نســبت ب کشــش تولیــد ناخــالص داخل

ــنعکس   ــگاهی را مـ ــانی دانشـ ــرمایه انسـ سـ

هـا در  توان تفکیک سهم دانشگاهمی ،سازد می

بـه   3 تولید ناخالص داخلی را بر مبناي روابط

   انجام رسانید:
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ــط بــاال،    ــرف تولیــد   GDPدر رواب مع

معرف سرمایه انسانی  HKAناخالص داخلی و 

دهـد.  زمان را نشـان مـی   tاست و زیرنگاشت 

بدین ترتیب تغییر تولید ناخـالص داخلـی در   

بر حسـب یـک واحـد تغییـر سـرمایه       tدوره 

انسانی در آن دوره بر مبنـاي حاصـل ضـرب    

کشـش ســرمایه انســانی دانشــگاهی تولیــد و  

نسبت تولید ناخـالص دوره قبـل بـه سـرمایه     

آیـد. بـراي   انسانی دوره قبـل بـه دسـت مـی    

اه آزاد در مخـرج کسـر   محاسبه سهم دانشـگ 

، 3ســمت راســت ســومین تســاوي از روابــط 

شاخص سرمایه انسانی این دانشگاه قرار داده 

، نتیجه محاسـبه  )4نگاره شماره (خواهد شد. 

سهم سرمایه انسانی از تولید ناخالص داخلـی  

   کشد.دانشگاه آزاد را به تصویر می

با وجود اینکه تعـداد دانـش آموختگـان    

ارشــد و دکتــري بیشــتر مقطــع کارشناســی 

به  1380و  1379هاي آموزشی در سال گروه

شدت کاهش یافته بود، سهم سرمایه انسـانی  

این دانشگاه از تولید ناخالص داخلی در سـال  

بــه کمتــرین رقــم بعــد از رقــم ســال   1381

ــارد و صــد و پنجــاه   1372 ــک میلی یعنــی ی

، )2نمودار شماره (میلیون ریال رسیده است. 

ت تولید ناخالص داخلی بر اسـاس  روند تغییرا

و  هر واحد تغییر سرمایه انسانی دانشـگاه آزاد 

ــماره ( ــودار ش ــد   )،3نم ــرات تولی ــد تغیی رون

ناخالص داخلـی بـر اسـاس هـر واحـد تغییـر       

را نشــان  دانشـگاه سراسـري   سـرمایه انسـانی  

، )5در نگاره شماره (دهد. به همین منوال می

نیز بـه  سهم سرمایه انسانی دانشگاه سراسري 

    نمایش درآمده است.

روند تغییرات تولید  -)2نمودار شماره (

ناخالص داخلی بر اساس هر واحد تغییر 

  سرمایه انسانی دانشگاه آزاد اسالمی

  (ارقام به ریال) 

  
روند تغییرات تولید  -)3شماره ( نمودار 

 ناخالص داخلی بر اساس هر واحد تغییر

  سرمایه انسانی دانشگاه سراسري

  (ارقام به ریال)
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، در شـروع دوره  )2شماره ( طبق نمودار

(مختصات  1375تا سال  1372یعنی از سال 

) افزوده سرمایه انسـانی دانشـگاه   5تا  1افقی 

امـا   ،آزاد به تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده

تنـد بـه    این سهم به تدریج و با شیبی نسـبتاً 

نفع دانشگاه سراسري رو بـه کـاهش گـذارده    

    .است

ــوري   ــر اســاس تئ گذشــته از تخمــین ب

متعارف تولید ناخالص داخلی کـه بـر مبنـاي    

آموختگان دانشـگاه آزاد اسـالمی    تعداد دانش

صـورت پـذیرفت، نتـایج     )5نگاره شماره (در 

ــاس    ــر اس ــرمایه انســانی ب ــهم س تخمــین س

مایه انسانی یعنی ضـریب  شاخص متعارف سر

هاي تحصیل و مخارج تحصیلی در  تعداد سال

    نشان داده شده است. )5اره شماره (نگ

معــــرف  CS، )5نگــــاره شــــماره (در 

نشــانگر  HUموجــودي ســرمایه فیزیکــی،   

مجموع شاخص سرمایه انسانی دانشگاه آزاد و 

ــري و  ــانی    WBسراس ــروي انس ــانگر نی نمای

غیردانشگاهی اسـت. وقتـی انباشـت سـرمایه     

انسانی را بـر اسـاس روش متـداول محاسـبه     

شاخص و از منظر سهم آن در تولید ناخـالص  

کنــیم، ضــریب ســرمایه داخلــی ارزیــابی مــی

تخمین زده  16/0انسانی دانشگاهی به میزان 

    شود.می

روند تغییرات سهم  -)4شماره ( نمودار

یه انسانی دانشگاه آزاد از تولید سرما

  ناخالص داخلی

  
افـت و خیـز در رونـد تغییـرات افــزوده      

سرمایه انسانی دانشـگاه سراسـري بـه تولیـد     

انعکـاس   )5شماره (ناخالص داخلی در نمودار 

یافته است. تفاوت روند این نمودار بـا نمـودار   

ــد   ــه تولی ــزوده دانشــگاه آزاد ب ــه اف ــوط ب مرب

میزان افزایش پس از افـت  ناخالص داخلی در 

ــال  ــگاه آزاد    1381در س ــه از دانش ــت ک اس

  بیشتر است.  

روند تغییرات سهم  -)5شماره ( نمودار

سرمایه انسانی دانشگاه آزاد از تولید 

  ناخالص داخلی
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ــرات )6در نمــودار شــماره ( ــد تغیی ، رون

افزوده سرمایه انسانی دانشگاه آزاد بـه تولیـد   

ناخالص داخلی بـا تغییـرات افـزوده سـرمایه     

انسانی دانشگاه سراسري بـه تولیـد ناخـالص    

داخلی به صورت تفاضـل آنهـا مقایسـه شـده     

اســت. رونــد تفاضــل ســهم ســرمایه انســانی  

بـه  دانشگاه آزاد نسبت به دانشـگاه سراسـري   

در ابتداي دوره، دانشـگاه  که این صورت است 

امـا بـه تـدریج و بـا      ،آزاد سهم بیشتري دارد

ــاً ــدي تقریب باثبــات، ســهم دانشــگاه آزاد  رون

  فزونی یافته است.  

روند تفاضل سهم سرمایه  -)6نمودار شماره (

  از دانشگاه سراسري انسانی دانشگاه آزاد

  
البتــه محاســبات بــاال بــا فــرض برابــري 

انشگاه آزاد و سراسري هزینه تحصیل در دو د

صورت پذیرفته است کـه در قالـب احتسـاب    

شـود. بـراي نمونـه در    شهریه برابر اعمال مـی 

دانشـگاه آزاد از نزدیـک بـه یـک      1385سال 

 7میلیون و دویست هزار دانشـجو در حـدود   

هزار میلیارد ریـال شـهریه دریافـت کـرد. در     

 300هـاي دولتـی بـراي    همان سال دانشـگاه 

میلیارد ریـال   13500نزدیک به  هزار دانشجو

اند. یعنـی شـهریه متوسـط هـر     بودجه گرفته

دانشجو در دانشگاه آزاد برابـر شـش میلیـون    

میلیـون   45ریال و در دانشگاه دولتـی برابـر   

ریال یا بیش از هفـت برابـر شـهریه دانشـگاه     

ــت  ــوده اس ــانی،   آزاد ب ــالی همگ ــوزش ع (آم

توان گفت کـه  . بنابراین می)103، ص 1386

هزینه واقعی تحصیل در دانشگاه سراسري به 

میزانی هفت برابر هزینه تحصیل در دانشـگاه  

ــبه   .آزاد اســت ــن نســبت در محاس ــی ای وقت

شاخص متعارف سرمایه انسانی احتساب و در 

تخمـین کشــش سـرمایه انســانی دانشــگاهی   

کشـش   ،تولید ناخـالص داخلـی بـه کـار رود    

اهـد  خو 18/0سرمایه انسانی تولید به انـدازه  

). بـا احتسـاب ایـن نسـبت     LHU(ضریب  بود

میزان سهم سرمایه انسانی دانشگاه سراسـري  

در تولید ناخالص داخلـی بـه شـدت کـاهش     

، تفاضـل  )7شـماره (  یابد و طبـق نمـودار  می

سهم سرمایه انسانی دانشـگاه آزاد از دانشـگاه   

ــت   ــق مثب ــام دوره تحقی ــراي تم سراســري ب

انسانی بـر  سرمایه از نظر شاخص . خواهد بود

تـوان  آموختگـان نیـز مـی    حسب تعداد دانش

گفت که سهم سرمایه انسانی دانشگاه آزاد در 

مقایسه با دانشگاه سراسري بـا وجـود نسـبت    

یک به هفت تحصیل در این دانشـگاه نسـبت   

به دانشگاه سراسري به دست آمـده و از ایـن   
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یی باید ایـن سـهم   آروي از نظر مالحظات کار

تـري در   زاد به میـزان قـوي  را براي دانشگاه آ

نظر گرفت کـه بـا وجـود هزینـه یـک هفـتم       

دانشگاه سراسري به دسـت آمـده اسـت و تـا     

دانشــگاه سراســري را نیــز  xحـدي ناکــارایی  

     دهد.نشان می

روند تفاضل سهم  -) 7شماره ( نمودار

از دانشگاه  دانشگاه آزادسرمایه انسانی 

سراسري با احتساب نسبت یک به هفت 

دانشگاه آزاد نسبت به  تحصیل درهزینه 

  هزینه تحصیل در دانشگاه سراسري

   

  فرجام

ــهدر ایــن  ، تخمــین ســهم ســرمایه مقال

انسانی دانشگاه آزاد از دیدگاه انباشت سرمایه 

ــام     ــی انج ــالص داخل ــد ناخ ــانی در تولی انس

سهم سرمایه انسانی دانشگاه  تخمینپذیرفت. 

بر مبنـاي   آزاد در تولید ناخالص داخلی کشور

مدل رابرت سولو و تعدیل مدل جیمـز ریمـو   

یافتــه تــابع کــاب  مــیمبــا احتســاب قالــب تع

داگالس صورت پذیرفت. بـر مبنـاي تخمـین    

سهم سرمایه انسانی دانشگاه آزاد اسالمی بـه  

صورت شاخص متعارف یعنـی ضـریب تعـداد    

ــال ــیلی و   س ــارج تحص ــیل و مخ ــاي تحص ه

شـد  تصحیح ساختار مدل این فرضیه تقویت 

که در رابطه با سرمایه انسـانی و سـهم آن در   

تولید ناخـالص داخلـی، بـازدهی کاهنـده بـه      

مقیاس وجـود دارد. کشـش سـرمایه انسـانی     

دانشگاهی بر حسب شاخص متعارف سـرمایه  

 16/0انسانی در تولید ناخـالص داخلـی برابـر    

اما در صورت احتساب نسـبت یـک بـه     ،است

ـ    ر دانشـگاه  هفت هزینـه دانشـگاه آزاد در براب

کشـش سـرمایه انسـانی تولیـد بـه      سراسري، 

از نظـر  خواهـد بـود. در مجمـوع     18/0اندازه 

روند تغییرات افزوده سرمایه انسانی دانشـگاه  

آزاد و سراسري به تولید ناخـالص داخلـی، در   

ــهم   ــق دانشــگاه آزاد از س ــداي دوره تحقی ابت

امـا بـه تـدریج     ،بیشتري برخوردار بـود  نسبتاً

نسـبت بـه آن رو بـه    سراسـري   سهم دانشگاه

  است.   افزایش گذاشته

  سپاسگزاري

مراتب سپاس خـود را   ،مقاله نویسندگان

ــر    از  ــر اکب ــاي دکت ــاب آق ــاي جن رهنموده

  .دارندکمیجانی ابراز می
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  ضمائم

نتیجه آزمون  -) 1نگاره شماره (

  انباشتگی متغیرهاي تحقیق هم

  

با وجود شاخص صورت تعـداد دانـش آموختگـان بـه     

   روش یوهانسون

  

  

نتیجه آزمون  -) 2نگاره شماره (

  انباشتگی متغیرهاي تحقیق هم

  

  شاخص کمکی سرمایه انسانی به روش یوهانسون
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تخمین سهم سرمایه  -)3نگاره شماره (

انسانی دانشگاه آزاد در تولید ناخالص 

  داخلی کشور

  
  

  

  

  

محاسبه تغییر تولید  -)4نگاره شماره (

ناخالص داخلی به ازاي هر واحد تغییر 

بر اساس  سرمایه انسانی دانشگاه آزاد

نگاره ضریب سرمایه انسانی دانشگاهی 

  (ارقام به ریال) )3( شماره
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تخمین سهم سرمایه  ) ـ5نگاره شماره (

  انسانی بر اساس شاخص سرمایه انسانی
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