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 کیدهچ

مهم شاخصاز اقتصادیترین وضعیت زمینه در کلی درکی داشتن برای که اقتصادی های

ایموردورینیرویکاراستکهبهصورتگستردهگیردبهرهکشورهاموردتوجهقرارمی

هایتگیریکاراییفعالیندازهایایبرسنجشیارووسیلهوریمعبحثقرارگرفتهاست.بهره

دهدتشکیلمیرازندگیبشربخشیازاینمعیار،است.تالشبرایبهبوداقتصادیدرجامعه

راجنبهو معنوی و مادی زندگی گوناگون میدرهای قرار بایکدیگر نزدیک دهد.ارتباط

گستردهبهرهبنابراین، مفهومی یکوری از اقتتر میهبدیصامعیار بهخود توجه با گیرد.

سیعواملموثربرآننیزمهموضروریبهنظرورینیرویکار،بررشاخصبهرهاهمیت

ورینیرویاینپژوهششناساییتأثیرمخارجآموزشیبربهرهروهدفاصلیرسد.ازاینمی

منتخبطیسالهای درکشورهای ای.است1999-2015کار دنشانمطالعهنتایج کهدان

درکشورهایموردمطالعهورینیرویکارداریبربهرهنیمخارجآموزشیاثرمثبتومع

داشتهاست.



 دیتا،کشورهایمنتخب.ورینیرویکار،پانلآموزشی،بهرهمخارجواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  1-1

قتصاددانانازدیربازمعتقدندمخارجدولتعالوهبرنقشمستقیمیکهدررفعنیازهااا

اراقتصادیموثریباتوجهبهماهیتآنبهکاربردهشود.مخارجابزانوندبهعنتواندمیدار

آموزشییکیازاینانواعمخارجهایدولتاستکهدرراساتایدغدغاههااییمثالافازایش

رشداقتصادیوکاهشنابرابریدرآمدیبهکاارورینیرویکار،ارتقاءسرمایهانسانی،بهره

نسانیوجودداردعمدتابرنقشبهرهوریباهعناوانیهاسرمادرحوزهکهیاتیمیرود.نظر

عاملسومیکهرشداقتصادیکشورهارارقممیزند،تاکیددارندومویدایانهساتندکاهایان

بهسرمایهانسانیسببشدهکهبهرهوریافزایشوبالتبعآنرشداقتصادیدرتخصیصمنابع

دسرانهراچندینبرابرکند.ایننتاایجباهدرآمدورقمبخورتریبیشبرخیکشورهاباسرعت

-دولتویژهدرکارهایهالوجونز،کلنوورودریگرزدیدهمیشود.فراخورنیازکشورها،

هاییدرقالبآماوزشرسامیکشاورد،سرمایهگذاریممولدتولیدورشبرایاینعاملسوها

یاراننیازازایانقاعادهوانادهدورتمایصالیعاابهصورتآموزشوپارورشوآماوزش

باتوجهبهاینکهازنظرپیشینهتاریخیبرنامهریازیهاایمنساجمبارایرشادمستثنینیست.

درایانپاژوهشعاالوه،مشابهایراناستورهاعهایبرخیکشاقتصادیوآغازاقداماتتوس

واقتصاددیگرجنپ،ایرانادصتاقبررسیاثرمخارجآموزشیبربهرهورینیرویکاردربر

گیرنادوازجوانابمختلافاقتصادیباایرانموردواکاویقرارمی-دارایتشابهاتساختاری

.شودمینظرآنهابررسیمتغیرهایمورد

 هش پژو  مسئله 1-2

جربهرشدوتوسعهکشورهاحاکیازآناستکهآموزشنیرویانسانیبررشداقتصادیت

اس انسانیمیظریهنکهطورهماناماتموثر افزایشسرمایه ازطریق تاثیرگذاری این گوید

ورینیرویکارازتقسیمارزشافزودهبخشهابهرهورینیرویکارصورتمیگیرد.بهره

البتهبایدتوجهداشتکهعواملمختلفیبربهرهوریشاغالنبهدستمیآید.برمتوسطتعداد

ا تاثیرگذار کار فناونیروی است.شزآمووریست. عوامل این جمله پیشرفتاز چند هر

بهره افزایش بر عامل موثرترین آموزش ولی است موثر کار نیروی وری بهره بر فناوری

هفناوریجدیدنیزدرصورتیبربهرهورینیرویکارورینیرویکاراستوحتیاستفاد

برآموزشبهعنوانلیاصیدکتاینتحقیقموثراستکهآموزشدادهشود.بههمینجهتدرا

باعبورکشورهاازفعالیتدر مهمترینعاملموثربربهرهورینیرویکاراست.امروزه

اینفرضیهوجودداردکهبیشترینحجمازالبافناوریباصنایعابتداییودستیابیبهصنایع

شبرایدانتقاءراهتوزشدرجلذاضرورتآم،دانشدرکمترینبعدفیزیکیتولیدمیشود

درحالیکهاثرسرمایهگذاریفیزیکیوزنکمتریدرافزایش،وریپررنگترمیشودبهره

یهذاریسرمایهفیزیکیوسرمابنابرینمقایسهنسبتاثرگ.تولیداتبهخوداختصاصمیدهد

درهاتهایآنورینیرویکارازمحورهایاصلیاینپژوهشاستتامزیانسانیدربهره

ذاریدرمقایسهبایکدیگرقرارگیرند.استگسی

باتوجهبهتاثیرگذاریآموزشبربهرهورینیرویکارورشداقتصادی،کشورهاهرساله

فآموزشنیرویانسانیمیکنندتاازطریقافزایشآموزش،بخشیازبودجهدولتراصر
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هم آن و یابد افزایش کار نیروی وری نوبهبهره اباعثخودبه دررشد میشود. قتصادی

ایراندولتهرسالهدربودجهخودمبالغقابلتوجهوفزایندهایرابهآموزشعمومیوعالی

اختصاصمیدهد.

 1-1جدول

سال

پرداختی 

1365 1370 1375 1380 1383 

آموزشو

پرورش

 عمومی

535.8 1474.4 8360.3 2758.8 2056.9 

آموزشفنی

 فهایوحر

60.1 184.8 1.1 1260.7 1501 

آموزش

 عالی

78.4 329.3 2092.8 4769.4 4292.4 

(1365-1383):مخارجآموزشیدرایران(1)جدول

مالحظهمیشودمخارجدولتدرآموزش1383-1365همانگونهکهدربازهزمانینمونه

اب1383درردلایرمیلیا2056.9به1365میلیاردلایردر535.8عمومیازوپرورش

به1365میلیاردلایردرسال78.4آموزشعالیازرایایشیافتهاست.مخارجدولتبافز

یاستکهرشدبهرهافزایشپیداکردهاستایندرحال1383میلیاردلایردرسال4292.4

ورینیرویکاردربرخیازاینسالهامنفیبودهاست.

ازسویسازمانملیبهرهوریاعالمآنچهساسبراکارتغییرشاخصبهرهورینیروی

است. سالهایشده سال1393تا1375طی در ایران اقتصاد کل معادل1376هایبرای

بوده-5.2)1392(،-7.3)1391(،-1.1)1388(،-9/0)1380(،-1.4)1378(،-1.5) )

استکهنشاندهندهکاهشبهرهورینیرویکاردرکلاقتصاداست.

منیزنشانمیدهدکهمتوسطبهرهورینیرویکارطیدورهچهلهششمرناالعاتبطم

همحاکیازکاهشرشدبهرهورینیرویبودهاستکهآن(-/.7معادل)1393تا1353ساله

طی استکار ساله چهل حالیدوره رونددر کشور در آموزشی مخارج مذکور دوره در که

.صعودیداشتهاست

نتخبدرحالتوسعهکهنقطهعزیمتیکسانباایراندرمرهایوکشدرسایراینوضعیت

تراستوآموزشبربهرهورینیرویکاردرایناجرایطرحهایتوسعهایدارند؛مناسب

اثربیشتریداشتهاقتصادهاییکهازآنهابهاقتصادهاینوظهوریادمیشودکشورهابهویژه

است.

اینجا در که میسوالی کشورهایاستایندشومطرح در آموزشی مخارج اثر کهچرا

درحالتوسعهایمانندایرانبابرخیکشورهایدرحالتوسعهمنتخبمتفاوتاست.

یکاردردهثرمخارجآموزشیبربهرهورینیروبرایناساسدراینپژوهشبررسیا

نآغازکردهایراازساپهمزمانیبااینویژگیکهاجرایسیاستهایتوسعهایرا،کشور
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ایران،مالزی،کشورهایمنتخبعبارتنداز:اند؛براساسمعیاربانکجهانیانجاممیشود.

کنگ کرهسنگاپور،ژاپن،هنگ کهجنوبی، می، حیث گذاز اثر رشدزان بر آموزش اری

اقتصادیموردبررسیقرارمیگیرند.

ب در را مناسب و مطلوب آموزش ورینتایج کاونیرهره میی کردر مشاهده اما،توان

افزایش به ایرانرو در آموزشی آنکهمخارج بهرغم ایناستکه دارد مسئلهایکهوجود

ایراستبوده در کار نیروی وری بهره شاخص اس، یافته کاهش اخیر دهه چند طی ت.ان

یزرانرانخبکهایبررسیاثرمخارجآموزشیبربهرهورینیرویکاردرکشورهایمنت

ملمیشودبسترمناسبیبرایبررسیشرایطایرانباعنایتبهتجربهکشورهایمنتخببهشا

وجودمیآوردومیتواندراهگشاباشد.

احاضرپژوهش تولیدهدرنظردارد ال،جونز،کلنوورودریگرزکلربرایزتابع

آموزشبربهره اثر استفادبرآورد نیرویکار درجونوالهکند.هوری تابعز تحقیقاتخود

تولیدکابداگالسراباترکیبیازسرمایهفیزیکیوخدماتنیرویکارموثرتعریفکردندو

به رشد حسابداری و تابع این از استفاده تفاوتبا وبررسی فیزیکی سرمایه انباشت در ها

درآ تفاوت دالیل یافتن برای تطبیقی پژوهش یک در کانسانی بین پرهشورمد درداختنا د.

ورینیرویکارپژوهشحاضربااستفادهازتابعتولیدیادشدهبهبررسیاثرآموزشبربهره

درکشورهایمنتخبپرداختهمیشود.

 پژوهش  ورتوضر  اهميت 1-3

اتیهما تغنیانجام که است آن سالهیکارطیروینیوربهرهراتییپژوهش دورهچهل

کار،یروینیعواملموثربربهرهورانیاستوازمهبودیمنفوسعهتبرنامهششممطالعه

زانیمیروبررسنیکاراست.ازایروینیعاملدربهرهورنیوموثرترنیترآموزشمهم

منتخبدریتجربهکشورهایوبررسرانیکاردرایروینیوربهرهبریآموزشارجمخریتاث

دارد.ییسزابتیاهمیرهرهوببریآموزشمخارجیاثربخشنهیزم

بهعنوانیازآنجهتاستکهدربرنامهششم،رشدهشتدرصدیبررسنیاضرورت

شده گرفته نظر در برنامه محدودهدف به توجه با برنامهیهاسالیطهیسرمایاهتیاست.

ریانپذککارامیروینیبهرهورشیافزاقیرشدباالعمدتاازطرنیبهایابیششمتوسعهدست

زانیکارضرورتداردومطالعهمیروینیورموثربربهرهعواملیروبررسنیاست.ازا

کند.یمدایپضرورتیعاملموثربربهرهورنیبهعنوانمهمتریمخارجآموزشریتاث

یانسانیرویدرنیگذارهینظراستکهاثرسرمانیپژوهشازانیاتیاهمگریدیسواز

عیدانشانباشتهشدهدرصنازانیدرمریجهبهتحوالتاخراباتویکیزیفیرگذاهیرماسو

زبدستآمدهاجینتاسهیمقایکندوبسترالزمبرایمنتخبمشخصمیاقتصادکشورهایدیتول

کاررابهیروینیدوبخشبربهرهورنیازاکیهادرهریگذارهیسرمایاراثرگذزانیم

.ردوآیوجودم

 ش هوژپ فااهد1-4

اه شناساپژوهنیدف آموزشریتاثییش بهرهیمخارج دریروینیوربر کار

 منتخباست.یکشورها
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 قلمروپژوهش  1-5

جنوبی،مالزیوسنگاپورایران،هنگکنگ،ژاپن،کرهلف( قلمرو مکانی: ا

2005-2015:ب( قلمرو زمانی

اقتصادآموزش،اقتصادتوسعه:ج( قلمرو موضوعی 

 هشپژو  یاهکاربرد 1-6

ضمنیهاآموزشتیفیکشیدرافزاقیتحقجیتواندازنتایمیتماعرتکارواموراجازو

فن و ایکار تحقیوحرفه علوم، کند.وزارت فناورقاتیاستفاده نتایمزینیو از جیتواند

.دیدانشگاههااستفادهنمایآموزشیترنمودنبرنامههایدرکاربردقیتحق

 وع پژوهش ن 1-7

یکاردرکشورهایروینیوربربهرهیجآموزشاثرمخاریوانبررسباعنوهشپژنیا

 .ردیگیقرارمیتوسعهایهاپژوهشیمنتخبدرطبقهبند

 پژوهش   سؤاالت 1-8

منتخبچگونهاست؟یکاردرکشورهایروینیوربربهرهیمخارجآموزشریتاث-1

یگذارهیاثرسرماسبتبهکارنیروینیروهرهببریانسانیرویدرنیگذارهیسرمااثر-2

منتخبچگونهاست؟یکاردرکشورهایروینیوربربهرهیکیزیف

 پژوهش هایفرضيه 1-9

کاردارد.یروینیوربهرهشیبرافزایداریاثرمثبتومعنیمخارجآموزش-1

سرما-2 نیگذارهیاثر بهرهیانسانیرویدر اثریروینیوربر از یگذارهیسرماکار

 است.شتریبکاریروینیوربهرهبریکیزیف

 ي جديد بودن و نوآوري پژوهش جنبه 10-1

مولفهنیایثرگذارمعطوفبهاشتریآموزشدرداخلکشوربنهیانجامشدهدرزمقاتیحقت

یانسانهیمخارجآموزشبهعنوانشاخصسرماریاثرمتغیاست،امابررسیبررشداقتصاد

ب ایمهمنوآوریکارازجنبههایروینیرهورهبر قاتیعمومادرتحقاست.قیتحقنیدر

ا در گرفته تحصیصورت سطوح سرمایلیران شاخص عنوان به میانسانهیرا نظر یدر

یگذارهیسرمازانیبهعنوانمیمطالعهازمخارجآموزشنیکهدراستیدرحالنی.ادرنیگ

شود.یاستفادهمیانسانیرویدرن

 انتخاب اين روش روش انجام پژوهش و دليل 1-11

یبراسنادومنابعکتابخانهایمبتنیفیوتوصیلی:تحلیظرن

پانلیدادههادلم،یواقتصادسنجیکمی:استفادهازروشهایتجرب

دادهدر مجموعه سنجي، اقتصاد و برایهاآمار مشاهداتي شامل بخشنیچندیپانلي

مدلكیعنيیاند.شدهیمختلفجمعآوریهاباشندکهدرطيزمان(ميهو...ا،بنگخانوار)

دورهزمانيميTمؤلفهدرNومکاناستکهشاملاطالعاتيدرزمانیپانلحاویهاداده
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باشد،بهآنپانلکسانیدرپانلموجودیتماممؤلفههایزمانيبراتاگرتعدادمشاهداباشد.

یادتعدیبرایقودهاکهمشاهداتمفامادرصورتيگفتهميشود.(Balanced Panelزن)متوا

.میهاوجودداشتهباشد،پانلرانامتوازنمينامازمؤلفه

اشارهریروششدهاستمیتوانبهمواردزنیاباسببانتخپانليکهیهادادهیهاژگيیواز

کرد:

خواهدداشت.یرراتکانیمختنیبنابراپانليکمتراستویهادادهانسیوار -1

کنند.رافراهمميیتردهیچیپیرفتاریپانليامکانطراحيالگوهایهاداده -2

کننداثراتيفراهمميیریواندازهگيیشناسایرابرایشتریپانليامکانبیهاداده -3

يیزماانيباهساادگيقابالشناساایسارایمقطعيیآمارهاصرفبهیکهبااتکا

.ستندین

 ي گردآوري اطالعاتابزارها فنون و  1-12

گاهیوپایاسناد،یپژوهش،یامنابعکتابخانههابهصورتاخذاطالعاتازدادهیردآورگ

 است.یمراکزآمارریوسارانیمرکزآمارا،یمثلبانکجهاننترنتیدرایاطالعاتیها

 فنون و روش تجزيه و تحليل اطالعات  1-13

وهیتجزیشود.برایتصادسنجياستفادهمريواقكميآماهايازروشربخشتجربيد

بااستفادهازروشحداقلبیشودوضرایاستفادهمونیرگرسلیلاطالعاتازروشتحلیتحل

روشپژوهشدرشود.یزدهمنیتخمEviews9نرمافزارلهی(بوسGLS)افتهیمیمربعاتتعم

نظر تحلیل بر مبتني نظري براکیسکالندهنکدیتولیهمباحث نظریاست. از هیاستفاده

دارندرابهیناخالصداخلدیبرتولیادیزریهتاثکرهایمتغیپژوهشبرخنیدراکنندهدیتول

ینساناهیحولسرمایهاپژوهشنهینزکهدرزمنظرهالوجوکنندهمورددیفرمولتابعتول

شده، ماستفاده آموزشمخاراثرازتاشودیاضافه بهریج قیدقنیتخمکاریروینیورهبر

شیتر ازده نرهایمتغنیود. بر تولیکهجزئیکیزیفهیوسرماکاریرویعالوه تابع دیاز

شکلکیازتیوتوسعههستند.بهمنظورتبعقیتحق،یانرژهستندشاملآموزش،کیکالس

یرویبرندیلعتوتابمیسقلهبعدباتانتخابشدهکابداگالساستودرمرحدیتولخاص،تابع

بهره  نهاشودیمحاصلیورکار، در تخمتی. هرنیبا متغکیکشش بهرهایاز نسبت

متغیوربهره عنوان معنادارریبه آزمون ایوابسته هدف تجربیصلکه تشکیکار لیرا

یارپنلبیههابااستفادهازداددهسالهیبازهزمانکیدربی.ضراشودیحاصلمدهدیم

شود.یزدهمنیمنتخبتخمیهاکشور

منتخبدریکشورهایبرایلشکلاستکهپننیپژوهشبدنیشدهدرایطرحمدل

شودازیزدهمنیکهتخمییرهایتغقالبمنیدراشود.یمیدورهدهسالهمشابهطراحکی

یربهرهورآموزشبیاراثرگذزانیمقیطرنیشوندتاازایمسهیمقاینظرعالمتوبزرگ

توجهبهآنمختلفبایکشورهایبرارهایزمتغآمدهابدستیهانیتخماسیکارباقیروین

مربوطاستموردیمذکورکهبهآموزشوبهرهوریدرکشورهایبخشازتحوالتساختار

میبررس نتردیگیقرار اییابتداجهی. از منیکه مویپژوهشحاصل عدمایوجوددیشود

یانسانهیسرماهیرچوبنظردرچاکاریروینیوبهرهوریمخارجآموزشنیبمیتقسرابطهم
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یبربهرهوریمخارجآموزشیاثرگذاریچگونگبهیابیدستپژوهشنیاهیثانوجهینتاست.

بهسرمامنتخبیکاردرکشورهایروین اثرگذاریبابررسیکیزیفیگذارهینسبت یروند

منتخبازیکشورهاانیمتازیتماوتشابهاتافتنینهمچنیوهدرهرحوزیگذارهیسرما

 میباشد.مشخصیبازهزمانکیودرکسانیمتینقطهعزکی

 پژوهش دهی سازمان 1-14

برپ عنوان با حاضر آموزشیرسژوهش مخارج بهرهیاثر دریروینیوربر کار

رقالباستدنایدرجرینامهپژوهششدهاست؛درفصلاولآنبریچهارفصلسازمانده

پژوهشیهاتیهاومحدوددادهیروشگردآوره،ی،سوالوفرضوضرورتتیهدف،اهم

کهدرداخلویقاتیبهتحقباتوجهقیتحقنهیشیپوینظریشود،درفصلدوممبانیعنوانم

نیارکراستکهددرآمدهاست.الزمبهذریخارجازکشورصورتگرفتهاست،بهرشتهتحر

استیکاریروینیرشدوبهرهور،یانسانهیارتباطسرمانهیکهدرزمییهاولفرمفصل

انییتبزین یقرارمیموربررسرانیااقتصادپژوهشدرنیشدهاست.فصلسوم،کاربرد

اردیگ در بانی. دادهفصل و نظر مورد فرمول از سرمایکشورنیبیهااستفاده هیرشد،

ودرآخرلیتحلیالزمبراشودتابستریزدهمنیتخمیوروبهرهیانسانهی،سرمایکیزیف

جمعیریگجهینت هدف با چهارم فصل آن از پس سازد فراهم واستنتاجوهش،پژیبندرا

 نوشتهشدهاست.یاستیسیهاهیتوص

 كليدي  و مهم  هایواژه تعريف 1-15

)یروینیورهرهب مفهومProductivityکار: خدماتاالکزانیمکهاستیدتصاقای(، و 

برابردیتول در انرژواحدکیشده کنهیهزاییاز افت بدون شده انجام بهاست.تیفیکار

درربانیاولیاستکهبرایواثربخشییراازدومفهومکایبیواژهترکنیاگریعبارتد

نام"لیفردوسطتیالدیم1883سال برتریبه ا"بهکار اراژونیدهشد، در باه البانقتباط

تولیصنعت کشاورزد،یکه و دیصنعت همچنرا و کرد سودلیتسهجهتنیگرگون کسب

ابداعشدهاست.شتریب ابزارکار، اقتصادعلمکماز آنجاکه منابعنهیبهصیتخصاییابیاز

بنابر بهرورنیاست، بسیمفهوم بریکینزداریقرابت حاکم اقتصاد تینهارددارد.ایدنبا

یراباکاربالفعلبوجودمردیرتبگصودیکهبایکاربالقوهاسهیامکانمقایوروردبهرهرآب

.(1382،62)زندیه،دآور

براکیکهیانهیهزایبودجهزانی:میآموزشمخارج دربخشیگذارهیسرمایکشور

،ص1380ان،یآهنچ،ی)متوسلهددیدهدرانشانمیمصیتخصیانسانیرویآموزشوارتقاءن

12).

شود،توانوامکاناورایکهدرفردفعالماستییروینیانسانهی:سرمایانسانهیسرما

شودرایمیواجتماعیفردیندگدرزیکهموجباستغناورفاهویکاالوخدمتدیتولیبرا

هایمشیافزا تفاوت بیدهد. ظرفنیگسترده ناشتیسطح کسبدتفاوتوجودازیها، ر

دراستکههرفردنیاانگریمفهومبنیامعروفاست.یانسانهیماهبهسرهاستکییاانتو

تیوفعالیآموزمثلآموزش،کارییشرطکهبااستفادهازابزارهانیباا،هاستیسرماحکم

خصوصهرمفهومدرنیاهیتجزرد،یگدهدصورتیارتقاءمندهیکهدرآمدفردرادرآییها

کسبشدهدرطولیهاییاحرازشدهوتوانایهایژگیو،یکیژنتیهایژگیوازیبیکتردفر
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اماقراردادیمفهومرادرکتبثروتمللموردبررسنیاتیآداماسمعمرمولدفرداست.

حسابدارنیاول،یپتامیلیبهکاربردویباربهصورتجدنیاولیمفهومرابرانیکهایکس

آمارگیمل دریو که محاسباتبود جنگیبراخودر موردنیایخسارات توجهموضوعرا

تایاقتصادیهاتیفعالیایاقتصادودنیپژوهشهایایمسئلهدردننیقرارداد.توجهبها

نیاختالفبنینسبتبهآناذعاندارند.مهمترزینیمحققانداخلیاستکهحتهفتشریپیحد

،انیآهنچ،ی)متوسلاستیانسانهیازسرمایآمدناشدرکمیرهاکشوویصنعتهفتشریپیکشورها

.(182-3،ص1381

اقتصاد:یاقتصادرشد افزایرشد از است زمانکیدیتولشیعبارت مقطع در یکشور

برا تولیخاص درمقاکیدیمثال تولسهیسال مقدار پادیبا مفهومدرسطحنیاه،یدرسال

((وGNPیناخالصملدی(وتولGDP)یداخلناخالصدیمحاسبهتولاستفادهازکالنکشورهابا

زمانراتییتغیبررس مقاطع در میآنها قرار استفاده برا.ردیگیمورد منبع رشدیسه

کار،یروینایهیسرماشیمانندافزادیتولینهادههاشیدارد،افزاهرکشوروجودیاقتصاد

نیدراقتصادکهدرایخالیاحتمالیهاتیظرفیریگوبهکاردیعواملتولیبهرهورشیافزا

.(1380تفضلی،)کاراستیروینیبهرهوراستتهجهقرارگرفپژوهشآنچهموردتو
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 مقدمه 2-1

هیمشود،باتوضیحمفاخشاولفصلدومکهدرآنبهبررسیمبانینظریپرداختهمیب

پژفرکاربه در آغازته میانمیوهش ارتباط وسپس میشود داده مفاهیمشرح دراین شود.

شدهحوسیلهنظریاتمطربهوریویژهآموزشبربهرهنهایتتوضیحاثرمتغیرهایمختلفبه

 گیرد.دردستورکارقرارمیاینزمینه

تحقیق اساس بر تجربی شواهد توضیح به فصل این دوم گرفبخش صورت توسطتات ه

اصدارد.دداناندرارتباطباآموزشوسرمایهانسانیاختصنواقتصاققامح

 سرمايه انسانی 2-2

سرمایها میان نزدیک رابطه قوی بسیار شواهد سرمکنون بر رشدگذاری و انسانی ایه

می نشان را ازآنجااقتصادی دردهند انسانی سرمایه ایبردارندهکه مهارت و ودانش ست

بهقتصاتوسعه بادی انباشتسرمایههدانششدت انسانیفنیوعلمیوابستهاست،توسعهبه

حسیرمنظورروشنشدنمفهومسرمایهانسانیدراینفصلابتدابهشرنیزبستگیدارد.به

شکل چگونگی و انسانی سرمایه خصوص در مطروحه اقتصادی نظریات آنتکاملی گیری

عامبه یک اعنوان رشد مهم توسقل اتصادی وقتصادداناط نئوکالسیک کالسیک، مختلف ن

دید بیان به و بهگاهمعاصر آموزش خصوص در مختلف انسانیهای سرمایه شاخص عنوان

هایاقتصاددانانجهتتفهیمرابطهمختصریازبرخینظریهشودوضمنتشریحپرداختهمی

گیرد.یقرارمیررسادیموردبصدررشداقتنقشآموزشوری،آموزشنیرویانسانیوبهره

هایرشداختصاربرخیانواعمدلشده،بهفادهکهدراینتحقیقازمدلرشداستسپسازآنجا

شود.دربخشدوماینفصلمطالعاتتجربیمیزاتوضیحدادهزاوبرونازجملهرشددرون

.کهدراینخصوصانجامشدهاستبیانمیشود

 آموزش3- 2

کهآنجاازدارد.رزیادیبامفهومسرمایهانسانیمخوانیبسیاهیاستکهمموزشمفهوآ

یندربسیاریازمتوناازراهکارهایافزایشسطحسرمایهانسانیآموزشاست،بنابریکی

هایآموزشبعنواننمایندهسرمایهانسانیبهکارته،شاخصمیوپژوهشهایصورتگرفعل

شود.بردهمی

 تصادیيات اقدر ادب  تعريف آموزش2-3-1

فرداستتااومنظورایجادتغییراتنسبتاًپایداردربهیادگیریوایمبتنیبرتجربهزشآمو

اجتماعینگرشورفتارها،دانش،مهارت،تغییراهتواناییبهبودبخشیوقادربهانجامکاررا

 تساهمکارانباتعاملدانش،نگرشونماید؛بنابراینآموزشبهمفهومتغییر

هایالزمبرایانجامدادنکارهابههآنمهارتهاییاستکهبوسیلآموزشمجموعهروش

.(1393)رابینز،شوددادهمیکارکنانمتناسببانیازشانیاد

هايبرابرطوربالقوهموقعیترکیقويجهتایجادتحولاجتماعیاستکهبهشمحآموز

میبراي وجود به وافراد برآورد را شغلیياآنان استفادهتحرک ازو بیشتر هرچه
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هايمهارتهاوهايوسیعیازاندیشهمیسازدونهایتاًباعثایجادحوزهاستعدادهایشانآماده

شود.آموزشهمگانیازضروریاتاولیهومییافتهنووتوسعهايامعهضروريبرايایجادج

ت.هزینهآموزشانسانیاسفیتنیرويیکبرايارتقايگذاریهاينخستیندرامرسرمایهقدم

برايایجادزیربنايمستحکماقتصاديواجتماعیگذاریبلندمدتیاستسرمایههمگانیدرواقع

.(1375)ابریشمی،رکشویک

 اهميت آموزش در اقتصاد2-3-2

بیش قابلازتوجه معیارهاي و مادي جوانب به اقتصاد دانش دراندازهحد وگیری تولید

طعیتوز در ممحصول و مهر دههومی از قبل مفهومکمبه1950های از غفلت و توجهی

گردیده منجر دوره آن اقتصادي ادبیات در انسانی اسرمایه درگذشتهتالش قتصادداناناست.

محوربودهکهحاصلتولیدچگونهبایستیمیاننیرويکار،سرمایه،زمینومنابعحولاین

تو دطبیعی گردد. تفکررزیع آنچارچوب تشکیلانسانها،ات را همسانی کار نیروي ها

،دهاوجودنداربینآندادندکهکامالًقابلجانشینیبایکدیگربودهوهیچتفاوتچشمگیريمی

کهافرادممکناستازرااینواقعیتاقتصاددانانومحققینکالسیک،نئوکالسیکومعاصر

متفاوتیتوانایی لحاظشندباربرخورداهای آمواز انسانیموردزشوسرمااهمیت مطالعهیه

.(1388)عمادزاده،دانقرارداده

 آموزش  اهميته يدگاه اقتصاددانان کالسيک دربارد2-3-3

 ام اسميت دآ2-3-3-1

دهندهعنوانیکیازعواملاصلیتوضیحآداماسمیتاولیناقتصاددانیبودکهمهارترابه

بهره مقتفاوت و مطرحرداوری درکند.میدریافتی افراد آموزش که است معتقد واقعوی

هانآهایدقابلیتهااست.باآموزشافرادتواناترخواهندشدورشگذاریدرآننوعیسرمایه

سبب آننهشودمینیز خود ازتنها نیز جامعه بلکه یابند دست بیشتری درآمد به ها

آنسرمایه در اسد.شومتفاوتهاگذاری عقیده انسانبه بدلمیت سرمایه به آموزش با ها

ارهمندشود.ویسپساشصورتبهتریبهرهبههاتواندازتوانتولیدیآنشوندوجامعهمیمی

ایسرمایهایجنبههاهاییاستواینهزینهکهکسبدانشمستلزمانجامهزینهآنجاازدکنمی

شوندکهدرفرآیندابتیتبدیلمیثهایایهصورتبهسرمهرهآموزشبکنندگاندارند،دریافت

.(1388)عمادزاده،دمعهراارتقاءخواهندبخشیتولید،قدرتتولیدفردودرآمدجا

ایاسمیتب بار افراددرحقیقتنوعیثروتملیبهن حسابوراستکهچوناستعدادهای

سرمایهمی با جامعه آموزگذاریآید، جههای در اسکشتشی پرورش و مردمتعدادهایف

نمودنچنینسرمایهمی بارور و احیا ثروتتواندضمن از بهرههایطبیعیهایی وخدادادی

.(1381ر،)تاریوارضرومچیلبیشتریببرد

مهارت و شمارکسبهایفنون به وی ثروت از جزئی اینکه بر عالوه فرد توسط شده

اجتمامی ثروت از دیاعیجامعهرود،بخشی فرد که آنزاست مندگر مهارتیک.کندیی

مثابهیکماشینویاوسیلهکاردرنظرگرفتکهبازدهکارگررابهرهبهتوانکارگررامی

کند.ویدرهایناشیازافزایشمهارتراهمراهباسودجبرانمیهزینهتیجهنبخشدودرمی

طورکندوبهیمتأکیدپرورشوموزشآیت«براهمهایمتعددیازکتاب»ثروتمللبخش
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آموزش اهمیت افزایشوخالصه کار، نیروی مهارت افزایش در وپرورشرا افراد درآمد

.(1369)قاسمیان،داندافزایشثروتجامعهمؤثرمی

می بیان نحوسودمندیاسمیت به را تدریسخود تا انگیزهشود معلمان برای باید که کند

وارائ دهند پاکارازطریقیناه دانشاعطای یامبالغاضافیازطرفخانواده آموزانداش

می میصورت سبب رقابت حالتی چنین در استگیرد. سودمند آنچه جز چیزی که ،شود

.(1380)صحرائیانوآیتالنبی،دآموزشدادهنشو

لیکهشغرت.اگردبهگفتهاسمیتفردیراکهباکاروصرفوقتزیادتحصیلکردهاس

توانباماشینآالتگرانقیمتمقایسهکرد.مینیازمنداست،بگمارندوحرفهاومهارت

ومعتقداستکهبایدباایجادهدهاومدارسحملهکراسمیتبهنظریهدولتیبودندانشگاه

بسطووپرورشکوشیدویبههادرجهتبهبودکیفیتآموزشرقابتمیانمدارسودانشگاه

وپرورشرابهجهتپرورشعقلقرااهمیتدادهاستوآموزشفرزندانفآموزشمیانعهشاا

داند.ضروریمیتبینیوحسابگریکهمبنایفعالیتوترقیاقتصادیاسمعاشوعادتپیش

 ديويد ريکاردو 2-3-3-2

دو از تنها جامعه یک در اقتصادی پیشرفت و توسعه که است معتقد طریقریکاردو

ذیراست:پانامک

تتقلیلجمعی-1

افزایشسرمایه-2

وپرورشازطریقکاهشجمعیتوافزایشسرمایه،بهتوسعهوپیشرفتاقتصادیآموزش

اشکاهشدانستکهنتیجهوپرورشراوسیلهتلفیقعاداتیمیشکند.ویآموزجامعهکمکمی

.(1388)عمادزاده،استعدهافرادخانواده

 کوالک  مکو  ن رمزی اج2-3-3-3

وادارانریکاردواستکهشایدبیشازهرفرددیگریترینهزسرسختمککوالکیکیا

تود هوش و مهارت وی است. داشته سهم ریکاردو افکار اشاعه تعریفهدر در را مردم

و ثروت افزایش مانند مهارت کهمعرفتصالحیتو است معتقد و لحاظکرده ملی سرمایه

از تسرمایه سرماییلشکعناصر هستدهنده ملی آرامشه که بود نظریه این مخالف وی ند.

آموزش از تفاهمطبقات و آموزشوپرورشحاصلمیاجتماعی فقرای او بهنظر شود،زیرا

ممکناست،سرنوشتخودراناشیازمشیتبدانندولیپسازدریافتآموزش،جامعههندید

.(1،1971یتزبل)مانندینمتفاوتبیدهندوراموردقضاوتقرارمی

 توماس مالتوس 2-3-3-4

عنوانابزاروپرورشرابهآموزشها،عقیدهبودنباریکاردودراینزمینهمالتوسضمنهم

.(1372)جانویزی،مودهکهقادراستدرعملرشدجمعیترامحدودسازدنقدرتمندیقلمداد

 
1. Blitz 
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آموزش که است معتقد نظمالتوس بر اخالوپرورش و میاجقم اثر اتماعی وگذارد.

ضرآموزش افراد در دوراندیشی عادت تقویت و فرد آزادی حفظ برای را وریوپرورش

.(1382فر،)ستاریداندمی

دوبخشاصلیکشاورزیوصنعتتقسیمکردوغیرازعواملهوینظاماقتصادیراب

درباعثپیشرفتکهتالنهثرواقتصادینظیرگسترشتجارتداخلیوخارجیوتوزیععاد

اقتصادیکهباعثعنوانعاملیغیربهوپرورششودازآموزششاورزیوصنعتمیبخشک

کندوشود،یادمیایاخالقیو...میرهکوشی،ایجادمعیاایجادتشکیالتاداریمنظموسخت

سازمان و منظم اقتصادی توسعه برای که است باور این عبر حوزه عیافته، این لاممل

.(1370باغیان،)قرهتیزمهماسغیراقتصادین

تحول در که است مهمی اثر و انسان ماهیت بهبود انسانی عامل ازآموزش وی منظور

است معتقد او دارد، میواقتصادی آموزش مردم ازقتی آنان یافتن آگاهی اثر در بینند،

رشروش جمعیت زیادی اسفبار عواقب و موالید کنترل جمعیتهای بلیتز،)یابدمیهشکاد

1971).

 جان استوارت ميل2-3-3-5

می یاد آموزش اهمیت از علت بدان کالسیک اقتصاددانان دیگر مانند قدرتمیل که کند

شراآینده و تنگری مییط تقویت را فردی فرزندانهذیب آموزش بر فراوان تأکید وی نمایند.

از دارد. را فکارگران آموزش با او آنظر تمیطرفیکازهانرزندان درتوان حولی

هاافزودهوشرایطپیشرفتارگرانبهوجودآورد،ازطرفدیگربرقدرتتولیدودرآمدآنک

هایافتهوآن.بدینترتیبقوهتمیزدرجوانانپرورشراهمنموداجتماعیایننوعجوانانراف

مناسب قضاوت خود محیط از که بود خواهند واقعقادر باشنانینبو داشته عقیی به وی،د. ده

وهدفاساسیآموزشایناستکهمردمبتوانندآگاهانهقضاوتکنند،درستتصمیمبگیرند

.(1351)وزیری،دتصورنماینبرایفرزندانخودآیندهبهتریرا

وپرورشعمومییکضرورتهرحالاقتصاددانانکالسیکمعتقدبودندکهارائهآموزشبه

بایددراینراهپیشگامباشد،وسعهدریبهرفاهوتیلنتوبرایاس کجامعهمدرن،دولت

مراسالآزادوحکومتشکیکزیراکهدرتفکرآنانداشتنشهروندانیآگاه،داناوتوانابی

می برخورداربنا درست قضاوت و تمیز قوه اندیشی، در قدرت از جامعه افراد زمانی کند.

بو ازخواهند که عموماقحدد آموزش بهرهل فکریمنی چارچوب در ترتیب بدین باشند. د

داردکالسیک وجود جامعه رفاه و آزادی و مردم آموزش بین تنگاتنگی ارتباط )عمادها،

.(1388زاده،

 ديدگاه اقتصاددانان نئوکالسيک درباره اهميت اقتصادی آموزش 2-3-4

 آلفرد مارشال 2-3-4-1

شود.اومعتقدگذاریملیتلقیمیپرورشنوعیسرمایهوشوزارشالآمازدیدگاهآلفردم

پرورشقادراست،تحوالتاساسیدرمردمایجادکندوبدینخاطرتأکیدواستکهآموزش

ه وهدارد دولت تأمینم در باید والدین نمایند.ویوآموزشهایهزینهم پرورشمشارکت

تأکیدفراواندارد.ازمعهاست،اسیتولیدجااسلراوعامرویآموزشنیرویکارکهبهنظ


